รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Biology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม:
ชื่อยอ:
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม:
ชื่อยอ:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
Master of Science (Biology)
M.Sc. (Biology)

3. วิชา
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 37 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป แผน ก แบบ ก 2
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย เอกสารและตําราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เริ่มใชหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 25
เดือน สิงหาคม พ.ศ 2554
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารยสอนชีววิทยา
8.2 นักวิทยาศาสตรดานชีววิทยา
8.3 นักวิจัย ผูชวยวิจัยดานชีววิทยาของภาครัฐและเอกชนหรือในสถานประกอบการอื่น ๆ
8.4 เจาหนาที่หองปฏิบตั ิการชีววิทยา
8.5 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับดานชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555

2

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลํา
รายชื่อคณาจารย
คุณวุฒิการศึกษา
ดับ
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ที่
ปที่จบ
1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศวัฒนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร), 2523
วท.ม. (เกษตรศาสตร), 2527
Ph.D. (Agriculture), 2532
2 อ.ดร.อภิรดา สถาปตยานนท วท.บ. (ชีววิทยา), 2543
วท.ม. (พฤกษศาสตร), 2546
วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ),
2551
3 อ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล
วท.บ. (ชีววิทยา), 2539
วท.ม. (สัตววิทยา), 2544
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร),
2549

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxx
xxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
University of Tsukuba, Japan
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxx
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
xxxxx
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxx
xxxxx

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันโลกเคลื่อนเขาสูยุคของคลื่นลูกที่ 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู กระแสโลกาภิ
วัตน” เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงในทุกดาน ไมวาจะเปนในดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเปดการคาเสรีซึ่งทําใหการศึกษากลายเปนธุรกิจมากขึ้น
(สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ตลอดจนการแขงขันทางดานการศึกษาระหวางสถาบันในประเทศกับตางประเทศ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุงสู
สั งคมอยู เ ย็ น เปน สุ ข ร วมกั น คนไทยมี คุ ณธรรมนํ าความรอบรู รู เ ทาทั น โลก ครอบครั ว อบอุ น ชุ ม ชน
เข ม แข็ ง สั ง คมสั น ติ สุ ข เศรษฐกิ จ มี คุ ณ ภาพ เสถี ย รภาพ และเป น ธรรม สิ่ ง แวดล อ มมี คุ ณ ภาพและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ งยืน อยู ภ ายใต ระบบบริห ารจั ดการประเทศที่ มี ธ รรมาภิ บ าล ดํ ารงไว ซึ่ง ระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตแนว
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ปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2550: เม.ย.) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางกาว
กระโดดทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่ง
สรางความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม ดวยเหตุนี้ ประเทศ
ไทยในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองรับมือกับผลกระทบดังกลาวที่มีทั้งความ
รวมมือ ความขัดแยงและการแขงขัน
12.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การปฏิรูปทางการศึกษา ในป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฯ สงผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองมีการปรับปรุง และดําเนิน
กิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตามสาระสําคัญที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนศูนยกลาง การประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา การสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การ
ผลิ ต และการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา และการดํ า เนิ น การเพื่ อ ปฏิ รู ป การศึ ก ษา (สํ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 78) เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับสังคมไทยในอนาคต จึงได
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึ้นเพื่อเปน
แกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสูการปฏิบัติ
จากผลของการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหการศึกษาพัฒนาไปสูการเปนกลไกเพื่อการ
พัฒนาคน พัฒนาสังคม เปนพลังขับเคลื่อนและเปนภูมิคุมกัน โดยการสรางและพัฒนาเด็กใหมีความ
พรอมดานสติปญญา อารมณและศีลธรรม พัฒนาเยาวชนกอนเขาสูตลาดแรงงานใหมีคุณภาพ พัฒนา
กําลังคนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูรู ปราชญ และผูสูงอายุที่มีประสบการณ นําความรู
มาถ า ยทอด จั ด การความรู ในระดั บ ชุ ม ชนและเสริ ม สร า งการมี ส ว นร ว มของครอบครั ว ชุ ม ชน
สถาบันการศึกษา ใหเปนกลไกในการพัฒนาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78)
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต แมวาความมุงหวังของ
การปฏิรูปการศึกษาจะตองการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ผลของการ
พัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษามีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องจาก 8.5 ป ในป พ.ศ. 2548 เปน 8.8 ป ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่
กําหนดใหจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเปน 9.5 ป ก็ยัง ไมเ ปน ไปตามเปา หมายที่กํา หนด (สํา นัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) นอกจากนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของ
คนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม
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รวมทั้ ง การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ และเป น จุ ด ฉุ ด รั้ ง การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น กั บ
ตางประเทศ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนตองพัฒนา
คนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควร
ตอบสนองพั นธกิ จ เพื่อ เตรี ยมทรั พ ยากรบุ ค คลให ร องรั บต อการพั ฒนาประเทศ การจัดการศึก ษา
ดังกลาวมีสถาบัน การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานชีววิทยามีองคความรูครอบคลุมความรูหลักที่สําคัญ สามารถบูรณา
การองคความรูพื้นฐาน และสามารถสรางองคความรูใหม ๆ ที่มีคุณคาจากการวิจัยเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ และสอดรับกับความตองการของสังคมในอนาคต
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิต
ทางดานวิทยาศาสตร มาเปนระยะเวลานานกวา 56 ป คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงบทบาทในการผลิต
บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรท่ีมีสมรรถนะ
ในการทํางานอยางมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิต ของ มศว 9 ประการ คือ
(1) ใฝ รู ต ลอดชี วิ ต (2) คิ ด เป น ทํ า เป น (3) หนั ก เอาเบาสู (4) รู ก าลเทศะ (5) เป ย มจิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะ (6) มีทักษะสื่อสาร (7) ออนนอมถอมตน (8) งามดวยบุคลิก (9) พรอมดวยศาสตรและ
ศิลป
คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทางดาน
วิท ยาศาสตรและคณิ ตศาสตรให สอดคล องกับมาตรฐานของสภาวิช าชี พวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย และใหส อดคลอ งกับ นโยบายการศึก ษาชาติ ความตอ งการของชุม ชนและสัง คม
รวมทั้ง อัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรจึงไดดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดาน
ชีววิทยาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
13.

ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 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 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความเปนเลิศทางชีววิทยาอันพึงประสงค เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรมเปนที่ตองการแกสังคม
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความสามารถทางด า นชี ว วิ ท ยา สามารถสร า ง
ผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหม สามารถถายทอดความรู และใหบริการวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณในการวิจัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีเจตนคติที่ดี
และมีจิตสํานึกที่เหมาะสมตอการเปนนักวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถดําเนินการวิจัย
และนําเสนอผลการวิจัยที่เอื้อประโยชนตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยามีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลว
เสร็จภายใน 5 ป นับจากเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
พ.ศ. 2555 เปดรับนิสิตใหมซึ่งเปนรุนแรกของหลักสูตรนี้
พ.ศ. 2556-2557 ใหนิสติ ปจจุบัน อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษประเมินหลักสูตร
พ.ศ. 2558-2559 ทําวิจัยเพื่อประเมินและติดตามผลการใชหลักสูตรและความพึง
พอใจของผูใ ชบัณฑิต
พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิจัย และสถานการณภายนอกดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
 ทําวิจัยเพื่อประเมินผลและ  นําผลการประเมินการดําเนิน  มคอ. 7 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร
งานที่รายงานใน มคอ.7 มา
ติดตามการใชหลักสูตร
เปนขอมูลในการปรับปรุง
 รายงานผลการประเมินจาก
 กําหนดใหนิสิตปสุดทาย
นิสิตปสุดทาย อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน และอาจารย
และอาจารยพิเศษ
พิเศษประเมินหลักสูตร
 รายงานการประเมินความ
 ประเมินความพึงพอใจของ
พึงพอใจของบัณฑิตและผูใช
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตที่มี
บัณฑิตที่มีคุณภาพของ
คุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตร
 วิเคราะหสถานการณภายนอก
 สรุปบทวิเคราะหปจจัยที่สงผล
ที่มีผลกระทบตอการผลิต
ตอความตองการของตลาด
บัณฑิต
แรงงาน
 จัดทําหลักสูตรปรับปรุง
ฉบับราง

 เชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบัน
การศึกษาจากภาครัฐและ
เอกชนรวมทั้งผูประกอบการ
มาวิพากษหลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ
วิพากษ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาการเรียนการสอน
 พัฒนาบุคลากรดานการทํา
วิจัยและดานการเรียน
การสอน

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

 รอยละของอาจารยประจําที่มี
 สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย
งานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 รอยละของอาจารยประจําที่มี
 สนับสนุนแหลงทุนในการ
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับประเทศและ
ตางประเทศ
 สนับสนุนใหอาจารยเขารวม  รอยละของอาจารยประจําที่
ประชุมวิชาการและเสนอ
เขารวมประชุมวิชาการหรือ
ผลงานวิจัยในประเทศและ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ตางประเทศ
ประเทศและตางประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2
ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 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 มีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ หรือ
2.2.3 ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ หรือเทียบเทาไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตมีพื้นฐานความรูทางวิชาการตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.4.1 ใหนิสิตเขาเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หนวย : คน
จํานวนนิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ยอดสะสม
(ตอหัว)

คาใชจาย
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (เชน 24 หนวยกิต x 600 บาทตอชั่วโมง x
15 ครั้งตอภาค)
216,000.00
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ คาใชจาย
ตอป x 2ป)
415,560.00
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรม
นิสิต)
คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร
→ คาใชจายรวม
631,560.00
→ คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 25 คน)
25,262.40
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หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15
หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ป)
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ป)
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 2 ป)
2.6 คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ป)

33,683.20

1,684.16
1,684.16
5,052.48
43,683.20
10,000
10,000
7,708.80

51,392

28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

80,000

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร

80,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสือ่ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส (Hybrid Education)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2554
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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
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

หนวยกิต
12
ไมนอยกวา
13
12
ไมนอยกวา
37

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต
3(3-0-6)
ชว 506 โครงสรางและหนาที่ของเซลล
BI 506 Cell Structures and Functions
3(3-0-6)
ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
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 ตามความเหมาะสมกับการทําปริญญานิพนธ
กลุมวิชาพฤกษศาสตร
ชว 511 สาหรายวิทยาขั้นสูง
BI 511 Advanced Phycology
ชว 512 กายวิภาคศาสตรขั้นสูงของพืช
BI 512 Advanced Plant Anatomy
ชว 513 สารเคมีในพืช
BI 513 Chemical Substances in Plant
ชว 514 อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช
BI 514 Advanced Plant Taxonomy
ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีทอลําเลียง
BI 515 Comparative Morphology of Vascular Plants
ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
BI 516 Plant Molecular Biology
ชว 517 การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
BI 517 Advanced Plant Cell and Tissue Culture
ชว 518 เฟรนวิทยาขั้นสูง
BI 518 Advanced Pteridology
ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช
BI 553 Stress Physiology of Plant
ชว 554 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช
BI 554 Advanced Plant Physiology
กลุมวิชาสัตววิทยา
ชว 522 สังขวิทยา
BI 522 Malacology
ชว 551 วิทยาระบบประสาทและตอมไรทอ
BI 551 Neuroendocrinology
ชว 552 พยาธิสรีรวิทยาขั้นสูง
BI 552 Advanced Pathophysiology
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3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4(3-3-6)

3(2-3-4)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
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กลุมวิชาจุลชีววิทยา
วจช 531 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย
SMB 531 Advanced Microbial Physiology
วจช 532 สรีรวิทยาของฟงไจ
SMB 532 Physiology of Fungi
วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
SMB 571 Microbiology of Fermented Foods
วจช 572 จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม
SMB 572 Microbiology of Milk and Milk Products
วจช 573 กรรมวิธีของกระบวนการหมัก
SMB 573 Fermentation Process
วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม
SMB 574 Enzyme Technology
วจช 575 ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย
SMB 575 Microbial Food Safety
วจช 576 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
SMB 576 Yeast and Yeast Technology
วจช 591 การเก็บรักษาจุลินทรีย
SMB 591 Preservation of Microbial Cultures
กลุมวิชาพันธุศาสตร
ชว 543 พันธุวิศวกรรม
BI 543 Genetic Engineering
ชว 548 พันธุศาสตรระดับเซลล
BI 548 Cytogenetics
ชว 643 ชีวสารสนเทศ
BI 643 Bioinformatics
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 501 Principles of Biotechnology
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3(2-3-4)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4(2-6-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
2(1-3-2)

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

3(3-0-6)
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ทช 613
BT 613
ทช 622
BT 622
ทช 643
BT 643

ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
Molecular Systematics and Evolution
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Advanced Aquaculture Biotechnology
เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
Advanced Food Technology

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

กลุมวิชาอื่น ๆ
ชว 501 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1
BI 501 Special Topics in Biology I
ชว 502 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2
BI 502 Special Topics in Biology II
ชว 503 วิวัฒนาการ
BI 503 Evolution
ชว 508 ชีวภูมิศาสตร
BI 508 Biogeography
ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ
BI 561 Environmental Biology and Conservation
ชว 564 ชลธีวิทยา
BI 564 Limnology
3.1.3.3 ปริญญานิพนธ กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต
ชว 699 ปริญญานิพนธ
BI 699 Thesis

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

12 หนวยกิต

ความหมายของเลขรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
ชว หรือ BI
หมายถึง
วจช หรือ SMB
หมายถึง
ทช หรือ BT
หมายถึง

รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
รายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง
เลขรหัสตัวสุดทาย
หมายถึง

ชั้นปทเี่ ปดสอน
หมวดวิชา
ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง

3. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชาชีววิทยา
ความหมายของเลขรหัสวิชา ชว
0 หมายถึง เซลล-ชีววิทยาทั่วไป
1 หมายถึง พฤกษศาสตร
2 หมายถึง สัตววิทยา
3 หมายถึง จุลชีววิทยา
4 หมายถึง พันธุศาสตรและการเจริญ
5 หมายถึง สรีรวิทยา
6 หมายถึง นิเวศวิทยา
7 หมายถึง ชีววิทยาประยุกต
8 หมายถึง เทคนิคทางชีววิทยา
9 หมายถึง วิจัย

ความหมายของเลขรหัสวิชา วจช
0
หมายถึง
ทั่วไป
1
หมายถึง
พันธุศาสตร
2
หมายถึง
สัณฐานวิทยา
3
หมายถึง
สรีรวิทยา
4
หมายถึง
วิทยาภูมิคุมกัน
5
หมายถึง
โรคและการติดเชื้อ
6
หมายถึง
ขั้นสูง
7
หมายถึง
ประยุกต
8
หมายถึง
การวิจัยและการสัมมนา
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
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกบังคับ
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
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกบังคับ
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
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของเซลล สารชีวโมเลกุล พันธุศาสตรระดับโมเลกุลและการ
ประยุกต
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
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ชว 691 สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1)
BI 691 Seminar in Biology I
ฝกใหนิสิตคนควา รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยา โดย
การใหสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู
ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2
1(0-2-1)
BI 692 Seminar in Biology II
ฝกใหนิสิตคนควา รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาที่
เกี่ยวของกับปริญญานิพนธ โดยการใหสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู เพื่อเปนพืน้ ฐานในการทํา
ปริญญานิพนธและการนําเสนอผลงานวิจัย
2. หมวดวิชาเลือก
ชว 501
BI 501

หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1
2(1-3-2)
Special Topics in Biology I
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยา การคนควา เทคนิค และวิธีการที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ความกาวหนาทางชีววิทยา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ชว 502
หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2
3(2-3-4)
BI 502
Special Topics in Biology II
ศึกษาวิทยาการใหมที่กาวหนาทางชีววิทยาอยางลึกซึ้ง รวมทั้งการประยุกตใชวิธีการ
ใหมที่ทันสมัย ในดานการเกษตร การแพทย สิ่งแวดลอม และดานอื่น ๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ชว 503
วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
BI 503
Evolution
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การกําเนิดของเอกภพ โมเลกุล
อินทรีย เซลลโพรแคริโอตและยูแคริโอต การเกิดสปชีสใหม ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับ
โมเลกุล วิวัฒนาการของพืชและสัตว กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร ตลอดจนกลไก
ที่เกี่ยวของกับการแขงขัน และการคัดเลือกทางเพศ
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ชว 508
BI 508

ชีวภูมิศาสตร
3(3-0-6)
Biogeography
ศึกษาหลักการและปจจัยที่เกี่ยวของกับการแพรกระจายของพืชและสัตวตามสภาพ
ภูมิศาสตรของโลกในทวีปตาง ๆ และการแพรกระจายของพืชและสัตวในประเทศไทย
ชว 511
สาหรายวิทยาขั้นสูง
3(2-3-4)
BI 511
Advanced Phycology
ศึกษาแหลงกระจายพันธุ เก็บรวบรวม จําแนกชนิด สรีรวิทยา และโครงสรางโดย
ละเอียดของสาหรายกลุมตาง ๆ การเพาะเลี้ยงสาหรายที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ชว 512
กายวิภาคศาสตรข้นั สูงของพืช
3(2-3-4)
BI 512
Advanced Plant Anatomy
ศึกษาโครงสรางของเซลลและเนื้อเยื่อในระบบเนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้น และ
ระบบเนื้อเยื่อลําเลียง ในเรื่องลักษณะเฉพาะ หนาที่ การเรียงตัว วิวัฒนาการ การเจริญเติบโตและการ
แปรสภาพของเซลลและเนื้อเยื่อในการเจริญเติบโตระยะปฐมภูมิและทุติยภูมิของอวัยวะพืชเนนหนัก
ในพืชดอก ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรที่มีคุณคาตออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 513
สารเคมีในพืช
3(2-3-4)
BI 513
Chemical Substances in Plant
ศึกษาสารเคมีในพืชโดยเฉพาะอินทรียสาร คารโบไฮเดรต โปรตีน ลิปด อัลคาลอยด
ไกลโคไซด ฮอรโมน สูตรโครงสราง แหลงที่อยูภายในพืช และการนําไปใชประโยชน
ชว 514
อนุกรมวิธานขัน้ สูงของพืช
3(3-0-6)
BI 514
Advanced Plant Taxonomy
ศึกษาการจําแนกพืชเขาเปนหมวดหมู ประวัติ หลักและระบบในการจําแนก รวมทั้ง
แนวคิดใหมในการจําแนก โดยเนนในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย
ชว 515
สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีทอลําเลียง
3(2-3-4)
BI 515
Comparative Morphology of Vascular Plants
ศึกษาสัณฐานของพืชมีทอลําเลียง เปรียบเทียบรูปรางและโครงสรางตามประวัติ
การวิวัฒนาการของพืช
ชว 516
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
3(3-0-6)
BI 516
Plant Molecular Biology
ศึกษา วิเคราะห และวิจารณกระบวนการตาง ๆ ในพืชชัน้ สูงในระดับชีววิทยา
โมเลกุล โครงการจีโนมของพืช และการประยุกตใชพืชตัดแตงพันธุกรรม
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ชว 517
BI 517

การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Plant Cell and Tissue Culture
ศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีและการประยุกตใชการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ
พืชเพื่อการใชประโยชนในการขยายพันธุพืชและการผลิตสารทุติยภูมิต้ังแตระดับหองปฏิบัติการ
จนถึงระดับอุตสาหกรรม และการปรับปรุงพันธุพืชโดยใชเทคโนโลยีระดับสูงโดยการกอกลายพันธุ
การผลิ ต ลู ก ผสมข า มสป ชี ส การช ว ยชี วิ ต ลู ก ผสม และพั น ธุ วิ ศ วกรรม เพื่ อ ประโยชน ทั้ ง ด า น
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ชว 518
เฟรนวิทยาขั้นสูง
3(2-3-4)
BI 518
Advanced Pteridology
ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสรางทั้งที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบพันธุและไมเกี่ยวกับ
การสืบพันธุของเฟรน และพืชใกลเคียงเฟรน ศึกษาวัฎจักรชีวิต ระบบการจัดจําแนก การตรวจสอบ
ชนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุตามเขตภูมิศาสตร รวมถึงศึกษารายละเอียดของเฟรนบาง
วงศ โดยเฉพาะวงศที่พบในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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
ศึกษาโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของเซลลและโครโมโซมในระหวางการ
แบ ง เซลล แ บบไมโทซิ ส และไมโอซิ ส ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความผิ ด ปกติ ข องโครโมโซม
กับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ปจจัยที่ทําใหโครโมโซมผิดปกติทั้งทางดานรูปรางและจํานวน
ชว 551
วิทยาระบบประสาทและตอมไรทอ
4(3-3-6)
BI 551
Neuroendocrinology
ศึกษาโครงสรางและสมบัติเชิงชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาทและระบบตอม
ไรทอของสัตวและมนุษย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 552
พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0-6)
BI 552
Pathophysiology
ศึกษาหลักการพื้นฐานของพยาธิสรีรวิทยา กลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบใน
รางกายเมื่อมีภาวะไมสมดุล พยาธิสภาพที่มีผลตอการทํางานของระบบตาง ๆ อาการเนื่องจาก
พยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบตาง ๆ และการรักษาความสมดุลของรางกาย
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ชว 553
BI 553

สรีรวิทยาความเครียดของพืช
3(2-3-4)
Stress Physiology of Plant
ศึกษาความหมายและชนิดของความเครียด ผลของความเครียดที่มีตอการ
เจริญเติบโตของพืช การหลีกเลี่ยงความทนทาน และความตานทานตอความเครียด และกลไก
ที่กอใหเกิดความเครียด
ชว 554
สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช
4(3-3-6)
BI 554
Advanced Plant Physiology
ศึกษางานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในสาขาวิชาสรีรวิทยาของพืช สภาพน้ําในพืช
การแลกเปลี่ยนกาซ ชีวเคมีของพืช การเจริญและพัฒนาการของพืช
ชว 561
ชีววิทยาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ
3(3-0-6)
BI 561
Environmental Biology and Conservation
ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษโดยมุงถึง
อิทธิพลของระบบนิเวศและกระแสวิวัฒนาการที่สงผลตอกระบวนการเกิดและการผันแปร ความ
หลากหลายทางชีวภาพและชีวมณฑล ซึ่งประกอบดวยชีวภูมิศาสตร สภาวะอากาศโลก กระบวนการ
และการทํางานของระบบนิเวศ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ ชีววิทยา
ของชนิดพันธุบุกรุก กลยุทธการจัดการเชิงอนุรักษสูความสมดุลแบบยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพ
ชว 564
ชลธีวิทยา
3(2-3-4)
BI 564
Limnology
ศึกษาสิ่งแวดลอมของแหลงน้ําจืดและแมน้ําลําคลอง ตลอดจนแหลงน้ํากรอย และที่
ราบลุมน้ําทวมถึง เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมถึงพืชและสัตวน้ํา และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม และมีปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 643
ชีวสารสนเทศ
3(2-3-4)
BI 643
Bioinformatics
การใชอินเตอรเน็ตและซอฟตแวรเพื่อคนหาขอมูลลําดับเบสของดีเอ็นเอและลําดับ
กรดอะมิโนที่มีอยูในฐานขอมูล เพื่อประโยชนในการเก็บและวิเคราะหขอมูลจากจีโนมของสิ่งมีชีวิต
และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวฒ
ั นาการ
3(2-3-4)
วจช 531
สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย
SMB 531 Advanced Microbial Physiology
ศึกษาองคความรูขั้นสูงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสรีรวิทยาและการเจริญของจุลินทรีย
วจช 532
สรีรวิทยาของฟงไจ
2(1-3-2)
SMB 532 Physiology of Fungi
ศึกษาการเจริญ เมแทบอลิซึม กลไกการควบคุมโภชนาการ และการสืบพันธุ
ความสั ม พั น ธ ข องฟ ง ไจกั บ ตั ว ให อ าศั ย สารเคมี จ ากฟ ง ไจ และการนํ า มาใช ป ระโยชน ท างด า น
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การเกษตรและอุตสาหกรรม
วจช 571
จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
3(2-3-4)
SMB 571 Microbiology of Fermented Foods
ศึกษาบทบาทของจุลินทรียในอาหารหมัก การหมักอาหารโดยใชเชื้อจากธรรมชาติ
และเชื้อบริสุทธิ์ กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก
วจช 572
จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม
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 ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจของกรรมวิธี
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
ศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในอาหาร 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
พั น ธุ ก รรม และการปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ ความสํ า คั ญ ต อ อุ ต สาหกรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากยี ส ต แ ละ
เทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตรเบื้องตนของการหมัก
วจช 591
การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย
2(1-3-2)
SMB 591 Preservation of Microbial Cultures
ศึกษาหลักการและวิธีเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย การจัดระบบ การรวบรวมขอมูล
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เชื้อจุลินทรียที่เก็บรักษา เครือขายของศูนยเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการใชบริการ รวมทั้ง
มีการศึกษานอกสถานที่
ทช 501
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
BT 501
Advanced Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ซึ่งประกอบดวยปรากฏการณทางเคมี
และชีววิทยา ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการพัฒนา สายพันธุของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางชีวภาพซึ่งเปนที่สนใจในเชิง
อุตสาหกรรม
ทช 613
ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
3(2-3-4)
BT 613
Molecular Systematics and Evolution
วิธีการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยความแตกตางระดับโมเลกุล กลไกที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการ และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล
ทช 622
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0-6)
BT 622
Advanced Aquaculture Biotechnology
การใชเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการศึกษาดานภูมิคุมกัน โรคสัตวน้ํา
การพัฒนาวัคซีนปองกันโรค การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา การใชสารกระตุนภูมิคุมกันและ
โปรไบโอติกในสัตวน้ํา การใชวัสดุอาหารทดแทน การควบคุมคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสีย
ทช 643
เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
3(3-0-6)
BT 643
Advanced Food Technology
ความสําคัญ ความกาวหนา และแนวโนมในอนาคตในการประยุกตใชเทคโนโลยี
ชีวภาพกับการผลิต พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มมูลค าของอาหาร เทคนิคขั้นสูงตาง ๆ ที่ใชสําหรับ
เทคโนโลยี ชี วภาพทางอาหาร ผลิ ตภั ณฑ อ าหารจากเทคโนโลยีชีว ภาพ เชน ผลิ ตภั ณฑ จากยีส ต
แบคทีเรีย และจุลินทรียอื่น ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑจากพืชและสัตว
3. หมวดปริญญานิพนธ
ชว 699
BI 699

ปริญญานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การศึกษาวิจัยทางสาขาชีววิทยา เพื่อคนหาความรูใหม เปนงานวิจัยที่มีความสําคัญและ
แสดงใหเห็นความสามารถของผูเรียนในการบูรณาการความรูและการนําความรู ประสบการณไปใช
แกปญหาการวิจัย
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
รายชื่อคณาจารย
ดับ
ที่
1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศวัฒนะ*

2 อ.ดร.อภิรดา สถาปตยานนท*

3 อ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล*

4 อ.ดร.ผองพรรณ ประสารกก

5 อ.ดร.สิริรักษ ศรวณียารักษ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปที่จบ
วท.บ. (เกษตรศาสตร), 2523
วท.ม. (เกษตรศาสตร), 2527
Ph.D. (Agriculture), 2532

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxxxx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxx
University of Tsukuba,
Japan
วท.บ. (ชีววิทยา), 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ xxxxxxxx
xxxxx
วท.ม. (พฤกษศาสตร), 2546 โรฒ
วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2551
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (ชีววิทยา), 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxx
วท.ม. (สัตววิทยา), 2544
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
xxxxx
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร),
มหาวิทยาลัยมหิดล
2549
วท.บ. (ชีววิทยา), 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxx
วท.ม. (สัตววิทยา), 2544
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
xxxxx
วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2549
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxxxx
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2547
xxxxx
M.Sc. (Agricultural Science), Kyoto University, Japan
2550
Ph.D. (Agricultural Science), Kyoto University, Japan
2553

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลํา
รายชื่อคณาจารย
ดับ
ที่
1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศวัฒนะ
2

รศ.ดร.ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร

3

รศ.สุมาลี เหลืองสกุล

4

ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปที่จบ
Ph.D. (Agriculture), 2532 University of Tsukuba,
Japan
Ph.D. (Cell Biology),
University of
2541
Connecticut, USA
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2518 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6

วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม), 2527
ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษสิทธิ์ Ph.D. (Neuroscience),
2543
ผศ.รุจิวรรณ พานิชชัยกุล
วท.ม. (สัตววิทยา), 2519

7

ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต

8

ผศ.สายสุณีย ลิ้มชูวงศ

9

ผศ.ดร.อรอนงค พริ้งศุลกะ

5

11 อ.จิตติมา เหมกิตติวัฒน
12 อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

วท.ด. (จุลชีววิทยา), 2548

13 อ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร),
2549
Ph.D. (Microbiology),
2543

14 อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย

Iowa State University,
USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วท.ด. (วิทยาศาสตรทาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทะเล), 2542
วท.ม. (พันธุศาสตร), 2521 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ),
2545
Ph.D. (Molecular
Systematics and Evolution),
2542
กศ.ม. (ชีววิทยา), 2518

10 ผศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Edinburgh,
UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of East
Anglia, UK

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
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ลํา
รายชื่อคณาจารย
ดับ
ที่
15 อ.ดร.ผองพรรณ ประสารกก
16 อ.ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย
17 อ.ดร.ภัทริน ศรีดุลยกุลย
18 อ.ดร.รักชนก โคโต
19 อ.ดร.วุฒิพงษ ทองใบ
20 อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ
21 อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร

22 อ.ดร.สิริรักษ ศรวณียารักษ
23 อ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
24 อ.ดร.สุขุมาภรณ สุขขุม
25 อ.สุฑามาศ นิยมพานิช*

26 อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล
27 อ.ดร.อภิรดา สถาปตยานนท

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปที่จบ
วท.ด. (วิทยาศาสตร
ชีวภาพ), 2549
Ph.D. (Natural Science
and Technology), 2551
วท.ด. (สรีรวิทยา), 2550

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Okayama University,
Japan
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร), 2549
ปร.ด. (ชีววิทยา), 2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ
แวดลอม), 2535
Ph.D. (Materials
engineering/
Biotechnology), 2552
Ph.D. (Agricultural
Science), 2553
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีศึกษา), 2550
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2553

มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1)
(ชีววิทยา), 2550
ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู),
2551
ปร.ด. (ชีววิทยา), 2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วท.ด. (วิทยาศาสตร
ชีวภาพ), 2551

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

Edinburgh Napier
University, UK
Kyoto University, Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx

xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx

หมายเหตุ * ลาศึกษาตอ
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลํา
รายชื่อคณาจารย
คุณวุฒิการศึกษา
ดับ
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ที่
ปที่จบ
1 รศ.ดร.บุษบา ฤกษอํานวยโชค D.M.Sc. (Molecular
Oncology), 2535
2 ผศ.ดร.อนันต พูพิทยาสถาพร ปร.ด. (ชีววิทยา), 2535

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

The University of Tokyo
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา วิจัยปญหาตาง ๆ ดําเนินการวิจัย และการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป ญ หาทางด า นชี ว วิ ท ยา แล ว นํ า มาเรี ย บเรี ย งเป น ปริ ญ ญานิ พ นธ พร อ มทั้ ง
สอดแทรกความรับผิดชอบตอสังคม อันเปนประโยชนตอวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู คนควา วิจัยปญหาตาง ๆ
ดําเนินการวิจัย และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดานชีววิทยา แลวนํามาเรียบเรียงเปนปริญญา
นิพนธ
5.3 ชวงเวลา
เริ่มทําปริญญานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 เปนตนไป
5.4 จํานวนหนวยกิต
ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ชว 501 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1 และ
ชว 502 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2 ในชั้นปที่ 2 ภาคตน เพื่อนําความรูดานการวิจัยและกระบวนการวิจัย
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มาประยุกตใชในการทําปริญญานิพนธ เมื่อลงทะเบียนวิชา ชว 693
ปริญญานิพนธ ในชั้นปที่ 2
ภาคปลาย
5.5.2 จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ กําหนดตารางเวลาการใหคําปรึกษา
แกนิสิต
5.5.3 ใหขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ กําหนดการ และรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตกําหนดหัวขอ และเกณฑมาตรฐานการประเมินผล
รายวิชา
5.6.2 ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
5.6.3 หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ เพื่อประเมินความรู
ภาคทฤษฎีและพื้นฐานการวิจัย
5.6.4 เมื่อทําปริญญานิพนธเสร็จแลว นิสิตสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ และ
ตองตีพิมพผลงานปริญญานิพนธของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1. สามารถนําความรูดานชีววิทยาไป
ทํางานวิจัย และประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
ระดับสูง
2. มีความใฝรูโดยใชทักษะกระบวนการ
ทางชีววิทยา

กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต
- รายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเนนความรูดานทฤษฎีชีววิทยา
การวิจัยทางชีววิทยา และการประยุกต

- สงเสริมใหคนควาและแกปญหาโดยใชหลักการทาง
วิทยาศาสตรเนนชีววิทยา
- สงเสริมใหเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง
- มีการทําโครงงานชีววิทยาเพื่อเปนการฝกเทคนิคและจําลอง
กระบวนการวิจัยเพื่อสามารถนําไปใชจริง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(1) สอดแทรกเนื้ อ หาใน
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต
มิติทางคุณธรรม จริยธรรม
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักใน (2) ปลูกฝงความมีระเบียบ
การปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม วินัย และความซื่อสัตย
จริยธรรมทางดานการวิจัย
(3) จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม
(4) เคารพสิทธิและความ
คุณธรรม จริยธรรม
คิดเห็นของผูอ ื่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555

วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย
และการปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(2) สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน
(3) ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) จั ด ให ผู เ รี ย นมี ก ารประเมิ น
ตนเอง
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2.2 การพัฒนาดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(1) จัดกิจกรรมโดยเนน
(1) มีความรูความเขาใจใน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยแนะนํา
หลักการ ทฤษฎีและทักษะ
วิธีการเรียนรูและการสืบคน
ทางดานชีววิทยาขั้นสูง
(2) มีความรูพื้นฐานทาง
ขอมูลดวยตนเอง
ชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกต (2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
ในการวิเคราะห แกปญหาและ การสอนในหลายรูปแบบ เชน
ตอยอดองคความรูได
การบรรยาย การฝ ก ปฏิ บั ติ
(3) สามารถบูรณาการความรู ก า ร สั ม ม น า ก า ร ทํ า
ทางชีววิทยาในการดําเนินงาน
แบบฝ ก หั ด การทํ า ปริ ญ ญา
วิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
นิพนธ
(4) สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
งานวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ชีววิทยา
2.3 การพัฒนาดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยาง จัดกระบวนการเรียนรู
เปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะการ
หลักการทางวิทยาศาสตร
วิเคราะห ทักษะการคิด จาก
(2) สามารถนําความรูทาง
สภาพปญหา หรือ
ชีววิทยาไปประยุกตกับ
สถานการณจริง ทั้งในระดับ
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
บุคคลและกลุม เชน
ถูกตองและเหมาะสม
(1) การนําเสนอและ
(3) มีความใฝรู สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
วิเคราะหความรูจากแหลงขอมูล คิดเห็นในชั้นเรียน
ตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง
(2) การสัมมนา
ถูกตองและเพือ่ นําไปสูการ
(3) การจัดทําโครงการ
สรางสรรคองคความรูใหมทาง ปญหาพิเศษ
ชีววิทยา
(4) การทดลองใน
หองปฎิบัติการ
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วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ย นและการปฏิ บั ติง านของนิ สิ ต
ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา
(3) การรายงาน/แผนงาน/การ
ฝกปฏิบัติ
(4) การสอบเค า โครงปริ ญ ญา
นิพนธ และปริญญานิพนธ
(5) การนําเสนอผลงาน
(6) การประเมินตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย
และการปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(2) สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน
(3) ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) จั ด ให ผู เ รี ย นมี ก ารประเมิ น
ตนเอง
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
(5) การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
2.4 การพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) มีภาวะความเปนผูน ําและผู (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู (1) ประเมินจากพฤติกรรมที่
ตามที่ดี ตามความเหมาะสมของ ในชั้นเรียน ทีเ่ นนการทํางาน แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
เปนกลุมและงานที่ตองมี
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
บุคคล และความรับผิดชอบ ใน
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
มอบหมาย
การทํากิจกรรมกลุม
(2) จัดประสบการณการ
(2) มีความรับผิดชอบตอ
(2) ประเมินจากการมีสวนรวมใน
เรียนรูในภาคปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
การวิพากษวิจารณในชั้นเรียน และ
ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ
การยอมรับเหตุผลของผูที่มคี วาม
สังคมและองคกร
คิดเห็นแตกตาง
(3) สามารถปรับตัวเขากับ
(3) ประเมินจากงานที่ไดรับ
สถานการณและวัฒนธรรม
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
องคกร
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) จัดใหผเู รียนมีการประเมิน
ตนเอง
2.5 การพัฒนาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) สามารถประยุกตความรู (1) มี ร ายวิ ช าที่ ฝ ก ทั ก ษะ (1) ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์
ทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ ทางการเรี ย นและการปฏิ บั ติ ง าน
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี ของนิสิตในการสอบ
การวิเคราะห ประเมิน
สารสนเทศ
(2) ประเมิ น จากการนํ า เสนอ
ผลการวิจัย
(2) สามารถถายทอดความรู
(2) การมอบหมายงานให ผลงาน การเขียนรายงาน การเขียน
และเผยแพรผลงานวิจัยไดอยาง สืบคน จัดการ และนําเสนอ ปริญญานิพนธ
มีประสิทธิภาพ
ขอมูล
(3) มีทักษะความรูภาษาไทย (3) การศึ กษาคน คว าด วย (3) จั ด ให ผู เ รี ย นมี ก ารประเมิ น
ตนเอง
และภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคน ตนเอง
ขอมูลและการสื่อสารในเชิง
วิชาการและวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ผลการเรียนรู
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสาร
สน เทศในการสืบคนและเก็บ
รวบรวมขอมูลทางวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้
ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ ื่น
ดานที่ 2 การพัฒนาดานความรู
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางดานชีววิทยาขั้นสูง
(2) มีความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกตในการวิเคราะห แกปญหาและตอ
ยอดองคความรูได
(3) สามารถบูรณาการความรูทางชีววิทยาในการดําเนินงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งดานชีววิทยา
ดานที่ 3 การพัฒนาดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร
(2) สามารถนําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
(3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง
ถูกตองและเพือ่ นําไปสูการสรางสรรคองคความรูใหมทางชีววิทยา
ดานที่ 4 การพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะความเปนผูน ําและผูตามที่ดี ตามความเหมาะสมของบทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
(2) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
องคกร
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
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ด า นที่ 5 การพั ฒ นาด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห ประเมิน
ผลการวิจัย
(2) สามารถถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคนขอมูลและการสื่อสารในเชิง
วิชาการและวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสน เทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลทางวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

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

ชว 506
ชว 594
ชว 595
ชว 604
ชว 691
ชว 692

โครงสรางและหนาทีข่ องเซลล
สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
ระเบียบวิธีวิจัย
ชีววิทยาประชากร
สัมมนาทางชีววิทยา 1
สัมมนาทางชีววิทยา 2

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(4)

(1)

(2)

(3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
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ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ชว 501
ชว 502
ชว 503
ชว 508
ชว 511
ชว 512
ชว 513
ชว 514
ชว 515
ชว 516
ชว 517
ชว 518
ชว 522
ชว 543
ชว 548

หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1
หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2
วิวัฒนาการ
ชีวภูมิศาสตร
วิทยาสาหรายขั้นสูง
กายวิภาคศาสตรขั้นสูงของพืช
สารเคมีในพืช
อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช
สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีทอ
ลําเลียง
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
เฟรนวิทยาขั้นสูง
สังขวิทยา
พันธุวิศวกรรม
พันธุศาสตรระดับเซลล

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(4)

(1)

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

ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

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

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

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

(4)

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2)

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





























































































































































































































































































































































































































































































































































หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555

36

ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วจช 591 การเก็บรักษาจุลินทรีย
ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา
ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
ชว 699 ปริญญานิพนธ

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

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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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตาม ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 ซึ่งการประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (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 ใหประเมินผลใชสญ
ั ลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนทีพ่ อใจ
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ
AU
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (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 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหากระบวนการวิจัย
การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ/
สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาผานแลว และใหผลการประเมินเปน ดังนี้
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ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดใหนิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และมี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและการตัดสินผลการเรียน และมีความรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นในการทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ และจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปน
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูเปนประจําทุกป
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตจะขอรับปริญญาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรอยาง
นอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
3. ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
4. สอบภาษาตางประเทศได
และนิสิตตองมีคุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
1. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
2. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึง่
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปนเรื่องเต็ม (Full
Paper)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหนาที่ของ
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา พรอมทั้งจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ใหอาจารยใหม
1.2 ภาควิชาฯ ชี้แจงเปาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดตาง ๆ ในหลักสูตร
1.3 รวมรับผิดชอบรายวิชา เพื่อเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
1) สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการอบรม การสัมมนา และการฝกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2) สนับสนุนการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณของคณาจารยและ
นําความรูที่ไดมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัย เพื่อ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแหงชาติ
2) ภาควิชาฯ สงเสริมใหคณาจารยเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนา
ในระดับชาติและนานาชาติ
3) คณะสงเสริมใหคณาจารยแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและทําวิจัยรวมกับคณาจารยจาก
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555

40

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เปนผูบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร
1.2 คณาจารยของภาควิชาเปนกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
1.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 กอนการเปดเรียนใหครบทุกรายวิชา
1.4 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกภาคการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ
ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรียน การสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดในการเชิญอาจารยพิเศษ/
วิทยากร/ผูเชีย่ วชาญในแตละสาขามาบรรยาย
2.2 ทรัพยากรการเรียนรูท มี่ ีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชอาคารสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร 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/สื่ออิเล็กทรอนิกส 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 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
ตํารา วารสารวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
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 และภาควิชาที่ผูสอนและ
ผูเรียนสามารถใชบริการได
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคั ด เลื อ กอาจารย ใ หม ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยกําหนดใหอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจําปและ
ติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา
ปรับปรุงแตละรายวิชา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวม
สอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเปน
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 ซึ่งประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ โดยใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และการมีทัศนคติที่ดีตอ
การใหบริการแกอาจารยและนิสิต
4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนดําเนินการตามกฎระเบียบในการ
บริหาร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ พื่อการปฏิบตั ิงาน
4.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนใหบุคลากรฝกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคลองกับงานที่
รับผิดชอบ
4.2.2 ภาควิชาฯ ใหบุคลากรรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะดานการใหบริการ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
5.1.1 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษา
ดานวิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
5.1.2 มีอาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยที่ปรึกษารวมในการกํากับดูแลการทํา
ปริญญานิพนธของนิสิตเพื่อใหคําแนะนําในการทํางานวิจัย
5.2 การอุทธรณของนิสิต
มีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณเรื่องตาง ๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ มีการ
กําหนดเปนกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอ สงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล
5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนิสิต
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป
6.3 มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดงาน สังคม
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(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
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่
แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งใน
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. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทําวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารยผูสอน นิสิตปจจุบัน และ
บัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตร
2.2 การประเมินวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณอาจารยและนิสิต
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของตอคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร
และการสํารวจการไดงานของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยคณบดีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
นอกภาควิชาและสถาบัน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยประจําวิชารายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ
ภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาตอหัวหนาภาควิชาในการ
ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.4 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานที่ไดจากการประเมินใน
ขอ 2 และขอ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
--------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมีความเหมาะสม และใหการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 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 คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช ขอบังคับนี้แทน
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555

50

“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาของคณะ สถาบัน
สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ ภายในคณะ
หรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพหุ
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมีหนาที่
เกี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปน
อยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ใหความเห็นชอบ
ขอ 4 เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
กําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ สวนการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ และมิไดมี
ขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการตีความขอบังคับนี้ หรือใน
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และใหถือ
เปนที่สุด
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 ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
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6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 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 ใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนตามที่
กําหนดไวตามขอ 8
การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน
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 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวนหนวย
กิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมีหนวย
กิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 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 หรือกิจกรรมอื่นใดตามที่
ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวยตนเอง
จากแผนการเรียนตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค 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 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดยหลักเกณฑ
การเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 11 โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบดวย
รายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36
หนวยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได 2
แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบไดโดย
ไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และรายวิชาไม
นอยกวา 24 หนวยกิต
11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ แต
ตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสูงโดยมีการทําปริญญานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ หลักสูตรนี้มี 2
แบบ คือ
แบบ 1 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม ซึ่งหลักสูตร
อาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวยกิต แตจะตอง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 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 โดยมีการทําปริญญานิพนธที่มคี ุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเ ขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต 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 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา
ใหกับนิสิตไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และ
เมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชําระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25
สําหรับนิสิตที่ศึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดจํานวน
หนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตในสัดสวนที่
เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑ
ขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตองผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 13 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธอยาง
เดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชา
ที่เปดสอนได
13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
ขอ 14 การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนับตั้งแตวันที่ขึ้น
ทะเบียนเปนนิสิตตามขอ 19.2
ขอ 15 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปนคณาจารย
บัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกบั สาขาที่เปดสอน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปน
อาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary) ที่อาจกําหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง อาจเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย
ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําหลักสูตรได
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โดยอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน และ
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทั้งหมดจะตองมีคุณสมบัติแบง
ตามระดับหลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา วิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
15.1.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
15.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
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สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจํานวน
และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1 และขอ
15.1.4 โดยอนุโลม
ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่
จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน หาก
เปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนิสิตที่ทําปริญญานิพนธ 1 คน
เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทําสารนิพนธ 3 คน ทั้งนีใ้ หรวบรวมนิสิตที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
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
ผลการเรียนดีมากตามที่หลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับรองวุฒิการศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 19 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
19.1 ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยชําระ
เงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตที่ไมอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด เปน
อันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสติ เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรใน
วันที่กําหนดใหรายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กําหนด
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 ผูที่ขนึ้ ทะเบียนเปนนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลาตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพเิ ศษ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและสอบ
ไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได
ขอ 21 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ 6 และ
ประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7 นอกจากนี้นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
22.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปนหนวยกิต
สะสม
22.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่ต่ําสุด แต
จะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
22.4 นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไมบังคับใหนิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวย
กิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ
และระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดในระดับ S
ขอ 24 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห โดย
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ขอ 25 การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จภายใน 4
สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 26 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึง
จะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง(Self
Study)
ขอ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

คาระดับขั้น
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลโดยใช
สัญลักษณ ดังนี้
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สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่ อใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
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 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนือ่ งจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2
27.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชาเห็น
วา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงานที่มิได
กําหนดเปนรายวิชา ใหใชสญ
ั ลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีที่นิสิตได U จะตองปฎิบัติงาน
เพิ่มเติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
27.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัย
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ
นิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นิสิตที่ไดรับการใหคะแนน
ระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิน้ ภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคการศึกษาถัดไป
เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะเปลีย่ นสัญลักษณ I เปน
คาระดับขั้น E ไดทันที
27.6 การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้
27.6.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ 24
27.6.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34
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27.6.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนัน้
27.6.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I
เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
27.7 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
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
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับ
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และใหผลการประเมิน
เปน ดังนี้

ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 30 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดับขั้น B หรือจะ
เลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได ทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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30.2 นิสิตที่คา คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํากวา
คาระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได
ขอ 31 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลการศึกษาที่มีคาระดับขั้นตามขอ 27.1 ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้าํ หรือเรียนแทนใน
รายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ยดวย
31.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิ
ตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น D ขึ้นไปเทานั้น
31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น โดย
เอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิ
ตของภาคการศึกษานั้น
31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาคเรียน
สุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด
เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานั้นมาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยราย
ภาคการศึกษานั้น แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ขอ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ
อยางใดอยางหนึ่งดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อ
ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา
32.1.3 พนจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตทีท่ ําการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ 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 นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา
33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
33.2.1 นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึน้ ทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย และเขา
ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษารับเขา
ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวนหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมใหมีนิสิตทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการทําปริญญา
นิพนธได
33.2.4 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด
33.2.5 ผูเ ขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให
เขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนนิสิต
ขอ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงที่มีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตอไปนี้
34.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
34.1.2 ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
34.1.3 มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิตมาแลว
อยางนอย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาคการศึกษา
นั้น โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
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34.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตองขอลา
พักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 34.2
34.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ขอ 36 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
36.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35
36.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
36.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม ขอ 20.3
36.3.2 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามขอ
25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึ่ง
36.3.4 คาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50
36.3.5 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา
คะแนนเฉลี่ยสะสมไดคาตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานิพนธถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
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 ครั้ง แลวยังไมผาน
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36.3.8 เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ํา
กวา 3.00
36.3.9 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ
ประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail)
36.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
36.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต
ขอ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและ
ระเบียบตางๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง
37.2 นิสิตทีเ่ ปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมือ่ สิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ 38 การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้
38.1 การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได
เคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึน้ ไป โดยนับหนวยกิต รายวิชาที่ขอโอนมาเปน
สวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก ทั้งนี้รายวิชาที่ขอโอน
หนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 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 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยได ทั้งนี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจากวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี และ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เขามาศึกษา สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไป
ตามขอ 38
ขอ 41 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่
ศึกษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตั้งแตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตอง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา แต
ตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12
ขอ 42 การคืนสภาพนิสติ
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผทู ี่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยางยิ่ง
เทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ขอ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของตนอยาง
นอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการอนุมัติของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่ได
มาตรฐานตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
43.2.2 นิสิตที่กําลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติ
ของตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมินผาน
รายวิชานั้นในคาระดับขั้นไมต่ํากวา B
43.2.3 ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอื่นที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลักในการ
สื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 28
ขอ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานิสิตมีความรู
พื้นฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
44.3 ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
และผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวน
ตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัตติ ั้งแตภาคการศึกษานั้นเปนตนไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนั้น
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
หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานั้นเปนตนไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตทีส่ อบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบประมวลความรูเพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 46 ปริญญานิพนธ
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทําปริญญา
นิพนธ
46.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลว
ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที่ 5 สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไมเกินภาคเรียนที่ 7
สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress Report) ทุกภาค
การศึกษา หากมิไดดําเนินการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพ
นิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาหลัก
1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีทมี่ ีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษารวมไดอีก
1 คน โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักได
โดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกตางจากนี้ใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจําใน
สถาบันเทานั้น สวนผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปนบุคลากรประจํา
ในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ
ดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชีย่ วชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอ
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ผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้งดังกลาว
46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาหลัก
1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษารวมเพิ่ม
ไดอีก 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักได
โดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกตางจากนี้ใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจําใน
สถาบันเทานั้น สวนผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม อาจเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณสูงใน
สาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบได
ไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผาน
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้งดังกลาว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจารยผูสอบ
ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้งดังกลาว
ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียงและ
ยอมรับใหเทียบเทาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
ตอบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเปนอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธรวมได
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไมนอยกวา 2 คน และ
ใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทําหนาที่เปนเลขานุการ
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ในคณะกรรมการที่แตงตั้งจะตองมีอยางนอย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไมใช
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํ หนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธดวย
เลขานุการที่ตองเขารวมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได
โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเ สนอรายชื่อโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธตองเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เปนกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึ่งเคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิต และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปน
ผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ
หากมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแตงตั้งกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ใหอาจารย
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ และในกรณีที่นิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แตคณะกรรมการสอบปากเปลาอยูไมครบ
คณะ ใหนิสิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
46.6 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทําปริญญานิพนธซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ ใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับปริญญา
นิพนธฉบับสมบูรณ
ขอ 47 สารนิพนธ
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึ่งคนตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3
47.3 องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการสอบสารนิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี้
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47.3.1 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ ตองเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจํานวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 1 คน
ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
เปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นเปนกรรมการเพิ่มเติมได
อีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพ ิจารณาโครงการสารนิพนธได
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทํา
หนาที่เปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนิพนธ 1 คน
และผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองตั้ง
กรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไมครบคณะ แต
นิสิตมีความจําเปนอยางยิ่งตองสอบ ใหนิสิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทําสารนิพนธซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ให
นับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสารนิพนธ
ฉบับสมบูรณ
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หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
48.2.1 มีเวลาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
กําหนดในขอ 12
48.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
48.2.4 สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรูได
48.2.6 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัย
แตงตั้ง
48.2.7 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 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
ปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธทบี่ ัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.10 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่
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ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปน
เรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีทไี่ มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อไดรับ
การอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรูได
48.2.13 เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลา
สารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.14 สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได
48.2.16 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัย
แตงตั้ง
48.2.17 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อ
ไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสติ ตามขอ 25
ขอ 49 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับปริญญา
ที่มีคุณสมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา 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 การดําเนินการใดที่เกิดขึ้นกอนวันที่เขียนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ และยังดําเนินการไมแลว
เสร็จในขณะที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไปตามขอบังคับที่ใชบังคับอยูกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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การวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
โดย ศาสตราจารย ดร.ยินดี กิติยานันท
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูทรงคุณวุฒิ
ขอคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสูตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
- แกไขขอ 10 เพิ่มชื่อวิทยาเขต “ประสานมิตร”
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
- ไมตองแกไข
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
- แกไขขอ 2.7 ระบบารศึกษาเปน “แบบชั้นเรียน”
- เปลี่ยนแปลง หนวยกิต ชว 514 ใหตรงกับในภาคผนวก ก
- เปลี่ยนแปลง 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
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- ภาคผนวก ก ใหแกไขวิชา ชว 595 และ ชว 691 คําวา “ยายจากวิชาแกน” หมายถึง เปลี่ยน
จากวิชา
แกนเปนวิชาบังคับ เนื่องจากในหลักสูตรใหมนี้ไมมีวิชาแกน จึงควรเปลี่ยนเปน “ปลี่ยนจากวิชา
แกนเปนวิชาบังคับ”
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การวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
โดย รองศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว วัฒนเสริมกิจ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ขอคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสูตร
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 ซึ่งนาจะมีพื้นฐานจากระดับ
ป.ตรีมาแลวบาง และนาจะมารวมเปนหัวขอหนึ่งนรายวิชา ชว 595 ซึ่งเกี่ยวของกับการวาง
แผนการทดลองซึ่งตองใชสถิติเขามามีบทบาทในการเลือกใชและวางแผน
- ขอ 3.1.3.2 หมวดวิชาเลือกกําหนดใหเรียนกลุมวิชาสัตววิทยามีนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมวิชาอื่น ๆ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
- ขอ 4.1, 4.2 และ 4.3 นาจะมีวิชาบางกลุมในตละกลุมวิชาเลือก ซึ่งมีการเรียนการสอน
ภาคสนามบ าง เพื่ อให ผูเ รี ยนได ฝกฝนทั กษะการทํ างานวิ จัยภาคสนาม และได ประสบการณ
ภาคสนาม ซึ่ งจะนํ าความรู กระบวนการไปใชได ในอนาคตของการเป นนั กวิ จัย หรืออาจารย
ชีววิทยาเปนอยางยิ่ง
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
- ขอที่ 1 กฏระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนนในเรื่องของการประเมินคุณภาพ
ปริญญานิพนธนั้นนาจะเพิ่มระดับขั้นวา ดี (good) อีกระดับหนึ่ง ในกรณีที่ปริญญานิพนธนั้นมี
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คุณภาพเปนที่ยอมรับของคณะกรรมการวาเปนงานที่มีประโยชน ตวงการวิทยาศาสตร มี การ
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
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- ภาคผนวก ก ขอเสนอแนะให นํารายวิ ชา ชว 503 วิวัฒนาการ กลับมาโดยไมลดรายวิชานี้
ออกไป เพราะวิชานี้เปนวิชาที่บูรณาการ รวบรวมความรูทุก ๆ เรื่องของทางชีววิทยาเขามาใหมี
ความรูความเขาใจเรื่องราวทุกอยางของสิ่งมีชีวิต ซึ่งทําหได concept ของ biology อยางสมบูรณ
ซึ่งนาจะเปนวิชาบังคับก็จะยังดีมาก
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร
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ความคิดเห็นของนิสติ ที่มตี อคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาควิชาชีววิทยาไดสํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่กําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ชั้นปที่ 2 จํานวน 3 คน เพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของหลักสูตร
ที่พึงประสงคตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน โดยมีรายละเอียดในแตละดาน
ดังนี้
คาเฉลี่ย
ขอ
ผลการเรียนรู
ที่
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม
1 มีความซื่อสัตยสุจริต
4.00
2 มีระเบียบวินัย
4.00
3 มี จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ต ร ะห นั ก ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต า ม
4.00
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
4.00
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานความรู
1 มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางดาน
4.00
ชีววิทยาขั้นสูง
2 มีความรูพ้นื ฐานทางชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกตในการ
4.00
วิเคราะห แกปญหาและตอยอดองคความรูได
3 สามารถบูรณาการความรูทางชีววิทยาในการดําเนินงานวิจัย
4.00
อยางมีประสิทธิภาพ
4 สามารถติ ด ตามความก า วหน า ทางวิ ช าการและงานวิ จั ย
3.33
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานชีววิทยา
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา
1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
4.00
หลักการทางวิทยาศาสตร
2 สามารถนําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ
3.66
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ
4.00
ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง และเพื่อนําไปสูการสรางสรรค
องคความรูใหมทางชีววิทยา
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มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ปานกลาง
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คาเฉลี่ย
ระดับ
ขอ
ผลการเรียนรู
ความพึงพอใจ
ที่
หลั ก สู ต รมี ก ารเรี ย นการสอนที่ ส ง เสริ ม ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1 มีภาวะความเปนผูนําและผูต ามที่ดี ตามความเหมาะสมของ
3.33
ปานกลาง
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมี
4.00
มาก
ความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร
3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
3.66
มาก
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
3.66
มาก
วิเคราะห ประเมินผลการวิจัย
2 สามารถถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางมี
4.00
มาก
ประสิทธิภาพ
3 มีทักษะความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคน
4.00
มาก
ขอมู ลและการสื่อสารในเชิงวิช าการและวิ ชาชีพ ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ
4 สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสน เทศในการสื บ ค น และเก็ บ
4.00
มาก
รวบรวมข อ มู ล ทางวิ ช าการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
ความตองการและขอเสนอแนะอื่นๆ ของนิสิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรมีการสัมมนา แตเปนการนําเสนองานเอกสาร/
งานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งควรเพิ่ม
รายละเอียดเปนการสัมมนาเรื่องความกาวหนาของงานวิจัยเนื่องจากมีรายวิชาสัมมนา 2 รหัส เสนอให
รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรเปนการสืบคนงานวิจัย รายวิชาสัมมนาชีววิทยาใหเปนการนําเสนอผล/
ปญหาเพื่อหาทางแกไขซึ่งนาจะกอใหเกิดระบบควบคุมการทําปริญญานิพนธและชวยเหลือนิสิตกอนสอบ
ปริญญานิพนธ
เกณฑของคาเฉลี่ย: 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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ความคิดเห็นของบัณฑิตทีม่ ีตอคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาควิ ชาชี ววิ ทยาได สํารวจความพึ งพอใจของบัณฑิ ตที่ สําเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 7 คน เพศชาย 1 คน เพศหญิง 6 คน โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของหลักสูตร
ที่พึงประสงคตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน โดยมีรายละเอียดในแตละดาน
ดังนี้
คาเฉลี่ย
ขอ
ผลการเรียนรู
ที่
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม
1 มีความซื่อสัตยสุจริต
4.29
2 มีระเบียบวินัย
4.14
3 มี จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ต ร ะห นั ก ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต า ม
4.14
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
4.14
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานความรู
1 มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางดาน
4.14
ชีววิทยาขั้นสูง
2 มีความรูพ้นื ฐานทางชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกตในการ
4.29
วิเคราะห แกปญหาและตอยอดองคความรูได
3 สามารถบูรณาการความรูทางชีววิทยาในการดําเนินงานวิจัย
4.43
อยางมีประสิทธิภาพ
4 สามารถติ ด ตามความก า วหน า ทางวิ ช าการและงานวิ จั ย
4.29
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานชีววิทยา
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา
1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
4.14
หลักการทางวิทยาศาสตร
2 สามารถนําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ
4.29
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ
4.00
ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง และเพื่อนําไปสูการสรางสรรค
องคความรูใหมทางชีววิทยา
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คาเฉลี่ย
ระดับ
ขอ
ผลการเรียนรู
ความพึงพอใจ
ที่
หลั ก สู ต รมี ก ารเรี ย นการสอนที่ ส ง เสริ ม ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1 มีภาวะความเปนผูนําและผูต ามที่ดี ตามความเหมาะสมของ
3.57
มาก
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมี
4.29
มากที่สุด
ความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร
3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
4.14
มาก
หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
3.85
มาก
วิเคราะห ประเมินผลการวิจัย
2 สามารถถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางมี
4.29
มากที่สุด
ประสิทธิภาพ
3 มีทักษะความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคน
4.14
มาก
ขอมู ลและการสื่อสารในเชิงวิช าการและวิ ชาชีพ ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ
4 สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสน เทศในการสื บ ค น และเก็ บ
4.43
มากที่สุด
รวบรวมข อ มู ล ทางวิ ช าการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
ความตองการและขอเสนอแนะอื่นๆ ของบัณฑิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- สนับสนุนใหมกี ารเผยแพรงานวิจัยใหกวางขวางมากขึ้น
- อยากใหหลักสูตรทางชีววิทยามีความเขมขนมากขึน้ และมีทุนวิจัยหรือการติดตอระหวาง
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั้งในประเทศและตางประเทศใหมากขึ้น
เกณฑของคาเฉลี่ย: 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 สาขาวิชาชีววิทยา
ภาควิชาชีววิทยาไดสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 7 คน เปนผูบริหารระดับกลาง 3 คน อาจารย 2 คน และเจาหนาที่ 2 คน โดยสอบถามถึง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน โดยมีรายละเอียดในแตละ
ดานดังนี้
คาเฉลี่ย
ขอ
ผลการเรียนรู
ที่
ดานคุณธรรมและจริยธรรม
1 มีความซื่อสัตยสุจริต
5.00
2 มีระเบียบวินัย
4.86
3 มี จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต า ม 4.86
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
5.00
ดานความรู
1 มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางดาน
4.43
ชีววิทยาขั้นสูง
2 มีความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกตในการ 4.71
วิเคราะห แกปญหาและตอยอดองคความรูได
3 สามารถบูรณาการความรูทางชีววิทยาในการดําเนินงานวิจัย 4.57
อยางมีประสิทธิภาพ
4 สามารถติ ด ตามความก า วหน า ทางวิ ช าการและงานวิ จั ย 4.43
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานชีววิทยา
ดานทักษะทางปญญา
1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
4.29
หลักการทางวิทยาศาสตร
2 สามารถนําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ 4.57
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ
4.43
ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง และเพื่อนําไปสูการสรางสรรค
องคความรูใหมทางชีววิทยา
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ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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คาเฉลี่ย
ขอ
ผลการเรียนรู
ที่
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 มีภาวะความเปนผูนําและผูต ามที่ดี ตามความเหมาะสมของ
4.57
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมี
4.86
ความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร
3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
4.83
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
4.43
วิเคราะห ประเมินผลการวิจัย
2 สามารถถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางมี
4.43
ประสิทธิภาพ
4.57
3 มีทักษะความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคน
ขอมู ลและการสื่อสารในเชิ งวิช าการและวิ ชาชีพ ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ
4 สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสน เทศในการสื บ ค น และเก็ บ
4.57
รวบรวมข อ มู ล ทางวิ ช าการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

ความตองการและขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูใชบัณฑิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- บัณฑิตมีความรูความสามารถในหลักสูตรวิชาที่เรียนมาและไดถายทอดความรูใหกับผูเรียนได
เปนอยางดี เปนครูมืออาชีพในการเผยแพรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโครงการ
โทรทัศนเพื่อการศึกษาผานดาวเทียมของ สพฐ.
- อยากใหสาขาวิชาดังกลาวเสริมวิชาการบริหารงานในสวนที่จะตองนํามาใชในการพัฒนาการ
ทํางานหลังจากเรียนจบเพื่อบัณฑิตจะไดประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
เกณฑของคาเฉลี่ย: 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
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรตดิ ตอ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นายเฉลิมชัย วงศวัฒนะ
รองศาสตราจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ตอ 8401
chalermc@swu.ac.th
พฤกษศาสตร

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

ปริญญาเอก

Ph.D. (Agriculture)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)

สถานที่ศึกษา
University of Tsukuba,
Japan
ม.เกษตรศาสตร
ม.เกษตรศาสตร

ปที่จบ
การศึกษา
2532
2527
2523

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ
1. เฉลิมชัย วงศวัฒนะ . 2540. วัชพืชและการปองกันกําจัด (Weeds and Weed Control). คณะ
วิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ 111 หนา.
2. เฉลิมชัย วงศวัฒนะ. 2547. ฮอรโมนพืช (Plant Hormones). ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. 136หนา.
งานวิจัย
1. รัตนวรรณ พรรุงเรืองกุล สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และ เฉลิมชัย วงศวัฒนะ. 2554. การศึกษาอัล
ลีโลพาทีในใบพืชสกุล Jatropha บางชนิด. การประชุมเชิงวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5
17-18 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ.
2. อาทิตยา นุราฤทธิ,์ กรองแกว พูพ ิทยาสถาพร และ เฉลิมชัย วงศวฒ
ั นะ. 2552. ผลของสารสกัดจาก
ใบพืชในวงศ 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 waterextract on grassy plants seed germination. Proc. the 30th 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 4th Workshop of The Subproject “Studies on Natural Environment and
Culture in Asia (The Hydrosphere)”. Tokyo University of Agriculture and Tokyo University of
Information Sciences.
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 3rd 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 2nd
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
ชีววิทยา 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยา 1, 2,
ปริญญาตรี
ชีววิทยาพืน้ ฐาน 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยา
พืน้ ฐาน 1, 2, ฮอรโมนพืช, พืชสวน, สัมมนา
ทางชีววิทยา,
วัชพืชและการปองกันกําจัด
บัณฑิตศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย, สารเคมีในพืช, สรีรวิทยา
ความเครียดของพืช, สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
รายวิชา
1
ระเบียบวิธีวิจัย
2
สารเคมีในพืช
3
สรีรวิทยาความเครียดของพืช
4
สัมมนาทางชีววิทยา 1
5
สัมมนาทางชีววิทยา 2
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรตดิ ตอ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นางสาวอภิรดา สถาปตยานนท
อาจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ
02-6495000 ตอ 8117
apirada@swu.ac.th
พฤกษศาสตร

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม. (พฤกษศาสตร)
วท.บ. (ชีววิทยา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่จบ
การศึกษา
2551
2546
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
ชีววิทยา 2 (Plant reproductive structures),
ปริญญาตรี
ปฏิบัติการชีววิทยา 1, 2, สัญฐานวิทยาของพืช,
อนุกรมวิธานของพืช, สาหรายวิทยา
บัณฑิตศึกษา สาหรายวิทยาขั้นสูง, อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช,
เฟรนวิทยาขั้นสูง, สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของ
พืชมีทอลําเลียง, ชีวภูมิศาสตร
ภาระงานสอนในหลักสูตร
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ลําดับที่
1
2
3
4
5

รายวิชา
สาหรายวิทยาขั้นสูง
อนุกรมวิธานขัน้ สูงของพืช
เฟรนวิทยาขั้นสูง
สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีทอลําเลียง
ชีวภูมิศาสตร
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรตดิ ตอ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นางดวงใจ บุญกุศล
อาจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ
02-6495000 ตอ 8505
duangjai@swu.ac.th
สัตววิทยา

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)
วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่จบ
การศึกษา
2549
2544
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 บุญกุศล. 2551. บทความวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการแชแข็งเอ็มบริโอแบบวิทริฟ
เกชั่น. วารสารวิทยาศาสตร มศว 24(2): 137-154.
3. ดวงใจ บุญกุศล. 2551. บทความวิชาการ เรื่อง 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.
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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
ชีววิทยา 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยา 1, 2, ชีววิทยา
ปริญญาตรี
พืน้ ฐาน 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยาพืน้ ฐาน 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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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรตดิ ตอ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นางสาวผองพรรณ ประสารกก
อาจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ
02-6495000 ตอ 8108
pongpun@swu.ac.th
สัตววิทยา

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

สถานที่ศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่จบ
การศึกษา
2550

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2545
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
ชีววิทยา 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยา 1, 2,
ปริญญาตรี
ชีววิทยาพืน้ ฐาน 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยาพืน้ ฐาน 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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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
เบอรตดิ ตอ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นางสาวสิริรักษ ศรวณียารักษ
อาจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ
02-6495000 ตอ 8520
siriruk@swu.ac.th
ไวรัสของพืช

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สถานที่ศึกษา

Ph.D. (Agricultural Science) Kyoto University (Japan)
M.Sc. (Agricultural Science) Kyoto University (Japan)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทาง- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การเกษตร)

ปที่จบ
การศึกษา
2553
2550
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): 137144. March, 2006.
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม
ระดับ
รายวิชา
BI191 Biology Laboratory I
ปริญญาตรี
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
ชื่อหลักสูตรเดิม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ .......1........ ปการศึกษาที่ .....2555.....
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1. มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาบังคับจาก 11 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต
2. มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเลือกจาก 14 หนวยกิต เปน 13 หนวยกิต
1. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร1

หมวดวิชา

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2552
(หนวยกิต)

1. หมวดวิชาบังคับ
1.1 วิชาเอกบังคับ
1.2 วิชาแกน
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา

11
9
2
14
12
37

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25552
(หนวยกิต)
12
13
12
37

1

แผน ก 2 สําหรับหลักสูตรปริญญาโท
2
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
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2. รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หมวดวิชาบังคับ
ไมมี

ไมมี

ชว 504 ชีววิทยาของเซลลระดับ
โมเลกุล
4(4-0-8)
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของเซลล
ในระดับโมเลกุล การถายทอดขอมูล
ทางพั น ธุ ก รรม กระบวนการชี ว เคมี
ตาง ๆ กลไกการเกิดมะเร็งและพันธุ
วิศวกรรมพื้นฐาน
ชว 505 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล
ระดับโมเลกุล
1(0-3-0)
ศึกษาปฏิบัติการเทคนิค ตาง ๆ ทาง
ชีวเคมีเพื่อใชในการวิเคราะหดาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หมายเหตุ

รายวิชาใหม
ชว 506 โครงสรางและหนาที่ของ
เซลล
3(3-0-6)
ศึ ก ษาโครงสร า งและหน า ที่ ข อง
เซลล สารชี ว โมเลกุ ล พั น ธุ ศ าสตร
ระดับโมเลกุลและการประยุกต
รายวิชาใหม
ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
พารามิ เ ตอร แ ละค า สถิ ติ การ
ประมาณคาแบบจุดและแบบชวง การ
ทดสอบสมมติ ฐ าน การวางแผนการ
ทดลอง สหสั ม พั น ธ แ ละการถดถอย
สถิ ติ ไ ม อิ ง พารามิ เ ตอร หลั ก การ
เลื อ กใช ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ เ คราะห ข อ มู ล
การอ า น เขี ย น และตี ค วามผลการ
วิเคราะหขอมูล การเตรียมขอมูลและ
แ ป ล ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล จ า ก
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ไมมี
ลดรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
ปริมาณและคุณภาพของสารตาง ๆ ของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต รวมทั้ ง เทคนิ ค พื้ น ฐานทาง
พันธุวิศวกรรม
วท 611 ระเบียบวิธวี ิจัย 1 (0-2-1) ชว 595 ระเบียบวิธวี ิจัย 1 (0-2-1) 1. เปลี่ยนแปลง
เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูล เทคนิ ค การสื บ ค น และวิ เ คราะห ข อ มู ล รหัสวิชา
จากเอกสารและฐานข อ มู ล การเขี ย น จากเอกสารและฐานข อ มู ล การเขี ย น 2. เปลี่ยนแปลง
โครงรางวิจัยและการเตรียมเอกสารวิจัย โครงรางวิจัยจริยธรรมและจรรยาบรรณ คําอธิบายรายวิชา
ทางวิทยาศาสตรเพื่อเผยแพรผลงาน การทํ า ผลงานวิ จั ย และการเตรี ย ม 3. เปลี่ยนจากวิชา
เอกสารวิ จั ย ทางชี ว วิ ท ยาเพื่ อ เผยแพร แกนเปนวิชาบังคับ
ผลงาน
1. เปลี่ยนแปลง
วท 691 สัมมนา
1(0-2-1) ชว 691 สัมมนาทางชีววิทยา
ศึ ก ษาค นคว าบทคว าม วิ จั ยทาง
1 1(0-2-1) ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิเคราะห ฝ ก ใ ห นิ สิ ต ค น ค ว า ร ว บ ร ว ม 2. เปลี่ยนแปลง
วิ จ ารณ เรี ย บเรี ย ง และนํ า เสนอในที่ วิเคราะห และนําเสนอผลงานการวิจัย คําอธิบายรายวิชา
ประชุม
ทางชีววิทยา โดยการใหสัมมนาและ 3. เปลี่ยนจากวิชา
แกนเปนวิชาบังคับ
แลกเปลี่ยนความรู
1. เปลี่ยนแปลง
ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2
ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-2-1) ชื่อวิชา
1 1(0-2-1)
ฝ ก ใ ห นิ สิ ต ค น ค ว า ร ว บ ร ว ม 2. เปลี่ยนแปลง
ฝ ก ใ ห นิ สิ ต ค น ค ว า ร ว บ ร ว ม
วิเคราะห และนําเสนอผลงานการวิจัย วิเคราะห และนําเสนอผลงานการวิจัย คําอธิบายรายวิชา
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับปริญญานิพนธ
โดยการให สั ม มนาและแลกเปลี่ ย น
ความรู เพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการทํ า
ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ แ ล ะ ก า ร นํ า เ ส น อ
ผลงานวิจัย
หมวดวิชาเลือก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
ไมมี
ชว 508 ชีวภูมิศาสตร 3(3-0-6) รายวิชาใหม
ศึกษาหลักการและปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการแพรกระจายของพืชและสัตวตาม
สภาพภูมิศาสตรของโลกในทวีปตาง ๆ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
และการแพรกระจายของพืชและสัตวใน
ประเทศไทย
ไมมี
ลดรายวิชา

ชว 512 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช
3(3-0-6)
ศึ ก ษากายวิภ าค สั ณ ฐาน ชนิ ด และ
สมบั ติ ข องเมล็ ดพั น ธุ พื ช การคั ด เลื อ ก
และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช
รายวิชาใหม
ไมมี
ชว 512 กายวิภาคศาสตรของพืช
ขั้นสูง
3(2-3-4)
ศึกษาโครงสรางภายในของพืชที่มีทอ
ลําเลียงในเรื่องลักษณะเฉพาะ หนาที่
การเรี ย งตั ว การเจริ ญ เติ บ โต การ
เปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของเซลล
เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของ
พืช เนนหนักในพืชดอกและมีปฏิบัติการ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ไมมี
ลดรายวิชา
ชว 514 เรณูวิทยา
3(2-3-4)
ศึ ก ษาโครงสร า งและหน า ที่ ข อง
ละอองเรณู รวมทั้งการเกิด การเจริญ
พัฒนาและวิวัฒนาการ ตลอดจนเรียนรู
ถึงการใชละอองเรณูในการจัดจําแนก
พืช
ไมมี
ชว 514 อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช รายวิชาใหม
3(3-0-6)
ศึ ก ษ า ก า ร จํ า แ น ก พื ช เ ข า เ ป น
หมวดหมู ประวัติ หลัก และระบบในการ
จําแนก
รวมทั้งแนวคิดใหมในการ
จําแนก โดยเนนในพืชดอกที่พบมากใน
ประเทศไทย
ไมมี
ชว 518 เฟรนวิทยาขั้นสูง 3(2-3-4) รายวิชาใหม
ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสรางทั้ง
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ชว 521 วิทยาสิ่งมีชวี ิตเซลลเดียว
3(2-3-4)
ศึกษารูปราง อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา
และวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดทั้ง
ที่หากินอยางอิสระและที่เปนปรสิต
ชว 523 มีนวิทยา
3(2-3-4)
ศึ ก ษ า สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ส รี ร วิ ท ย า
พฤติ ก รรม วั ฏ จั ก รชี วิ ต นิ เ วศวิ ท ยา
อนุ ก รมวิ ธ าน และความสํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิจของปลา
ชว 524 ปกษีวิทยา
3(2-3-4)
ศึ ก ษ า สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ส รี ร วิ ท ย า
พฤติ ก รรม วั ฏ จั ก รชี วิ ต นิ เ วศวิ ท ยา
อนุ ก รมวิ ธ าน และความสํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิจของนก
ชว 525 ภูมิศาสตรสตั ว 3(3-0-6)
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับการแพรกระจายของสัตว
ตามสภาพภู มิ ศาสตร ข องโลกในทวี ป
ตาง ๆ และการแพรกระจายของสัตว
ในประเทศไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
ที่ทํ า หน าที่ เ กี่ ย วกั บการสื บพั น ธุ แ ละไม
เกี่ยวกับการสืบพันธุของเฟรน และพืช
ใกลเคียงเฟรน ศึกษาวัฎจักรชีวิต ระบบ
การจั ด จํ า แนก การตรวจสอบชนิ ด
นิ เ วศวิ ท ยา และการกระจายพั น ธุ ต าม
เขตภูมิศาสตร รวมถึงศึกษารายละเอียด
ของเฟรนบางวงศ โดยเฉพาะวงศที่พบ
ในประเทศไทย
และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ไมมี
ลดรายวิชา
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ไมมี
ชว 542 พันธุศาสตรของสัตว
เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการทางพันธุกรรม ความ
ผิ ด ปกติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะ ที่ นํ า มาใช ใ น
การเลี้ยงผสมพันธ คัดเลือกพันธุ และ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ สั ต ว น้ํ า และสั ต ว บ ก ที่ มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ไมมี
ชว 546 มนุษยพันธุศาสตร
3(3-0-6)
ศึ ก ษาการถ า ยทอดลั ก ษณะทาง
พันธุกรรมของคน โครโมโซมและความ
ผิดปกติของโครโมโซม พันธุศาสตรกับ
ระบบภูมิคุมกัน การเกิดมะเร็งและโรค
ทางพั น ธุ ก รรมที่ ม าจากหลายป จ จั ย
โ ค ร ง ก า ร จี โ น ม ม นุ ษ ย แ ล ะ ก า ร
ประยุกตใชขอมูลหลังการศึกษาจีโนม
ไมมี
ชว 547 พันธุศาสตรประชากรและ
วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
ศึกษาความสมดุล การเปลี่ยนแปลง
ความถี่ของยีนและจีโนไทปในประชากร
ผลของความถี่ของยี นตอความผัน แปร
ของลั ก ษณะต า ง ๆ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
กระบวนการเกิดวิวัฒนาการ
ไมมี
ชว 551 วิทยาตอมไรทอ 3(2-3-4)
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกายวิ ภ าค และ
สรีรวิทยาของระบบตอมไรทอในสัตวมี
กระดูก สั น หลั งและสัตวไ ม มีกระดูก สั น
หลัง
ไมมี
ชว 551 วิทยาระบบประสาทและ
ตอมไรทอ
4(3-3-6)
ศึกษาโครงสรางและสมบัติเชิง
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ชว 552 สรีรวิทยาบูรณาการของ
มนุษย
3(3-0-6)
ศึ กษาหน าที่ และกลไกทางสรี รวิ ทยา
ของมนุษยในลักษณะบูรณาการ โดยเนน
การ บูรณาการหนาที่ของระบบหลักของ
ร า งกายได แ ก ระบบประสาท ระบบ
ควบคุมการเคลื่อนไหว ระบบไหลเวียน
โลหิ ต ระบบหายใจ ระบบย อ ยอาหาร
ระบบขั บ ถ า ย ระบบสื บ พั น ธุ และการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดพยาธิสภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
ชีว วิ ท ยาของอวั ย วะในระบบประสาท
และระบบต อ มไร ท อ ของสั ต ว แ ละ
มนุษย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย
ไมมี
ลดรายวิชา

ชว 555 สรีรนิเวศวิทยาของพืช
4(3-3-6)
ศึกษากลไกทางสรีรนิเวศ และการ
ตอบสนองของพืชตอสภาพแวดลอม

ไมมี

ลดรายวิชา

ไมมี
ลดรายวิชา
ชว 561 ความหลากหลายของสัตว
3(3-0-6)
ศึกษาธรรมชาติ พฤติกรรม กําเนิด
วิวัฒนาการ แหลงที่อยู ความสัมพันธ
ในระบบนิ เ วศ และความสํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิจของสัตวในกลุมตาง ๆ ตาม
ระดั บ อนุ ก รมวิ ธ าน เน น สั ต ว ที่ พ บใน
ประเทศไทย
ไมมี
ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดลอมและการ รายวิชาใหม
อนุรักษ
3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก การ และแบบแผนทาง
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม และการอนุรักษโดย
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
มุงถึงอิทธิพลของระบบนิเวศและกระแส
วิวัฒนาการที่สงผลตอกระบวนการเกิด
และการผัน แปร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีวมณฑล ซึ่งประกอบดวยชีว
ภู มิ ศ า ส ต ร ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ โ ล ก
กระบวนการและการทํ า งานของระบบ
นิ เ วศ การทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ
สภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ ชีววิทยาของ
ชนิดพันธุบุกรุก กลยุทธการจัดการเชิง
อนุ รั ก ษ สู ค วามสมดุ ล แบบยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรชีวภาพ
3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง
ชว 564 ชลธีวิทยา
3(2-3-4) ชว 564 ชลธีวิทยา
ศึ ก ษาสิ่ ง แวดล อ มของแหล ง น้ํ า จื ด คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสิ่งแวดลอมภายในสระหรือลํา
คลอง ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และ และแม น้ํ าลํ า คลอง ตลอดจนแหล ง น้ํ า
ชีวภาพ ศึกษาพืชและสัตวน้ําจืด และ ก ร อ ย แ ล ะ ที่ ร า บ ลุ ม น้ํ า ท ว ม ถึ ง
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตเหลานั้น เปรี ย บเที ย บสมบั ติ ท างกายภาพ เคมี
กับสิ่งแวดลอม
และชีวภาพ รวมถึงพืชและสัตวน้ํา และ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งแวดลอม และมีปฏิบัติการสอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย
ไมมี
ชว 573 การเพาะเลี้ยงในน้ํา
3(2-3-4)
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ก า ร
เพาะพั น ธุ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ การ
วางแผน การจัดการและการลงทุน โดย
เนนสัตวและพืชน้ําเศรษฐกิจ
ชว 581 ไมโครเทคนิค 3(0-6-0)
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารที่ ใ ช เ ตรี ย มตั ว อย า ง
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พืช และสัตวสําหรับ
การศึกษาทางชีววิทยา
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ชว 633 ชีวเคมีของระบบภูมิคุมกัน
3(2-3-4)
ศึกษาโครงสรางของแอนติบอดี การผลิต
แอนติ บ อดี จลนศาสตร ข องปฏิ กิ ริ ย า
ร ะ ห ว า ง แ อ น ติ บ อ ดี กั บ แ อ น ติ เ จ น
พั น ธุ ก รรมกั บ ความหลากหลาย ของ
แอนติบอดี ระบบ MHC การปลูกถาย
เนื้ อ เยื่ อ และการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุมกัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ไมมี

ชว 641 พันธุศาสตรระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งยี น และ
เอนไซม ในกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ก า ร ก ล า ย พั น ธุ แ ล ะ
รีคอมบิเนชัน โครงสรางละเอียดของยีน
การถายแบบ การถอดรหัส การแปลรหัส
และรหัสพันธุกรรม กระบวนการควบคุม
การทํ างานของยีนใน โพรแคริโ อต และ
ยูแคริโอต

ไมมี

ลดรายวิชา

ชว 642 พันธุศาสตรเชิงปริมาณ
3(3-0-6)
ศึ ก ษาความผั น แปรทางพั น ธุ ก รรม
ของสิ่งมีชีวิตกับความผันแปรของสภาวะ
แวดลอม โดยเนนลักษณะพันธุกรรมที่มี
ความผันแปรแบบตอเนื่อง และถายทอด
พั น ธุ ก รรมของลั ก ษณะต อ เนื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากร
และอิ ท ธิ พ ลของขนาดประชากร หลั ก
คณิ ต ศาสตร ข องการคั ด เลื อ กทั้ ง โดย
ธรรมชาติและโดยมนุษย

ไมมี

ลดรายวิชา
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ไมมี
ลดรายวิชา
ชว 651 ชีวเคมีของฮอรโมน
2(2-0-4)
ศึกษาโครงสราง กลไก และปฏิกิริยา
เคมีในการทําหนาที่ของฮอรโมนตาง ๆ
ตลอดจนกระบวนการสั ง เคราะห และ
แหลงกําเนิดของฮอรโมนในสิ่งมีชีวิต
ไมมี
ลดรายวิชา
ชว 683 เคมีของเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-4)
ศึกษาโครงสราง สมบัติทางเคมี การ
เจริญเติบโต และหนาที่ของเนื้อเยื่อพืช
รวมทั้ ง เทคนิ ค ต า ง ๆ ในการเตรี ย ม
สไลดเนื้อเยื่อพืชเพื่อการศึกษา
1. เปลี่ยนแปลง
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยี
3(3-0-6) ชื่อรายวิชา
ชีวภาพ
3(3-0-6)
หลั ก การทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ซึ่ ง ศึกษาและวิเคราะห เทคโนโลยีชีวภาพ 2. เปลี่ยนแปลง
ประกอบดวยปรากฏการณทางเคมีและ ขั้นสูง ซึ่งประกอบดวยปรากฏการณทาง คําอธิบายรายวิชา
ชีววิทยา ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต เทคนิค เคมีและชีววิทยา ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต
และการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการพัฒนา เทคนิคและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการ
สายพันธุของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนา พัฒนา สายพั นธุของสิ่งมีชีวิต รวมทั้ ง
กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ค า การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่
ท า ง ชี ว ภ า พ ซึ่ ง เ ป น ที่ ส น ใ จ ใ น เ ชิ ง มีคุณคาทางชีวภาพซึ่งเปนที่สนใจในเชิง
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
หมวดปริญญานิพนธ
วท 693 ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต ชว 699-ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 1. เปลี่ยนแปลง
ทํ า การวิ จั ย วิ เ คราะห สั ง เคราะห การศึกษาวิจัยทางสาขาชีววิทยา เพื่อ รหัสวิชา
ปญหา หรือการสรางเครื่องมือเกี่ยวกับ ค น หาความรู ใ หม เป น งานวิ จั ย ที่ มี 2. เปลี่ยนแปลง
การศึกษาวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น คําอธิบายรายวิชา
ความสามารถของผูเ รี ยนในการบู ร ณา
ก า ร ค ว า ม รู แ ล ะ ก า ร นํ า ค ว า ม รู
ประสบการณไปใชแกปญหาการวิจัย
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