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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.78 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 7 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์-
ประกอบที่ 2) และมีจํานวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5 และ 6) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.60 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี  
องค์ประกอบที่ 4 3.39 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.64 ดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
1. อาจารย์ที่จบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เน้นชีววิทยาศึกษา จํานวน 1 คน ซึ่งอาจไม่

เพียงพอต่อการควบคุมปริญญานิพนธ์ หากมีจํานวนรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตที่กําหนดไว้ 
2. งบประมาณไม่ได้จัดสรรลงหลักสูตร ทําให้การบริหารจัดการอาจล่าช้าหรือไม่ตรงตามเป้าหมายที่

กําหนดในบางเรื่อง 
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หมวดที่ 1  
การกํากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา  ชีววิทยา  ช่ือย่อ  กศ.ม. (ชีววิทยา) 
ช่ือภาษาอังกฤษ. Master of Education in Biology 

 ภาควิชา ชีววิทยา  คณะ วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 950135701 (รหัส 14 หลัก: 25550091104927) 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. มีความรู้ทางชีววิทยาในมุมกว้างและลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้
และงานวิจัยสู่ชุมชนได้ 
 3. มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทํางานวิจัยเก่ียวกับการสอนด้านชีววิทยาหรืองานวิจัย
ด้านชีววิทยาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ 
 4. มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นํา และเป็นผู้ตามที่ดีในการพัฒนาวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 
 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทกุระดับ) 

สาขาวิชา 
1 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ* ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา), 2550 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2539 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 
(ชีววิทยา), 2537 

2 รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ* Ph.D. (Molecular Systematics 
and Evolution), 2542 
M.Sc. (Biochemistry and 
Genetics), 2538 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 
(ชีววิทยา), 2536 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
3 อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย Ph.D. (Soils and 

Biogeochemistry), 2557 
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2544 

4 อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ ปร.ด. (อณูชีววิทยา), 2557 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2552 

5 อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล* ปร.ด. (ชีววิทยา), 2552 
วท.ม. (ชีววิทยา), 2547 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
รายชื่อและคณุสมบัติอาจารย์ผูส้อน (เฉพาะหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ     

2 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร     

3 รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ     

4 รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ     

5 ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธ์ิ     

6 ผศ.ดร.พิชาภัค ศรีทายาท     

7 ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์     

8 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ     
9 ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ     
10 ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย     
11 ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช     
12 ดร.ธนวรรณ เตชางกูร     
13 ดร.ธนิต ศิริบุญ     
14 ดร.ประภากร ตันตโยทัย     
15 ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย     
16 ดร.มนตรี มณีภาค     
17 ดร.รักชนก โคโต     
18 ดร.วิศรุตตา อัตถากร     
19 ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ     
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

20 ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม     
21 ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์     
22 ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์     
23 ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม     
24 ดร.อนิษฐาน ศรีนวล     
25 ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์     
26 ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี     

 

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั (เฉพาะหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ     
2 รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ     
3 ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย     
4 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ     
5 ดร.ประภากร ตันตโยทัย     
6 ดร.มนตรี มณีภาค     
7 ดร.รักชนก โคโต     
8 ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์     
9 ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม     
10 ดร.อนิษฐาน ศรีนวล     

 

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (เฉพาะหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ     
2 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ     
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

3 ผศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย     
 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ    
2 ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์    
3 ผศ.ดร.พงษ์ประพันธ์ พงศ์โสภณ    
4 ผศ.ดร.วิโรจน์ เกษรบัว    
5 ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
6 ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์    
7 ดร.บุญรอด ชาติยานนท์    
8 ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ    
9 ดร.สกลรัชต์ แก้วดี    

 

การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นรายงานสืบเน่ืองฉบับเต็มในการประชุม
วิชาการ (proceedings) หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปี
การศึกษา 2558 มีรายงานสืบเน่ืองฉบับเต็มในการประชุมวิชาการ (proceedings) จํานวน 4 เรื่อง และ
วารสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
 

ท่ี ชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อเรื่อง 
ชื่อการประชุมวิชาการ/
วันเดือนปี และสถานที่

จัด 
รายการอ้างอิง 

1 น.ส.กนกวรรณ ปานสุข
สาร 

อิทธิพลของก๊าซโอโซนต่อ
ระดับของสารต้านอนุมูลอิสระ
ในคะน้า (Brassica 
alboglabra) 
 
 
 
 

การประชุมพฤกษศาสตร์
แห่งชาติคร้ังท่ี 9, 3–5 
มิถุนายน 2558, โรงแรม
แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

M.Ed.Bio58_1.1_01 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หน้า 9 
 

ท่ี ชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อเรื่อง 
ชื่อการประชุมวิชาการ/
วันเดือนปี และสถานที่

จัด 
รายการอ้างอิง 

2 น.ส.กิตติญา พรรณา ผลของสาร 7,8-dihydro-8α -
20-hydroxyecdysone 
(DHECD) ต่อการเติบโตและ
ปริมาณน้ําตาลรวมของข้าว
พันธ์ุ กข31 (Oryza sativa L. 
cv. RD31) ภายใต้ความเครียด
จากสภาวะแล้ง 

การประชุมพฤกษศาสตร์
แห่งชาติคร้ังท่ี 9, 3–5 
มิถุนายน 2558, โรงแรม
แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

M.Ed.Bio58_1.1_01 

3 นายอพิธาน ทรัพย์วิจิตร ผลของสาร 7,8-dihydro-8α-
20-hydroxyecdysone 
(DHECD) ต่อปริมาณ
คลอโรฟิลล์รวมและปริมาณโพ
รลีนของข้าวพันธ์ุ กข47 ภายใต้
ความเครียดจากสภาวะแล้ง 

การประชุมพฤกษศาสตร์
แห่งชาติคร้ังท่ี 9, 3–5 
มิถุนายน 2558, โรงแรม
แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

M.Ed.Bio58_1.1_01 

4 นายอนุพันธ์ ยังปรีดา การศึกษากระบวนการรีไซเคิล
พลาสติกชนิดพอลิแลกไทด์ 
(PLA) ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ 

การประชุมระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ัง
ท่ี 7, 30–31 มีนาคม 
2558,มหาวิทยาลัย
นเรศวร พิษณุโลก 

M.Ed.Bio58_1.1_01 

5 นายเกื้อชน ปิยะประภา
พันธ์ 

กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชเผ่า 
Miliuseae วงศ์กระดังงา 
(Annonaceae) สกุล Miliusa, 
Mitrephora, Polyalthia 
และ Sageraea บางชนิดใน
ประเทศไทย 

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
43(4), 2558, 656–672 

M.Ed.Bio58_1.1_02 

 
 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 
(เฉพาะหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 ตามเกณฑ์ข้อ 9 ตัวบ่งช้ี 1.1 อาจารย์ 1 คน เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์นิสิตได้ไม่เกิน 5 คน 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรแต่ละท่านมีจํานวนนิสิตในความรับผิดชอบไม่เกิน 5 คน 
ดังน้ี 

ท่ี อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก นิสิตในความรับผิดชอบ รายการอ้างอิง 
1. รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 1. นายเอกพันธ์ ตะพัง 

2. น.ส.ภัทรภร สังขะทิพย์ 
M.Ed.Bio58_1.1_03 

2. รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ 1. นายนนทกร อรุณพฤกษากุล 
2. น.ส.อาทิตยา พูนเรือง 

M.Ed.Bio58_1.1_03 

3. ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 1. น.ส.นาตยา ยงกสิการณ์ 
2. นายเกียรติศักด์ิ รักษาพล 
3. นายเฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ 
4. น.ส.พิมพ์ปภัทร แก้วดี 

M.Ed.Bio58_1.1_03 
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ท่ี อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก นิสิตในความรับผิดชอบ รายการอ้างอิง 
4. ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 1. น.ส.วิชุดา พรหมคงบุญ 

2. ฐิติมา เชื้อรุ่ง 
M.Ed.Bio58_1.1_03 

5. ดร.รักชนก โคโต 1. น.ส.ปวีนันทร์ รังแก้ว 
2. น.ส.วันวิสาข์ เทียนงาม 

M.Ed.Bio58_1.1_03 

6. ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 1. นายอนุพันธ์ ยังปรีดา 
2. น.ส.ภัทรพร พิกุลขวัญ 
3. นายสบดี วรธรรมพิทักษ์* 
(*หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ) 

M.Ed.Bio58_1.1_03 

7. ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 1. น.ส.กนกวรรณ ปานสุขสาร 
2. น.ส.กิตติญา พรรณนา 
3. นายอพิธาน ทรัพย์วิจิตร 

M.Ed.Bio58_1.1_03 

8. ดร.อนิษฐาน ศรีนวล 1. นายเกื้อชน ปิยะประภาพันธ์ 
2. น.ส.จิดาภา พรหมสิงห์ 
3. นายวิทวัส อินยาศรี 
4. น.ส.ฐิติญา สุธานนท์ 

M.Ed.Bio58_1.1_03 

 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ง
และสมํ่าเสมอ (เฉพาะหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ควรมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่
ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุกท่านมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี (นับ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554–
2558) อย่างน้อย 1 เรื่อง (M.Ed.Bio58_1.1_04) 
 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็น ชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรฯ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยเพ่ิมการรับนิสิตแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่ 2 ที่ใช้
หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) (M.Ed.Bio58_1.1_05) 
 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา “ผ่าน”ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_1.1_01 ผลงานตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาในการประชุมวิชาการ 
M.Ed.Bio58_1.1_02 ผลงานตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาในวารสาร 
M.Ed.Bio58_1.1_03 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
M.Ed.Bio58_1.1_04 ประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
M.Ed.Bio58_1.1_05 เล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
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หมวดที่ 2 
บัณฑติและนิสิต 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในปี
การศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้านการ
จัดการเรียนรู้ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ที่สําเร็จการศึกษารวม 3 คน 
โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 66.67 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (8.39/2) 

 

ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ลําดับ
ที่ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.19 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 3 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 2 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  
 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 4.33 
 (2) ด้านความรู้ คะแนน 4.00 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.00 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน 4.17 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ คะแนน 4.17 
 (6) ด้านการจัดการเรียนรู้ คะแนน 4.50 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 66.67 

หมายเหตุ:  จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง  

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_2.1_01 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี

การศึกษา 2558 
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ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาโทท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2) (เฉพาะหลกัสูตรระดับปรญิญาโท) 
 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รวม 3 คน และมีผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่รวม 5 ช้ิน โดยมีผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 53.33 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

 

ลําดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล 
นิสิตหรือผู้สําเร็จป.โท 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

น.ส.กนกวรรณ ปานสุขสาร อิทธิพลของก๊าซโอโซนต่อระดับของสารต้านอนุมูลอิสระในคะน้า 
(Brassica alboglabra), การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งชาติคร้ัง
ท่ี 9, 3–5 มิถุนายน 2558, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

0.20 

2 
 

น.ส.กิตติญา พรรณา ผลของสาร 7,8-dihydro-8α -20-hydroxyecdysone (DHECD) 
ต่อการเติบโตและปริมาณน้ําตาลรวมของข้าวพันธ์ุ กข31 
(Oryza sativa L. cv. RD31) ภายใต้ความเครียดจากสภาวะ
แล้ง, การประชุมพฤกษ-ศาสตร์แห่งชาติคร้ังท่ี 9, 3–5 มิถุนายน 
2558, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

0.20 

3 
 

นายอพิธาน ทรัพย์วิจิตร ผลของสาร 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD) 
ต่อปริมาณคลอโรฟิลล์รวมและปริมาณโพรลีนของข้าวพันธ์ุ กข
47 ภายใต้ความเครียดจากสภาวะแล้ง, การประชุมพฤกษศาสตร์
แห่งชาติคร้ังท่ี 9, 3–5 มิถุนายน 2558, โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

0.20 

4 
 

นายอนุพันธ์ ยังปรีดา การศึกษากระบวนการรีไซเคิลพลาสติกชนิดพอลิแลกไทด์ (PLA) 
ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ, การประชุมระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังท่ี 7, 30–31 มีนาคม 2558, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

0.20 

5 
 

นายเกื้อชน ปิยะประภาพันธ์ กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชเผ่า Miliuseae วงศ์กระดังงา 
(Annona-ceae) สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia และ 
Sageraea บางชนิดในประเทศไทย,วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
43(4), 2558, 656–672. 

0.80 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 1.60 
คิดเป็นร้อยละ 53.33 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง  

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_1.1_01 ผลงานตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาในการประชุมวิชาการ 
M.Ed.Bio58_1.1_02 ผลงานตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาในวารสาร 
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การรับนิสติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 

- การรับนสิิต    
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้พิจารณาร่วมกันเพ่ือ

กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ซึ่งแสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (M.Ed.Bio58_1.1_05) โดยแยก
ผู้เข้าศึกษาเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู และแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู และ
ได้กําหนดจํานวนรับนิสิตทั้ง 2 แบบ จํานวนแบบละ 10 คน ตามแผนการรับนิสิต ซึ่งแสดงไว้ใน มคอ. 2 
หมวดที่ 3 ข้อ 2.5 (M.Ed.Bio58_1.1_05)  

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาแบบ
ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู โดยกําหนดให้ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนรายวิชาชีววิทยามาไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต ซึ่งแสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (M.Ed.Bio58_1.1_05) และมีคุณสมบัติทั่วไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 
17 (M.Ed.Bio58_3.1_01) และแบบรับใบประกอบวิชาชีพครู ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตร
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งผู้เรียนทุกคนที่เข้าศึกษาแบบขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพครูจะได้รับทุน สควค. ระดับปริญญาโท จาก สสวท. (M.Ed.Bio58_3.1_02) 

3. สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  
 3.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่

กําหนดและดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ (M.Ed.Bio58_3.1_03) 
 3.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ 

โดยผู้ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หรือผ่านแบบมีเง่ือนไข จะมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์วิชาการ โดยมีการ
แต่งต้ังกรรมการประจําหลักสูตรเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์  

 3.3 กรรมการประจําหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายและได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ดําเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิต และกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร) สรุปผลการ
สอบสัมภาษณ์และส่งผลการสอบสัมภาษณ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย (M.Ed.Bio58_3.1_04) 

4. สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
 4.1 ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร (M.Ed.Bio58_3.1_05 

และ M.Ed.Bio58_3.1_06) โดยผู้สมัครต้องเรียนรายวิชาทางชีววิทยาจํานวน 6 – 8 กลุ่มไม่น้อยกว่า 20 
หน่วยกิต ตามประกาศของ สสวท. (M.Ed.Bio58_3.1_07) 

 4.2 ผู้สมัครต้องผ่านการสอบวิชาชีววิทยาและวัดแวดความเป็นครูที่ สสวท. จัดสอบและต้อง
ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT ไม่น้อยกว่า 45 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์
วิชาการ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกับ สสวท. เป็นผู้ดําเนินการ (M.Ed.Bio58_3.1_08) 

 4.2 บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูผ่านทาง
เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (http://grad.swu.ac.th/admission.php) และงานรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (http://admission.swu.ac.th/) ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒและ สสวท. เพ่ือสอบสัมภาษณ์วิชาการ โดยมีการแต่งต้ังกรรมการประจําหลักสูตรเป็นกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ (M.Ed.Bio58_3.1_09) 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หน้า 14 
 

 4.3 กรรมการประจําหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายและได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ดําเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิต และกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร) สรุปผลการ
สอบสัมภาษณ์และส่งผลการสอบสัมภาษณ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดําเนินการรับรายงานตัว
ตามวันและเวลาที่กําหนด หากนิสิตมารายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะประกาศให้มีการรับเพ่ิมเติมใน
รอบที่ 2 และ 3 โดยรับจํานวนที่ไม่ครบตามแผนการรับนิสิต 

6. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการ เช่น จํานวนผู้สมัคร จํานวน
ผู้สมัครที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 
 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้กําหนดเป้าหมายจํานวน
รับนิสิตจํานวน 20 คน ตามแผนการรับนิสิตที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2 และคณะกรรมการประจําหลักสูตรร่วม 
กันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและตรวจทานประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่บัณฑิต
วิทยาลัยส่งมาก่อนขึ้นเว็บไซต์ของงานรับนิสิตใหม่ และเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
แบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จํานวน 10 คน ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการ 
ศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง โดยเรียนรายวิชาชีววิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต และ มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 17 และแบบขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) ระยะที่ 3 จํานวน 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาแล้ว และต้องมีคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็น 
ไปตามประกาศของโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 แบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่
กําหนดและดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะมีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์วิชาการ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ (M.Ed.Bio58_3.1_04) จากน้ัน
นําเสนอผลการสอบสัมภาษณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ
ได้ระดับ ขั้น P (Pass) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนดก่อนจบการศึกษา 
  แบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ตามโครงการ สควค. ระยะที่ 3) มีการสอบข้อเขียนตาม ตาม
ประกาศของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
ระดับปริญญาโททางการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยนิสิต
ที่มีสิทธ์ิเข้าสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษา ต้องมีคะแนนสอบวิชาชีววิทยาและวัดแววความเป็นครูตามเกณฑ์ของ 
สสวท. และต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทุน สควค. กําหนด (TOEFL-iBT ไม่น้อยกว่า 45 
คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0) หลังจากดําเนินการสอบสัมภาษณ์แล้ว บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สควค. ระยะที่ 3 และดําเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด
และหากจํานวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบ หลักสูตรอาจดําเนินการประกาศรับเพ่ิมเติมหรือประกาศสอบ
ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษามหา 
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จํานวน 3 คน และแบบไม่ขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู จํานวน 3 คน (M.Ed.Bio58_3.1_10) 
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แผนผงัระบบการดําเนนิการรับนสิิต 
หลักสูตรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

แจ้งจํานวนรับและคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดและดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการประกาศผลการสอบ
ภาษาอังกฤษโดยผู้ท่ีผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หรือ
ผ่านแบบมีเงื่อนไข จะมีสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์
วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
แต่งต้ัง 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตท่ีเหมาะสมกับ
หลักสูตร กําหนดจํานวนรับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาโดยอ้างอิงจาก มคอ. 2 และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
และคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศของโครงการ สควค. ของ สสวท. 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดําเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาท่ี
กําหนด  โดยถ้าจํานวนนิสิตท่ีรายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติมในรอบถัดไป 

อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เช่น จํานวนผู้สมัคร จํานวน
ผู้สมัครท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

ดําเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิต (ตามแผนการรับของหลักสูตร) 

แจ้งจํานวนรับและคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
ให้สอดรับกับการจัดสอบวิชาชีววิทยาและวัดแวด-
ความเป็นครูและการย่ืนผลภาษาอังกฤษท่ี สสวท. 
ดําเนินการ 

แบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู แบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
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 คณะกรรมการประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประชุมร่วมกันเพ่ือประเมิน 
ผลการดําเนินงานการรับนิสิต พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การสัมภาษณ์ มีมาตรฐานครบถ้วน
แล้ว แต่นิสิตที่เข้าศึกษาไม่เต็มจํานวนตามแผนการรับนิสิต จากน้ันแจ้งทางคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ช้ันปีที่ 5 และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ช้ันปีที่ 4 ให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงทุนเข้าศึกษา สควค. ทุนวิจัย โอกาสของการเข้าทํางานใน
อาชีพครู นอกจากน้ี สสวท. ยังให้ทุนสนับสนุนการทํา Road show กับมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย แต่เง่ือนไขของการรับสมัครนิสิตทั้งแบบขอรับและไม่ขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพที่สําคัญ ในปีการศึกษา 2558 คือ ผู้สมัครต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีววิทยา วัดแวว
ความเป็นครู และต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์เข้าเรียนตามทุน สควค. จนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 
จึงทําให้ได้นิสิตแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 3 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ได้เปิดรับนิสิต
แบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ รับจํานวนนิสิตได้ 3 คน แต่จํานวนนิสิตยังไม่ครบตามแผน การรับที่
กําหนดไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ 3/2558 จึงมีมติให้เปิดรับนิสิตแบบไม่ขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพให้ครบตามจํานวนในแผนการรับนิสิต (คือ จํานวน 10 คน) (M.Ed.Bio58_3.1_10) และได้
ดําเนินการหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงในการรับนิสิตในรอบปีถัดไป 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบข้อ 
บังคับ ระเบียบ ข้อกําหนดต่าง ๆ และการสอบภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโท และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
ของหลักสูตรเพื่อแนะนําเกี่ยวกับแผนการเรียน การทําปริญญานิพนธ์ และข้อกําหนดต่าง ๆ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่อง การเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ  

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาผลการสอบของนิสิตแรกเข้า 
3. พิจารณารายวิชาพ้ืนฐานให้นิสิตเข้าเรียนเสริมเพ่ือให้มีความรู้ครบตามที่หลักสูตรกําหนดและ

การเรียนภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 
4. ติดตามสถานะการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของ

นิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณี 
 
ในปีการศึกษา 2558 นิสิตใหม่ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาได้เข้าร่วม

ปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงเช้า เพ่ือรับทราบข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนดต่าง ๆ และการสอบ
ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท และช่วงบ่ายเข้าพบอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับแผนการเรียน การทําปริญญานิพนธ์ และข้อกําหนดต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย (M.Ed.Bio58_3.1_11) สําหรับนิสิต
แบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูได้การปฐมนิเทศเรื่อง การเป็นนิสิตทุน สควค. เง่ือนไขและระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการเป็นนิสิตทุน สควค. ด้วย (M.Ed.Bio58_3.1_12) 

ในปีการศึกษา 2558 น้ี ปัญหานิสิตแรกเข้าที่พบ มีเฉพาะแบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง
นิสิตที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
สําหรับแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู กําหนดให้คุณสมบัติแรกเข้าให้ต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบการรับทุน สควค. ทําให้นิสิตจํานวน 3 คนที่รับมาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามเง่ือนไข 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หน้า 17 
 

 การประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา พบว่า นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี และนิสิต
แบบขอรับใบประกอบวิชาชีพมีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.50 ทุกคน และในปีการศึกษา 2559 ยังคงกําหนดเกณฑ์
ภาษาอังกฤษของผู้สมัครตามเกณฑ์ของทุน สควค. เพ่ือลดปัญหาภาษาอังกฤษแรกเข้าของนิสิต (M.Ed. 
Bio58_ 3.1_13) 

 
แผนผังระบบการดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_1.1_05 เล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ. ประทบัตรารับทราบ 
M.Ed.Bio58_3.1_01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 
M.Ed.Bio58_3.1_02 กรอบหลักสูตรสําหรับการผลติครูผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาโท

ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ 
สควค. ระยะที ่3 

M.Ed.Bio58_3.1_03 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 
(รอบที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2558 
 

เข้ารับคําแนะนําและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ หากคะแนน
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้อง

เรียนภาษาอังกฤษท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ
พิจารณารายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเป็น 

ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของ 
นิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเงื่อนไขของนิสิตทุน สควค. พร้อมท้ังหา 

แนวทางแก้ไขเป็นรายกรณี 

ขาดรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเป็น 

พิจารณาเข้าเรียนเสริมในรายวิชาท่ีจําเป็น 

นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และเข้าร่วมการปฐมนิเทศของหลักสูตร 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_3.1_04  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตแบบไม่ขอรบัใบประกอบวิชา- 

ชีพ  ปีการศึกษา 2558  
M.Ed.Bio58_3.1_05 บันทึกส่งรายช่ือกรรมการตรวจคุณสมบัติและคณะกรรมการสัมภาษณข์อง

ผู้สมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตทุนในโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททาง
การศึกษา (ทุน Premium) ประจําปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_3.1_06 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูทีม่ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท 
Premium ประจําปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_3.1_07 ประกาศ สสวท. เรื่อง การรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium 
ประจําปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_3.1_08 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศกึษาทุนโครงการส่งเสรมิการผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททาง
การศึกษา ประเภท Premium ปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_3.1_09 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพ  
ปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_3.1_10 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 
3/2558 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558  

M.Ed.Bio58_3.1_11 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 
M.Ed.Bio58_3.1_12 หนังสือเชิญประชุม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผูร้ับทุน ผู้ค้ําประกัน 

และผูใ้ห้คํายินยอมในสญัญารับทุนการศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 
M.Ed.Bio58_3.1_13 ประกาศ สสวท. เรื่อง การรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน

โครงการส่งเสริมการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium 
ประจําปีการศึกษา 2559 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2) 
- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. ประธานหลักสูตรช้ีแจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะ 
เวลาในการทําปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา และให้ข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกับข้อมูลการทําวิจัยของนิสิต เพ่ือให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 2. คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา นําเสนองานวิจัยที่กําลังดําเนินการให้นิสิตในหลักสูตร กศ.ม. 
สาขาวิชาชีววิทยา รับทราบและนําไปใช้การพิจารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และหัวข้อปริญญา-
นิพนธ์ 
 3. หลักสูตรฯ ให้นิสิตเลือกหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต แจ้ง
ประธานหลักสูตร เพ่ือนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
และดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
 4. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาและแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 2 คน และ
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาที่นิสิตจะทําปริญญานิพนธ์ จํานวน 1 คน 

 5. กรณีที่นิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา จําเป็นต้อง
รายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ จนกว่านิสิตจะขอจบการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้
ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ก่อนเสนอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ 

 6. ขณะที่นิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่ติดตาม
ความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา 

 7. นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ 

 8. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมติดตามและประเมินการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการให้คําปรึกษา 

 9.  เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็น 
ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผ่าน
การพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่ามีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
พิจารณา 
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แผนผังระบบการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการพบนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย (M.Ed.Bio58_3.1_11) ประธานหลักสูตรช้ีแจงแนวทางการเรียนในระดับ
บัณฑิต-ศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
เพ่ือขอจบการศึกษา และให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูลการทําวิจัยของนิสิต  

 ในปีการศึกษา 2558 นิสิตได้รับฟังงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาในวันปฐมนิเทศ ทําให้ 
นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 6 คน เลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่สนใจ 

ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนและการทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ข้ันตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา 

เลือกหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ 

นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานพินธ์ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณา
และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานพินธ์ ตามกําหนดเวลา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาคณุสมบติัอาจารย์ท่ีปรึกษาและดําเนินการแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย 

นิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ 

รายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ จนกว่านิสิตจะขอจบการศึกษา 

ขณะท่ีนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์มี
หน้าท่ีติดตามความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา 

นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการให้คําปรึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นิสิต 
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จากน้ันปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านคณะกรรมการประจําหลักสูตร (M.Ed. 
Bio58_3.2_01) เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตรแล้ว นิสิตดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย 

 หลักสูตรได้ตรวจติดตามความคงอยู่ของนิสิต ความก้าวหน้าในการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกครั้ง เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามแผนที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2 (M.Ed. 
Bio58_3.2_02) นอกจากน้ียังได้ติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้าของนิสิตที่สอบผ่านเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์แล้วให้ดําเนินการจัดทํารายงานความก้าวหน้าตามประกาศการรายงานความก้าวหน้าการทําปริญญา
นิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 (M.Ed. Bio58_3.2_03) โดยนํารายงานความก้าวหน้าของนิสิตดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ก่อนเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป ผลที่ได้จากการดําเนินการติดตามความก้าวหน้า ทําให้นิสิต
ในปีการศึกษา 2558 แบบขอรับใบประกอบวิชาชีพ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จํานวน 3 คน (M.Ed. Bio58_3.2_04) ส่วนแบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 
3 คน เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว และจะดําเนินการแต่งต้ังที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อไป (M.Ed. 
Bio58_3.2_01) 
 นอกจากน้ี นิสิตได้จัดทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์ทางด้านชีววิทยาศึกษา ในรายวิชา วทศ 502 การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (M.Ed. Bio58_3.2_05) และได้นําเสนอร่างเค้า
โครงปริญญาพินธ์ (pre-proposal) โดยมีคณะกรรมการวิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ดร.ปรีชาญ เดชศรี 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และ ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เข้าร่วมด้วย 
อาทิ รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ และ อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย และได้แจ้งกําหนดการสอบเค้าโครงของนิสิตแบบ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพให้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2559 ด้วย (M.Ed. Bio58_3.2_06) 
 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นไปตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้ดําเนินการพัฒนานิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้และกลยุทธ์การสอนในรายวิชาโดยเน้นนิสิตเป็นสําคัญ เน้นให้เกิดทักษะ ความรู้ และความเช่ียวชาญ
แก่นิสิต ให้มีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์จนสามารถบูรณาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในวัตถุประสงค์และวิธีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 3 (M.Ed.Bio58_3.2_07) ดังต่อไปน้ี 
  1. กลุ่มวิชาหลัก (core course) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสูตรที่
เน้นการเรียนการสอนเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) กลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชา ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา ชว 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1 
ชว 694 สัมนนาชีววิทยาศึกษา 2 วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2) กลุ่มทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรจัดให้มีการเรียนรู้ รายวิชา ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับครู
ชีววิทยา (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ รายวิชา ชว 594 สถิติทางชีววิทยา ชว 590 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยา ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 1 และ ศษ 533 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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วิทยาศาสตร์ 2 โดยการสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างสถาบันในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว สสวท . และโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเพ่ือเป็นโรงเรียนที่ใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับหลักสูตรฯ (M.Ed.Bio58_3.2_08) 
  นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาชีววิทยามีการจัดกิจกรรม/โครงการ
ด้านพัฒนานิสิตไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ (M.Ed.Bio58_3.2_ 
09) มีการจัดกิจกรรมเน้นที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครบทุกประเภท มีการ
ดําเนินการพัฒนานิสิตตามโครงการตามที่กําหนดในแต่ละโครงการที่ได้ดําเนินการ มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและนิสิตมีส่วนร่วมทั้งในการจัดโครงการและการเข้าร่วมโครงการ และมีการประเมินผลการจัด
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี (M.Ed.Bio58_3.2_10) และเสนอในที่ประชุมอาจารย์
ประจําหลักสูตร และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนานิสิตต่อไป 
  ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์ สควค. มศว ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตแบบขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู และนิสิตครูประจําการ (in-service) ดังน้ี 1) โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้รับทุนโครงการ 
สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium กิจกรรม 1 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และอาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 
เป็นวิทยากร (M.Ed.Bio58_3.2_11) และ 2) โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้รับทุนโครงการ สควค. 
ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium: ด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง 
ภาษาอังกฤษอย่างเข้ม (M.Ed.Bio58 _3.2_12) 
  2. หลักสูตรได้ส่งเสริมศักยภาพนิสิตและบรรยากาศวิชาการ โดยสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสได้
นําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ 
  การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจําปี พ.ศ. 
2559 หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทาย” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559 ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ นิสิตที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากงบดําเนินการ โครงการ 
สควค. ประจําปีงบประมาณ 2559 (M.Ed.Bio58_3.2_13) 
  และส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 
(M.Ed.Bio58_3.2_14) ได้แก่ 

  นางสาวฐิติญา สุธานนท์ นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชป่าชายเลนบาง
ชนิดในภาคตะวันออกของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 
ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  นิสิตจํานวน 5 คน นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ได้แก่ 
 1) นายเฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ นําเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ 
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาชีววิทยาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” 
 2) นายนนทกร อรุณพฤกษากุล นําเสนองานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน” 
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 3) นางสาวพิมพ์ปภัทร แก้วดี นําเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน” 
 4) นางสาวอาทิตยา พูนเรือง นําเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย” 
 5) นางสาวดวงพร สมจันทร์ตา นําเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง 
สรีรวิทยาของพืช” 
  นอกจากน้ี นิสิตแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 5 คน ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 25,000 บาท/คน ได้แก่ นายเฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ 
นางสาวพิมพ์ปภัทร แก้วดี นายนนทกร อรุณพฤกษากุล นางสาวอาทิตยา พูนเรือง และนางสาวดวงพร 
สมจันทร์ตา (M.Ed.Bio58_3.1_02) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดการดําเนินการให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ในทุกกลุ่มทักษะ ดังต่อไปน้ี 

ลําดับ 
ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
วิชา/ชื่อโครงการ ผลที่ได้รับ 

1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1. ชว 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1 1. ทําให้นิสิตมกีารคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

2. ทําให้นิสิตสามารถส่ือสารไดท้ั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. ทําให้นิสิตมคีวามร่วมมือกัน
ทํางานอย่างเปน็ระบบ ระหว่าง
ครูและนิสิต นิสิตด้วยกันเอง 
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

2. ชว 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2 
3. วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

4. วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

5. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้-
รับทุนโครงการ สควค. ระดับ
ปริญญาโททางการศึกษาประ-
เภท Premium: ด้านการพูด 
การอ่าน การเขยีน และการ
ฟังภาษาองักฤษอย่างเข้ม 
(M.Ed.Bio58_ 3.2_12) 

6. การนําเสนอผลงานวิชาการใน
ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 

    (M.Ed.Bio58_ 3.2_14) 

 

2 กลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี 

1. ชว 590 หลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู้ชีววิทยา (กิจกรรม
การผลิตส่ือการเรียนรู้) 

1. ทําให้ผู้เรียนมีทักษะด้านส่ือและ
การผลิตส่ือเพือ่พัฒนาการ
เรียนรู ้

2. ทําให้ผู้เรียนมีทักษะด้านสาร-
สนเทศศาสตร ์

2. ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สําหรับครูชีววทิยา 
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ลําดับ 
ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
วิชา/ชื่อโครงการ ผลที่ได้รับ 

3. การนําเสนอผลงานวิชาการใน
ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 

    (M.Ed.Bio58_ 3.2_14) 

 

3 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 1. ชว 590 หลักสูตรและการจดั 
การเรียนรู้ชีววทิยา 

1. ได้ผลผลิต คือ เค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ของนิสิตที่แสดงรายละ-
เอียดครบถ้วนในความดูแลของ
กรรมการประจําหลักสูตรและ 

   อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
2. ทําให้นิสิตมีความยืดหยุ่น ปรับ-

ตัวเข้ากับสถานการณ์ในชีวิต 
ประจําวันและในวิชาชีพได้ 

2. ชว 594 สถิติทางชีววิทยา 
3. ศษ 531 การฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพครูระหว่างเรียน 
4. ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์1 

5. ศษ 533 การปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์2

6. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับ
ปริญญาโททางการศึกษาประเภท 
Premium: ยุทธศาสตร์การจัด 
การเรียนรู้และการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที่เสรมิสร้างทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
และคณิตศาสตร์สําหรับนกั- 
เรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในศตวรรษที่ 21 

    (M.Ed.Bio58_3.2_11) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_3.1_11 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 
M.Ed.Bio58_3.2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2559 ในวัน

อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 
M.Ed.Bio58_3.2_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2558, 1/2559, 

2/2559 
M.Ed.Bio58_3.2_03 ประกาศการรายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ตามข้อบังคับฯ 
M.Ed.Bio58_3.2_04 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ทีป่รึกษาปริญญา

นิพนธ์ร่วม ของนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2558 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_3.2_05 มคอ. 3 รายวิชา วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
M.Ed.Bio58_3.2_06 ภาพถ่ายกิจกรรมการสอบร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาและเคมี 
M.Ed.Bio58_3.2_07 มคอ. 3 รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดในภาคศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 
M.Ed.Bio58_3.2_08 หนังสือลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว สสวท. และโรงเรียน 
M.Ed.Bio58_3.2_09 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
M.Ed.Bio58_3.2_10 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2559 ในวันจันทร์ที่ 

13 มิถุนายน 2559 
M.Ed.Bio58_3.2_11 โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททาง

การศึกษา ประเภท Premium กิจกรรม 1 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สาํหรับนักเรียนในศตวรรษที ่21 

M.Ed.Bio58_3.2_12 โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททาง
การศึกษา ประเภท Premium: ด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง 
ภาษาอังกฤษอย่างเข้ม 

M.Ed.Bio58_3.2_13 ขออนุมัติเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการร่วมประชุมวิชาการ 
M.Ed.Bio58_3.2_14 ประกาศนียบัตรการนําเสนอผลงานวิชาการของนิสิต 
M.Ed.Bio58_3.1_02 กรอบหลักสูตรสําหรับการผลติครูผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาโท

ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ 
สควค. ระยะที ่3 

 

ผลท่ีเกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3) 
ข้อมูลนสิิต 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้  

 
จํานวน
รับเขา้ 

จํานวนนสิิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู ่

2555 2556 2557 2558 
2555 1 1 1 1 1 100.00 
2556 7 – 7 7 5 71.42 
2557 7 – – 7 7 100.00 
2558 6 – – – 6 – 

                         จํานวนนิสิตช้ันปีที่ 2 
                           จํานวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีที่ 1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง M.Ed.Bio58_3.2_01  

*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนนิงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

 
 

× 100 อัตราการคงอยู่ =
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนสิิต  
นิสิตที่เข้าเรียนในหลักสูตรน้ีเป็นครูประจําการซึ่งไม่สามารถลาเรียนต่อในเวลาได้ ยกเว้นได้รับทุน

สนับสนุนการศึกษาแบบเต็มเวลา จึงทําใหจ้ํานวนนิสิตในแต่ละปีไม่ตรงตามเป้าหมาย 
 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ จํานวนที่รับเขา้ 
จํานวนที่สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

2555 2556 2557 2558 
2555 1 – – – – 
2556 7  – – 2 (28.6%) 
2557 7  – –  5 (71.4%)* 
2558 6 – – – 

รายการหลักฐานอ้างอิง M.Ed.Bio58_3.3_01  
* รอสอบปริญญานิพนธ์ในเดือนกรกฎาคม 2559: M.Ed.Bio58_3.3_02 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา  
 นิสิตที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรแบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ สามารถทํางานวิจัยทางชีววิทยาได้ ซึ่ง
ผลการวิจัยแต่ละหัวข้องานวิจัยมีความยากง่ายแตกต่างกัน และโอกาสในการประสบความสําเร็จแตก-
ต่างกัน ดังน้ันจึงทําให้นิสิตที่ทํางานวิจัยในปริญญานิพนธ์บางหัวข้อ จบการศึกษาช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ 
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนสิิต 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.50 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 5.00 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2556  เท่ากับ  – 
 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับ
หลักสูตร โดยมีแนวโน้มผลการประเมินระดับดีมาก โดยมีผลประเมินด้านหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก (เฉลี่ย 
4.25) ด้านผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.62) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก (เฉลี่ย 
4.49) ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก (4.49) ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
(เฉลี่ย 4.48) ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.41) 
(M.Ed.Bio58_3.3_03) 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ในกรณีที่มีข้อรอ้งเรียนเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีระบบในการจัดการขอ้ร้องเรียน ดังน้ี 
 1) นิสิตเขียนบันทึกข้อร้องเรียนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการหรือประธานหลักสูตรโดยตรง 
หรือเขียนข้อร้องเรียนในระบบ e-survey ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ (M.Ed.Bio58_3.3_04) 
 2. นําข้อร้องเรียนของนิสิตเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
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 3. แจ้งข้อร้องเรียนและการแก้ไขตามลําดับขั้นตอนไปยังภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่
หลักสูตรฯ ไม่มีอํานาจในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้ขอหารือกับคณะกรรมการภาควิชาและ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 4. ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่คณะวิทยาศาสตร์
กําหนด (M.Ed.Bio58_3.3_04) 
 5. แจ้งข้อร้องเรียนและผลประเมินความพึงพอใจกลับมายังที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อร้องเรียนขึ้น 
 
 

แผนผงัระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดําเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
ไม่มีข้อร้องเรียน ต้ังแต่เปิดดําเนินการในปี พ.ศ. 
2555 เป็นต้นมา 

– 

 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้ให้นิสิตประเมินผลความ
พึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน ได้ผลประเมินอยู่ในระดับ 4.50 อยู่ในระดับดีมาก นิสิตเขียน
ข้อเสนอแนะว่า “เมื่อมีปัญหา สามารถแจ้งอาจารย์ทุกท่านเพื่อแก้ไขปัญหา” นอกจากน้ี คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้รับแจ้งข้อร้องเรียนเก่ียวกับเร่ือง สารเคมี วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ จากนิสิต ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แก้ไขปัญหาเหล่าน้ี เช่น  
 - การแจ้งสั่งซื้อสารเคมี โดยใช้งบประมาณของภาควิชา หรือทุนวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา 

นิสิตเขียนแบบรับข้อร้องเรียนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
หรือประธานหลักสูตรโดยตรง 

นิสิตเขียนข้อร้องเรียนในระบบ e-survey ใน
เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ 

นําข้อร้องเรียนของนิสิตเข้าพิจารณาในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

แจ้งข้อร้องเรียนและการแก้ไขตามลําดับข้ันตอนไปยังภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ 
ในกรณีท่ีหลักสูตรฯ ไม่มีอํานาจในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้ขอหารือกับ

คณะกรรมการภาควิชาและคณะกรรมการประจําคณะ  

ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มท่ีคณะวิทยาศาสตร์กําหนด 

แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของนิสิต 

แจ้งข้อร้องเรียนและผลประเมินความพึงพอใจกลับมายังท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรท่ีจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้อร้องเรียนข้ึน 
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 - การแจ้งขอครุภัณฑ์เพ่ิมเติมเน่ืองจากไม่เพียงพอต่อการทําปริญญานิพนธ์หรือการเรียนการสอน 
โดยนํารายการครุภัณฑ์เข้าไปเรียงลําดับความสําคัญในภาควิชา เพ่ือเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ในปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรได้ขอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ได้แก่ เครื่องหลอมพาราฟิน จํานวน 1 
เครื่อง (M.Ed.Bio58_3.3_06) 
 - การแจ้งความบกพร่องของครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ได้แก่ LCD คอมพิวเตอร์สําหรับการเรียน
การสอน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ต้ังงบประมาณครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2559 จึงทําให้ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรมี LCD และคอมพิวเตอร์สําหรับเรียนการสอนเพ่ือการจัดการเรียนการสอน (M.Ed.Bio58_ 
3.3_07) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_3.2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2559 ในวัน

อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 
M.Ed.Bio58_3.3_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 ในวัน

อังคารที่ 4 มกราคม 2559 
M.Ed.Bio58_3.3_02 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบปรญิญานิพนธ์ 
M.Ed.Bio58_3.3_03 รายงานสรุปผลประเมนิความพึงพอใจต่อคณุภาพหลักสูตรของนิสิต ประจําปี

การศึกษา 2558 
M.Ed.Bio58_3.3_04 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต 
M.Ed.Bio58_3.3_05 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน 
M.Ed.Bio58_3.3_06 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 8/2558 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 

2558 
M.Ed.Bio58_3.3_07 รายการครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา จัดทําแผนกรอบ
อัตรากําลังของภาควิชาชีววิทยา โดยนําเสนอให้เห็นถึงความสําคัญของการขาดแคลนคณาจารย์ด้านชีววิทยา
ศึกษาที่สามารถเป็นกรรมการประจําหลักสูตรและสามารถดูแลปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สําหรับนิสิตที่ต้องการทําวิจัยด้านชีววิทยาศึกษา (M.Ed.Bio58_4.1_01) ซึ่งนําเสนอผ่านคณะ 
ไปยังส่วนกองแผนงานเพ่ือนําเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการจัดสรรอัตรากําลังตามที่ได้ดําเนินการไว้ 
เมื่อได้มีการจัดสรรอัตรามายังภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาจะดําเนินการกําหนดขอบข่ายของการทํางาน 
(TOR) โดยพิจารณาคุณสมบัติดังน้ี 1) ต้องเป็นผู้จบการศึกษาคุณวุฒิสูงสุด เป็นสาขาวิทยาศาสตรศึกษา
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 2) มีผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกด้านชีววิทยาศึกษา 3) สามารถดําเนินการดูแล
ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทขึ้นไปได้ 4) ดําเนินการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ มคอ. 1 ครุ-
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มคอ. 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาได้ 5) ต้องสอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจํา ปี พ.ศ. 2558 (M.Ed.Bio58_4.1_02) 
 ภายหลังประกาศรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับที่หลักสูตรกําหนด ภาควิชาจะกําหนดผู้สัมภาษณ์
ผู้เข้าสมัครโดยมีคณาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมเป็นกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ด้วย การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบความรู้ทั่วไป การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา และสาธิตการ
สอนเน้ือหาที่ผู้เข้าสัมภาษณ์ถนัด อย่างน้อย 30 นาที เมื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์สรุปผลและประกาศผู้
ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของคณะจะส่งผลไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อดําเนินการ
บรรจุอาจารย์ใหม่ 
 อาจารย์ใหม่ต้องเข้าอบรมหลักสูตรทักษะวิชาชีพครูตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทํางานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับชีววิทยาและชีววิทยาศึกษาอย่างน้อย 2 ปี และมีผลงานวิจัยที่มิใช่ผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการทํา
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จึงแต่งต้ังให้เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เมื่อครบกําหนด อาจารย์ใหม่จะต้องดําเนินการเสนอขอเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา โดย
เสนอบันทึก บว.09 แต่งต้ังคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ผ่านประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ และส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังอาจารย์ใหม่เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา นอกจากน้ี 
อาจารย์ใหม่จะต้องเข้าปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้เพ่ือรับทราบนโยบาย ปรัชญา 
ปณิธานของสถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมท้ังการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 (M.Ed.Bio58_ 
1.1_05) 
 อาจารย์ใหม่จะได้รับการประเมินภาระงานตาม TOR 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน โดยกรรมการ 2 ชุด 
ได้แก่ กรรมการให้ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย และกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอขอ
เพ่ิมเงินเดือนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น ตามระบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ 
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 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้กําหนดเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
 1. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
 2. ต้องเป็นคณาจารย์บัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผลงาน
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 3. มีความเป็นครูตามจรรยาบรรณาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ได้แก่  
  3.1 ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
  3.2 ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
  3.3 ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตาม
บทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
  3.4 ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยบริสุทธ์ิใจ 
  3.5 ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ 
  3.6 ต้องไม่ทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ
ศิษย์และผู้รับบริการ 
  3.7 ต้องให้บริการด้วยความจริงใสและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จาก
การใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
  3.8 พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  3.9 พึงประพฤติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒน-
ธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิป-
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 4. เป็นผู้มีลักษณะเป็นแบบอย่างด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตรศึกษา 
สามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายได้โดยกลวิธีอันแยบยลและจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตามพระราชบัญญัติการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยามีระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรโดย
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้
กรรมการ บริหารหลักสูตรทุกท่าน สามารถนําเสนอวาระเข้าที่ประชุมผ่านเลขานุการหลักสูตร และเปิด
โอกาสให้มีการซักถาม โต้แย้ง หรือดําเนินการมีมติในที่ประชุมได้อย่างอิสระ กรรมการบริหารหลักสูตรทุก
ท่านต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและร่วม และต้อง
ศึกษาหลักสูตรตามเล่ม มคอ. 2 ที่ได้รับ หากมีข้อสงสัยอาจซักถามประเด็นต่าง ๆ กับอาจารย์ประจําหลักสูตร
ด้วยกัน หรือกับประธานหลักสูตร หรือนําเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณีไป 
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 อาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินงานภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ โดยเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แต่งต้ังอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะใน
แต่ละปีการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกัน รวมถึงได้จัดทําหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เช่น คู่มือการทําปริญญานิพนธ์ คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับส่วนงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 นอกจากน้ี อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนําเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และปรับปรุงการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการจัดระบบการบริหารหลักสูตรแบบกระจายอํานาจการทํางาน ดังน้ี 
 

ลําดับ ลักษณะงานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ 
1 งานบริหารจัดการหลักสูตรตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยและมาตรฐานต่าง ๆ 
งานจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา (โดย
ภาพรวม) และงานอ่ืน ๆ ที่ติดต่อเข้ามาเฉพาะกิจ 

ประธานหลักสูตร 
(ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ) 

2 งานการประชุม การดูแลนิสติตามข้อบังคับ งาน
ปริญญานิพนธ์ เค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
งานเอกสารโดยทั่วไป และงานตารางสอน 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบที่
เก่ียวข้องกับนิสิต) 

เลขานุการหลักสูตร 
(อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล) 
กรรมการหลักสูตร 
(อ.ดร.กันกนิษฐ รัตนธนาวรรณ) 

3 งานระบบการสนับสนุนงานวิจัยและการติดตาม
การตีพิมพ์ของนิสิตและอาจารย์ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (ตัวบ่งช้ีงานวิจัย
และงานการเรียนการสอน) 

กรรมการหลักสูตร 
(รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ) 

4 งานระบบสารสนเทศ (information technology) 
และติดต่อประสานงานต่าง ๆ ด้วยระบบ IT 
(องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับระบบการบริหาร
หลักสูตร) 

กรรมการหลักสูตร 
(อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย) 

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ตาม มคอ. 2 ที่กําหนดไว้ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2. สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์และ
นําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 3. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาเรื่องการทําวิจัย โดยขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายแห่งชาติ 
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 4. ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการและการวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ - โครงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพ่ือแข่งขันใน
ตลาดสากล 

- ประชุมวิชาการเพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย 

- อบรมผูข้อรบัใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
- ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ 
- ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 
- ประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ 
2 รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย ประจําปี 2559 รุ่นที ่5 
3 อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย - โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพ่ือ

การแข่งขันในตลาดสากล 
4 อ.ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning 

- โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารและการเรียนการสอน
เพ่ือการพัฒนาและเทียบเคียงสมรรถนะ 

- โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
สอนและนวัตกรรมการศึกษา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านการเขียนผลงาน
วิชาการ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ศึกษาทั่วไป 

5 อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล - ประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซสีเทมาติคส์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 6 
- ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 

รายการหลักฐานอ้างอิง M.Ed.Bio_4.1_03  
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) 

หลักสูตรไมม่ีอาจารย์ใหม่  
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมม่ี            

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_4.1_01 แผนกรอบอัตรากําลังบุคลากรภาควิชาชีววิทยา 
M.Ed.Bio58_4.1_02 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
M.Ed.Bio58_1.1_05 เล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ. ประทบัตรารับทราบ 
M.Ed.Bio58_4.1_03 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2.5 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 160 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
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ลําดับ อาจารย์ประจําหลักสตูร 
ผลงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 รศ.ดร.อัจฉริยา รงัษิรุจ ิ
 

Pringsulaka, O., Rueangyotchanthana, K., Suwannasai, N., Wata-
napokasin, R., Amnueysit, P., Sunthornthummas, S., Sukkhum, 
S., Sarawaneeyaruk, S., and Rangsiruji, A. 2015. In vitro screening 
of lactic acid bacteria for multi-strain probiotics. Livestock 
Science 174: 66–73. (อยู่ในฐานขอ้มูล Scopus) 

1.00 

2 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธมิาศ 
 

อรุณ ชาญชัยเชาวว์ิวัฒน์, สมเกียรติ พรพิสุทธมิาศ และเกร็ดแกว้ มุขแสง. 
2558. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบยีสต์บีตากลูแคนจากลูกแป้งข้าวหมาก
ในภาคกลางของประเทศไทย. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิง่แวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 6(2): 188–197. (อยู่ในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ 1) 

0.80 

3 
 

ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธมิาศ เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธมิาศ. 2558. ศักยภาพทางอัล-
ลีโลพาทีของใบพืชวงศ์ Apocynaceae บางชนิด. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรียนรู้ 6(2): 256–267. (อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1) 

0.80 

4 
 

อ.ดร.อนิษฐาน ศรนีวล เกื้อชน ปิยะประภาพันธ์ และอนิษฐาน ศรีนวล. 2558. กายวิภาคศาสตร์ใบ
ของพืชเผ่า Miliuseae วงศ์กระดงังา (Annonaceae) สกลุ Miliusa, Mitrephora, 
Polyalthia และ Sageraea บางชนิดในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ 
มข. 43(4): 656–672. (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุม่ 1) 

0.80 

5 
 

อ.ดร.ประภากร ตนัตโยทัย Anh, D.H.Q., Tantayotai, P., Cheenkachorn, K., and Sriariyanun 
M. 2015. Anammox process: the principle, the technological 
develop-ment and recent industrial applications. KMUTNB Int J 
Appl Sci Technol 8(4): 237–244. (อยู่ในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม 1) 

0.80 

6 
 

อ.ดร.ประภากร ตนัตโยทัย Rachamontree, P., Tantayotai, P., and Sriariyanun, M. 2015. The 
optimization of biosurfactant production by Bacillus amyloli-
quefaciens subsp. plantarum. วารสารเกษตรพระวรุณ 12(1): 75–83. 
(อยู่ในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม 2) 

0.60 

7 อ.ดร.ประภากร ตนัตโยทัย Hengaroonprasan, R., Sriariyanun, M., Tantayotai, P., Roddecha, S., 
and Cheenkachorn, K. (2015). Optimization of Diluted Organic 
Acid Pretreatment on Rice Straw Using Response Surface 
Methodology. World Academy of Science, Engineering and 
Technology, International Journal of Biological, Biomolecular, 
Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 9(5), 485-
489. (อยู่ในฐานข้อมูลScopus) 

1.00 

8 อ.ดร.ประภากร ตนัตโยทัย Onsuk P, Sooksuwan P, Rachamontree P, Sriariyanun M, and 
Tantayotai P. Isolation and screening of ionic liquid-tolerant 
cellulolytic bacteria for the production of cellulosic biofuels. 
The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology 
and International Conference 17–20 November 2015, Bangkok, 
Thailand.  

0.20 

9 อ.ดร.กันกนิษฐ รนัตธนาวรรณ Seesom, W., Thongket, P., Rattanathanawan, K., Mekseepra-lard, 
C., and Sukhumsirichart, W. (2015). Detection of patho genic 
leptospires by loop-mediated isothermal amplification targeting 
LipL32 gene. Journal of the Medical Association of Thailand 
98(suppl.9): S78–S84. (อยู่ในฐานข้อมูล Scopus) 

1.00 
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ลําดับ อาจารย์ประจําหลักสตูร 
ผลงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

10 อ.ดร.กันกนิษฐ รนัตธนาวรรณ Thongket, P., Rattanathanawan, K., Mekseepralard, C., and 
Sukhumsirichart, W. (2015). Apolipprotein E receptor 2 gene 
polymorphisms associated with dyslipidemia among Thai 
population. Journal of the Medical Association of Thailand 
98(suppl.9): S85–S90. (อยู่ในฐานข้อมูล Scopus) 

1.00 

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนัก 8.00 
คิดเป็นร้อยละ 8×100/5=

160 
รายการหลักฐานอ้างอิง: M.Ed.Bio58_4.2_01 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_4.2_01 ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  5 5 5 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร –  4.32 4.43 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนนิงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประเมินความ
พึงพอใจต่อหลักสูตร ได้ผลสรุปดังน้ี ด้านประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก (เฉลี่ย 
4.44) และด้านคุณภาพการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.56) โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.50 
(M.Ed.Bio58_4.3_01) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_4.3_01 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และอาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 1.  แต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาครุ- 
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (M.Ed.Bio58_5.1 
_01) และมาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศของคุรุสภา (M.Ed.Bio58_5.1_02) เพ่ือกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จุดประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา และชีว-
วิทยาศึกษา) เพ่ือกําหนดรายวิชาในหลักสูตรคําอธิบายรายวิชาให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและครอบคลุม มคอ. 1 
และพิจารณากําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 
 3. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และ
จัดแผนการเรียนร่วมกัน 
 4. อาจารย์ประจําหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนําข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ศิษย์เก่าและการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านและมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตาม
ประกาศคุรุสภา มาประกอบการพิจารณากําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 
 5. อาจารย์ประจําหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในสาขาชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้
บัณฑิตเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตร และ
ลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 6.  เสนอความเห็นชอบตามลําดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้ สกอ. รับทราบหลักสูตร
และส่งให้สภาวิชาชีพรับรอง 
 7.  นําหลักสูตรไปดําเนินการและกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 3–6) 
 8.  สรุปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ. 7) 
 9.  มีการนําผลการประเมิน มคอ. 7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 10. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนําผล
การประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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แผนผงัระบบการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงสาระรายวิชา 
หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

(งานทุกขัน้ตอนกํากับดูแลโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร) 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

จัดทําร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันแก้ไขปรับปรุง 

ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชา 
และหลักสูตรและจัดทํา มคอ. 7 โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือกําหนดรายวิชาในหลักสูตรคําอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาท่ี
ทันสมัยและครอบคลุม มคอ. 1 และพิจารณากําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 

กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตรจุดประสงค์ของหลักสูตรและกําหนดโครงสร้างหลักสูตร 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําร่างหลักสูตร 

วิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรเก่าโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 
นําข้อมูลประกอบการพิจารณาสาระรายวิชา และแผนการเรียน 

เสนอความเห็นชอบตามลําดับข้ันตอนในมหาวิทยาลัย 

ส่ง สกอ. รับทราบ และครุสภารับรองหลักสูตร 

มาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามประกาศของคุรุสภา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา   
ครุศาสตร์และศกึษาศาสตร์ 

นําหลักสูตรไปดําเนินการและกํากับติดตาม มคอ. 3–6  
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปี พ.ศ. 2555 เริ่มใช้หลักสูตรน้ีในภาคการ 
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีการออกแบบหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ โดยหลักสูตรน้ี
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบ 
ด้วยแบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต และแบบ 2 (ขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตโดยแบ่งสาระรายวิชาหมวดวิชา ดังน้ี 
 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แบบ 1 แบบ 2 
1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา    6 10 
2. หมวดวิชาบังคับ  17 15 
    2.1 วิชาแกน  10 10 
    2.2 วิชาเอก    7   5 
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   4   3 
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู   -   8 
5. ปริญญานิพนธ์  12 12 

รวม ไม่น้อยกว่า 39 48 
 

 สําหรับ ศษ 531 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ศษ 532 การปฏิบัติการ
สอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 หลักสูตรฯ กําหนดให้นิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและการปฏิบัติ การ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีลงนามความ
ร่วมมือระหว่าง มศว สสวท. และโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับมัธยมศึกษา (M.Ed.Bio 58_3.2_08) 
และหลักสูตรฯ ดําเนินการและกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 3–6) อาจารย์แต่ละรายวิชา
เสนอแนวทางการปรับปรุงรายวิชา (M.Ed.Bio58_5.1_03) และคณะกรรมการประจําหลักสูตรสรุปผลการ
ดําเนินการประจําปี (มคอ. 7) และนําผลการประเมิน มคอ. 7 มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 1. หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย (M.Ed.Bio58_5.1_04) และได้ให้นิสิตประเมิน
รายวิชาต่าง ๆ ผ่านระบบ supreme เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา ร่วมกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย (มคอ. 5) ภายหลังเสร็จสิ้น
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 3. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์
และชีววิทยาศึกษา) เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเน้ือหารายวิชา กลยุทธ์การสอน หรือเปิดสอนวิชาในหัวข้อ
ที่ทันสมัย 
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 4. กรรมการประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
ปรับเพ่ิม-ลดเน้ือหารายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ ๆ 
 5. คณะกรรมการประสานงานจัดการเรียนการสอนประสานงานกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ภาควิชาเพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
 6. คณะกรรมการวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดทํา มคอ. 3 ให้
กรรมการประจําหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) 
 7. กรรมการประจําหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจต่อรายวิชา
และจัดทํา มคอ. 7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
แผนผงัการปรบัปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการประจําหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจ
ต่อรายวิชา และจัดทํา มคอ. 7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

อาจารย์ผู้สอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและแผนการปรับปรุง
รายวิชาและ มคอ. 5 และการประเมินรายวิชาผ่านระบบ supreme 

คณะกรรมการวิชาการ รวบรวม มคอ. 5 หลังเสร็จสิ้นการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา 

กรรมการประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือนํา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และกลยุทธ์การสอน 

คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาประชุมพิจารณา มคอ. 5 เพ่ือปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน หรือเปิดสอนวิชาในหัวข้อท่ีทันสมัย 

คณะกรรมการประสานงานจัดการเรียนการสอนประสานงานกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและภาควิชาเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดทํา 
มคอ. 3 ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) 
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 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ 
ก้าวหน้าและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตดังน้ี หลักสูตรฯ ได้พิจารณาแล้วพบว่า โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ที่ได้มีการเปิดสอนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์จํานวนมาก สําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําให้จัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยามีความลึก
ในเชิงสาระวิชาและการบูรณาการร่วมกับสาขาอ่ืน ๆ ด้วย เช่น โครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน จึงได้จัด
ให้มีการเรียนรู้เก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมสะเต็มเพ่ิมเติมในรายวิชา ชว 590 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยา นอกจากน้ัน สพฐ. ยังได้จัดให้มีกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English Program : EP) เพ่ิมขึ้น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในกลุ่มโรงเรียนเหล่าน้ี นอกนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ีจะทําให้นิสิตมีความพร้อมมากที่สุดคือ ต้องมี
พ้ืนฐานทางวิชาการดีเย่ียม มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีความเป็นครูดีเย่ียม
แล้ว ยังต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
อีกด้วย จึงได้จัดให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตร ได้ทําสไลด์นําเสนอการสัมมนาเป็นภาษอังกฤษทั้งหมด ได้แก่ 
วิชา BI 693  สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1 และ BI 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2 เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนิสิตให้สามารถนําไปใช้จัดการเรียนรู้ได้อนาคต และได้เสนอปรับปรุงการสัมมนาใน
รายวิชา BI 694 สัมมนาชีววิทยา 2 โดยให้นําเสนอและตอบข้อซักถามเป็นภาษาอังกฤษ  
 ในหลักสูตรมีการจัดการรายวิชาให้มีเน้ือหาที่เหมาะสมโดยแบ่งเป็น (1) หมวดวิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษา สําหรับรายวิชาทางการศึกษาได้แก่ หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา กําหนดให้นิสิตที่เรียน 
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนในวิชาดังต่อไปน้ี  FE 501 ชีวิตกับการศึกษา และ FE 502 
เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ และแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนหมวด
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ในวิชาดังต่อไปน้ี ED 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู ED 512 จิตวิทยา
และการแนะแนวสําหรับครู ED 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ED 514 การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ED 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งมีเน้ือหารายวิชาจัดให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนด และมาตรฐานของคุรุสภา 11 มาตรฐาน  (2) หมวดวิชาบังคับแบ่งเป็น กลุ่มวิชาแกน กําหนดให้
เรียน 10 หน่วยกิต  ได้แก่  BI 590 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา BI 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1 
BI 694 สัมมนาเคมีศึกษา 2 SCE 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และคณิต- 
ศาสตร์ SCE 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่บูรณาการ
ศาสตร์ทางการศึกษา วิชาเอก และการวิจัย จึงกําหนดให้นิสิตทุกคนในหลักสูตรต้องเรียน และ (3) กลุ่ม
วิชาเอก 
 เน้ือหาครอบคลุมเน้ือหาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่มีความลุ่มลึกมากกว่า นอกจากน้ี
หลักส ูตรมีวิชาเลือกที่หลากหลายให้นิสิตเลือกตามความสนใจ สําหรับการเปิดสอนรายวิชาเป็นไปตามข้อ 
กําหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิตสามารถจบได้ทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตรโดยในปีที่ 1 กําหนดให้นิสิต
เรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น ปีที่ 2 กําหนดให้นิสิตทําปริญญานิพนธ์ ดังน้ันจึงได้มีการจัดตารางเรียน
ของนิสิตในปีการศึกษา 2557 ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา (M.Ed.Bio58_5.1_05) นอกจากน้ี สําหรับ
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) นิสิตสามารถเลือกทําปริญญานิพนธ์ทั้งชีววิทยาศึกษาและชีววิทยา
ได้ตามความสนใจของนิสิต 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_5.1_01 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (มคอ. 1) และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
M.Ed.Bio58_5.1_02 มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตามประกาศของคุรุสภา 
M.Ed.Bio58_3.2_08 หนังสือลงนามความร่วมมือระหว่าง มศว สสวท. และโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 
M.Ed.Bio58_5.1_03 รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558 
M.Ed.Bio58_5.1_04 มคอ. 5 รายวิชาที่มีการปรับปรุงในปีการศึกษา 2558 
M.Ed.Bio58_5.1_05 แผนการเรียนในหลักสูตรและตารางเรียนในปีการศึกษา 2558 

 

การบริหารหลกัสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

   มีอาจารย์ทางด้านชีววิทยาศึกษาเพียงท่านเดียว 
 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

    ไม่มี 
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

    - จัดหาอาจารย์ด้านชีววิทยาศึกษาเพ่ิมเติม 
    - จ้างอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาต่าง ๆ  
 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2) 
- การกําหนดผู้สอน 
 1. หลักสูตรฯ จัดทําร่างตารางสอนตามแผนการศึกษาของนิสิตและนําเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.  นํารายวิชาต่าง ๆ เสนอคณาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชา เพ่ือพิจารณากําหนดผู้สอน ตามความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชา
ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  คณะกรรมการประสานงานจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือนําเข้า
ประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากน้ี
หลักสูตรได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา 
กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หน้า 42 
 

 4.  ผู้สอนช้ีแจงแผนการการศึกษาและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของ
การเรียนการสอน 

 

แผนผงัการวางระบบผูส้อนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาร่างตารางสอนรายวิชาต่าง ๆ 
ตามแผนการศึกษา รวมถึงรายวิชาเอกเลือก และนําเสนออาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ (สัตววิทยา 
พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ และชีววิทยาศึกษา) พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดย
พิจารณากําหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละ
คนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย (M.Ed.Bio58_5.2_01) คณะกรรมการประสานงาน
จัดการเรียนการสอนเสนอร่างตารางสอนเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ังในที่ประชุมภาควิชา โดยมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าประชุมด้วย นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือ
ผู้เช่ียวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา 
มคอ. 3/มคอ. 4  ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน  7  วิชา ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน  9  วิชาและผู้สอนช้ีแจงแผน 
การเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการสอนเมื่อการจัดการ
เรียนรู้สิ้นสุดลงในแต่ละภาคเรียน มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน (ปค. 003) เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการสอนแต่ละรายวิชา 
 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 1. อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งคําอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์

อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทําร่างตารางสอนตามแผนการศึกษาของนิสิต
และนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชา เพ่ือพิจารณากําหนดผู้สอน ตามความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้

เหมาะสมกับสาระรายวิชาท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการประสานงานจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล 
เพ่ือนําเข้าประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์ประจําหลกัสูตรเข้าร่วมประชุม 

กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 

ผู้สอนชี้แจงแผนการศึกษาและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการสอน 
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ผู้สอนแต่ละรายวิชานําไปเป็นข้อมูลสําหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
พร้อมทั้งกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ. 3/มคอ. 4 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 3. หลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการ
ภาควิชาชีววิทยา กํากับให้ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3/มคอ. 4 
 4. อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ. 3/มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาดูความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ. 2 แล้วจึงนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิต 
 5. หลังจากหมดกําหนดเพ่ิมถอนรายวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตรแจ้งต่อภาควิชาเพื่อดําเนิน-
การปิดรายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชาน้ัน เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการกํากับติดตาม มคอ. 5/
มคอ. 6 
 6. กําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค. 003/ปค. 004) ให้ผู้สอนนําเสนออาจารย์
ประจําหลักสูตรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ. 3/มคอ. 4 อย่างไรในปีการศึกษา
ถัดไป 

แผนผงัการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในปีการศึกษา 2558 ทุกรายวิชามีการจัดทําและส่ง มคอ. 3 / มคอ. 4 ตามระบบและขั้นตอน โดย
กรรมการประจําหลักสูตรมีบันทึกข้อความแจ้งคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 (M.Ed. 
Bio58_5.2_02) และภาควิชาได้ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 / มคอ. 4 และแจ้งในที่ประชุมภาควิชา

อาจารย์ประจําหลักสูตรแจ้ง ส่งคําอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคเรียน 
และส่งให้คณะกรรมการวิชาการซ่ึงกํากับดูแลการทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้เป็นไปตามแผนท่ี
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตาม มคอ. 2 

อาจารย์ประจําหลักสูตรแจ้งต่อภาควิชาดําเนินการปิดรายวิชาท่ีไม่มีนิสิตลงทะเบียน 
 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค. 003/ปค.004) 

อาจารย์ผู้สอนปรับปรุง มคอ. 3/มคอ. 4 ในปีการศึกษาต่อไป 
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ชีววิทยา จากน้ันกรรมการประจําหลักสูตรตรวจสอบ ติดตาม มคอ. 3 โดยพบว่า มีปัญหาการส่งล่าช้า 
เน่ืองจากวิชาทางการศึกษาที่สอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่ร่วมผลิตครู กรรมการประจํา
หลักสูตรฯ จึงแจ้งต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือประสานงานและแก้ปัญหา โดยวิชาที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ไม่สามารถจัดผู้สอนให้กับหลักสูตรฯ ได้ คือ ศษ 521 คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้ 
อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ มาเป็นผู้ประสานงานและสอน รวมถึงเชิญอาจารย์พิเศษเพ่ือร่วมสอนใน
รายวิชาดังกล่าวด้วย 
 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ และการกํากับดูแลการตีพิมพ์ของนิสิต 
 หลักสูตรฯ มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์อย่างเป็นระบบ ตามแผนผังแสดงการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้อง
กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังน้ี 
 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่อกรรมการประจําหลักสูตร 
 2.  กรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาหัวข้อปริญญานิพนธ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 3.  นิสิตจัดทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้
คําปรึกษา กําหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 
 4.  นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 
คน และให้แต่งต้ังกรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอช่ือโดยความเห็นชอบของคณบดีต้นสังกัดเพ่ือเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจาณาแต่งต้ัง 
 5.  นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้า-
โครงฯ ที่แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการทําปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 6.  อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการทํา
ปริญญานิพนธ์ 
 7.  นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจําหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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แผนผงัการควบคุมหัวข้อปรญิญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศกึษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาได้ส่งเสริมให้นิสิตค้นคว้า
หัวข้อปริญญานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ โดยจัดให้มีรายวิชา SCE 
502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียว-
กับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย วิเคราะห์งานวิจัย 
สังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบและกําหนดประเด็นวิจัย จนสามารถเขียน
และนําเสนอเค้าโครงงานวิจัยและได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษที่ทรงคุณวุฒิ (M.Ed.Bio58_ 
3.2_06) ทําให้นิสิตได้เค้าโครงงานวิจัยที่น่าสนใจ ทันสมัยเพ่ือนําไปปรึกษาเพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และนําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไป 
 
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 1. นิสิตเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิและจํานวนนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม 
(ถ้ามี) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 (M.Ed.Bio58_5.2_03) และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยให้แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

รายงานความก้าวหน้า
ทุกภาคการศึกษา 

ไม่ผ่าน 

นําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

นําเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

สอบปากเปล่า 

สําเร็จการศึกษา 

ติดตามผลความก้าวหน้าการทํา
ปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผน 

ดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ 

เสนอชื่อคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ 

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา 

นําเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

กําหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

กําหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้
ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 

ผ่าน 
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 3. อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 5. หลักสูตรสํารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

แผนผังการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีการประชุมแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจํา ที่มีความรู้ และความเช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยที่ควบคุมการทําปริญญา
นิพนธ์ เพ่ือให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางการทําวิจัยให้กับนิสิต (M.Ed.Bio58_3.2_04) โดยการแต่งต้ังมี
การดําเนินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยเสนอคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการนําเสนอการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และมีการติดตามสถานะของ
นิสิตในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (M.Ed.Bio58_3.2_10) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_5.2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 

M.Ed.Bio58_5.2_02 บันทึกข้อความแจ้งคณาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปีการศึกษา 
2558 

M.Ed.Bio58_3.2_06 ภาพถ่ายกิจกรรมการสอบร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาและเคมี 

อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

นิสิตเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรสํารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio58_5.2_03 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปี พ.ศ. 2554 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และสารนิพนธ์ 

M.Ed.Bio58_3.2_04 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ทีป่รึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วม ของนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_3.2_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 
13 มิถุนายน 2559 

 

การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 1. หลักสูตรฯ มีการกําหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2  
 2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณานํ้าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา
ใน มคอ. 2 
 3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการกําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ. 
3/ มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชา 
 4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
 5. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน มคอ. 3  จากน้ันเสนอภาควิชาและคณะ 
 6. หลักสูตรฯ กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยการทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 7. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามราย-
วิชาที่เปิดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกําหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน 
 8. มีการประชุมภาควิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 
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แผนผงัการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 หลักสูตรฯ ได้การกําหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2 โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา และภาควิชา ได้กําหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้และ
การประเมินตามสภาพจริงไว้ในหลักสูตร ตามกระบวนการจัดทําหลักสูตร สามารถแยกการประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติส่งใน มคอ. 2 ดังน้ี 

 
ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือสอบถาม
จากผู้ร่วมงาน 

2.ด้านความรู้ 1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ในการปฏิบัติงาน  การ
อภิปราย การนําเสนอผลงาน 
2. ผลการสอบ 
3. ประสิทธิภาพในการจัดทํารายงาน/แผนงาน/โครงการ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 1. การมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์และการอภิปรายใน
ชั้นเรียน  
2. ผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวความคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหา การสร้างสรรค์และการประยุกต์ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรกําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

มีการประชุมภาควิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน มคอ. 3 จากนั้นเสนอภาควิชาและคณะ 

อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ําหนักองค์ประกอบ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรกําหนดวิธีการประเมินไว้ใน 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชากําหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
3. ผลการสอบในรูปแบบของเกรด โดยเฉพาะปริญญา
นิพนธ์ต้องมีบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 เร่ือง 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ ในการทํากิจกรรมกลุ่ม 
2. การยอมรับเหตุผลของผู้ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง 
3. งานท่ีได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตใน
การสอบ 
2. การนําเสนอผลงานและการเขียนรายงาน 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 1. ประเมินพฤติกรรมของนิสิต ขณะทํากิจกรรมการสอน
หน้าชั้นเรียน หรือการอภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ การจัดทํา
แผน การเรียนรู้และการทําวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการ
ประเมินตน เองของนิสิต 
2. ประเมินผลจากการจัดทําแผนการเรียนรู้ การฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ 1, 2  การทําวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษา
โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
พ่ีเลี้ยง ครูประจําชั้น เพ่ือน อาจารย์นิเทศ ร่วมประเมินนิสิต
ในด้านการจัดการเรียนรู้ 

 

 จากน้ันอาจารย์ผู้สอนพิจารณานํ้าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของราย 
วิชาใน มคอ. 2 และการกําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ. 3 /มคอ. 4 ของ
แต่ละรายวิชาในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 2 คนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไข
พบว่า อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน มคอ. 3 เสนอภาควิชาและคณะใน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในแต่ละ
รายวิชาเสนอต่อมีการประชุมภาควิชา และอาจารย์แต่ละวิชาได้เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. กรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การ
สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 3. ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้และเสนอภาควิชา 
 4. คณะกรรมการวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพ่ือนําเสนอในการประชุมภาควิชา 
 5. ประชุมภาควิชา  เพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนช้ีแจงการ
ตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตได้เกรด E จํานวนมาก 
 6.  มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วนําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและลง
นามผู้สอน หัวหน้าภาควิชา และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป 
 7. หลักสูตรนําข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดทํา มคอ. 7 
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แผนผงัแสดงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้กําหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเรียนเชิญ
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเป็นบุคคลนอกหลักสูตร จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต และอาจารย์ ดร.รักชนก โคโต มาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา 
และเรียนเชิญกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ มาร่วมประชุมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับอาจารย์
ประจําหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปีการศึกษา 2558 มีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ในรายวิชา ชว 590 ชว 693   
ชว 694 และ วทศ 502 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2558 (M.Ed.Bio58 
_3.1_10) 
 2. กําหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในปีการศึกษา 2558 กําหนดวิธีทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2 แบบ ได้แก่ ทวนสอบโดยนิสิต ใช้แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนิสิต (M.Ed.Bio58_5.3_01) และทวนสอบโดยการสังเกตการจัดการเรียนการสอน โดยเรียนเชิญ
อาจารย์จากนอกหลักสูตรมาเป็นผู้สังเกตการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดร-
บัณฑิต ทวนสอบในรายวิชา ชว 590 และ วทศ 502 และอาจารย์ ดร.รักชนก โคโต ทวนสอบรายวิชา ชว 693 
และ ชว 694 (M.Ed.Bio58_5.3_01)  

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา 

คณะกรรมการวิชาการ ภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพ่ือนําเสนอในการประชุมภาควิชา 

ประชุมภาควิชา  เพ่ือตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอน
ชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีนิสิตได้เกรด E จํานวนมาก 

อาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม

อาจารย์ประจําหลักสูตรนําข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดทํา มคอ. 7 
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 3. อาจารย์ประจําหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2559 ด้วย (M.Ed.Bio58_3.2_10) โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหา-
วิทยาลัยมาร่วมพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการประชุม 
 4. หลักสูตรได้ร่วมกับภาควิชากําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตในบางราย 
วิชา เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยอาศัยแบบสอบถามของทางมหาวิทยาลัยและมี
การกําหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา เช่น การใช้ข้อสอบ
ประมวลผลการเรียนรู้ในปลายภาคการศึกษา  
 5. นําผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเข้าที่ประชุมภาควิชาเพ่ือบรรจุลงใน มคอ. 7 ของ
หลักสูตรและวิเคราะห์ผลเพ่ือนําไปปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสม  
 6. กรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือตัดสินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา (M.Ed.Bio 
58_5.3_02) และส่งผลการเรียนของนิสิตเข้าที่ประชุมภาคเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนิสิตแต่ละรายวิชา 
และนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป 
 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 1.  คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
 2.  หลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการ กํากับ
ให้ผู้สอนจัดทํา มคอ. 5/มคอ. 6 
 3. กรรมการประจําหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ. 5/มคอ. 6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาดูความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ. 2 
 4.  คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร 
 5.  เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพ่ือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานต่อไป 
 

 หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการของภาควิชาชีววิทยา กําหนดให้มีการติดตามจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2557 
หลักสูตรได้มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของแต่ละภาคการศึกษา โดย
ในภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 7 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 9 รายวิชา (M.Ed. 
Bio58_5.1_04) และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
(M.Ed.Bio58_5.2_01) หลังจบปีการศึกษา และมีการรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์และดําเนินการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 1.  นิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้นภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาและแจ้งความประสงค์ขอสอบปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.  อาจารย์ที่ปรึกษาส่งรายช่ือของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ
กรรมการอีก 1 คนที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึ่งเคยเข้าประชุมพิจารณา
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เค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และอาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 
คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
 3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 
 4.  คณะกรรมการประจําหลักสูตรส่งรายช่ือของคณะกรรมการสอบปากเปล่าโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะ 
กรรมการสอบปากเปล่า 
 5.  นิสิตต้องส่งผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการตีพิมพ์ผลงาน
ปริญญานิพนธ์เพ่ือขอจบการศึกษา (M.Ed.Bio58_5.3_03) 
 6.  นิสิตต้องส่งแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมี
เกณฑ์ที่ชัดเจนของบัณฑิตวิทยาลัยดังปรากฏใน บว. 692 ปริญญาโท (M.Ed.Bio58_5.3_04) ดังน้ี 
 

ลักษณะการตีพิมพ์ คุณภาพของวารสาร / สิ่งพิมพ์ 
1.  การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceedings) 
0.50 

2.  การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI หรือ
รายชื่อวารสารระดับชาติตามประกาศ สมศ. 

0.75 

3.  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_3.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2558 

M.Ed.Bio58_5.3_01 
รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต และแบบทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิจากการสังเกตของอาจารย์ภายนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_3.2_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2559 

M.Ed.Bio58_5.3_02 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระทีม่ีการพิจารณา
เกรดในภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558 

M.Ed.Bio58_5.1_04 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_5.2_01 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระทีม่ีการพิจารณา
จัดทํา มคอ. 7 

M.Ed.Bio58_5.3_03 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญา
นิพนธ์เพ่ือขอจบการศึกษา 

M.Ed.Bio58_5.3_04 บว. 692 ปริญญาโท 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานจามตัวบ่งช้ีการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7     
ที่หลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 

* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปล่ียนแปลงเฉพาะข้อ 1, 6 และ ข้อ 10 เท่านั้น การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้ออ่ืน ๆ และ/หรือการดําเนินงานตามสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตาม มคอ.2 หมวดท่ี 
7 ข้อ 7 ของหลักสูตรนั้น ๆ    
ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม
จํานวน 5 คร้ัง ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ได้รับการรับทราบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 
2557 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

มคอ. 2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 7 วิชา 
และภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 9 วิชา ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
 

มคอ. 3 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตร ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 1/2558 
จํานวน 9 วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 7 
วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 
2558 ครบทุกรายวิชา  
 

มคอ. 5 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 

มคอ. 7 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต
ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตใน
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยผ่านท่ี
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สําหรับภาค
การศึกษาท่ี 1/2558 ผ่านท่ีประชุมฯ คร้ังท่ี 
1/2559 วันท่ี 4 มกราคม 2559 และภาคเรียนท่ี 
2/2558 ผ่านท่ีประชุมฯ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2559 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 
คร้ังท่ี 1/2559 และ
คร้ังท่ี 2/2559 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทํา มคอ.7 โดยนํา
ผลการประเมินจาก มคอ. 7 ปีท่ีผ่านมา มาดําเนนิ-
การปรับปรุง 

รายงานการประชุม
วาระท่ีมีการพิจารณา
จัดทํา มคอ. 7 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ใหม่ – 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุก
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อย 1 คร้ัง 

หนังสือขออนุญาต
ไปราชการของคณา-
จารย์ประจําหลักสูตร 

10 จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

หลักสูตรมีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนรู้ 
จํานวน 1 คน คือ นายทรงกลด ใบยา ในปีการ 
ศึกษา 2558 ได้รับการอบรม 1 คร้ัง คิดเปน็ร้อยละ 
100 

เอกสารโครงการท่ี
บุคลากรสายสนับ-
สนุนเข้าร่วมประชุม 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.47 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

สรุปผลความพึง
พอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 

12 
 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ี
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 จากคะแนนเต็ม 5.00 

สรุปผลความพึงพอ 
ใจของผู้ใช้บัณฑิต ปี
การศึกษา 2558 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุ
ไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1.  คณะกรรมการประจําหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนจากปีการศึกษาก่อน มาพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาปัจจุบันก่อนเปิดภาคเรียน 
 2.  คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนละ
พัฒนาของภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือกําหนด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 3.  ฝ่ายแผนและพัฒนาดําเนินการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
 4.  ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 5.  สํารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 6.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร นําเสนอภาควิชาเพ่ือปรับปรุงดําเนินการ หากภาควิชาหรือหลักสูตรไม่สามารถดําเนินการได้ 
ประสานไปยังคณะวิทยาศาสตร์ให้ดําเนินการ 
 7.  ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และนําข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 
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แผนผงัแสดงระบบการดําเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรหรือภาควิชาไม่สามารถดําเนินการได้แจ้ง
คณะฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมโดยนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากปีการศึกษาก่อนไปพิจารณาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

เสนอฝ่ายแผนและพัฒนาของภาควิชา เพ่ือรวบรวมเข้าท่ีประชุมภาควิชา 
เพ่ือกําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ฝ่ายแผนและพัฒนาฯ ภาควิชา ดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์ดําเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เหมาะสม 
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจําหลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตร  
และอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรสรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร และข้อเสนอแนะ นําเสนอภาควิชาเพื่อปรับปรุง 

การแก้ไขปรับปรุง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหา  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรหรือภาควิชาดําเนินการได้
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
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 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรฯ รับฟังความ
คิดเห็น เรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิตโดยใช้แบบประเมิน ปค. 004 และแบบประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (M.Ed.Bio58_6.1_01) และรับแจ้งจากนิสิตผ่านอาจารย์ประจําหลักสูตร จึงได้ดําเนินการแจ้ง
ภาควิชาเพ่ือจัดหาสารเคมีให้เพียงพอต่อการดําเนินการวิจัย และแจ้งเรื่อง LCD เสีย และคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ผ่านภาควิชาชีววิทยาไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2559 ทางคณะ
วิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในปีการศึกษา 2559 
(M.Ed.Bio58_3.3_07) 

 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่เพียงพอและเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภาควิชาชีววิทยามีห้องบรรยายเพียง 1 ห้อง ซึ่งมี LCD และคอมพิวเตอร์พร้อม
ใช้งาน และห้องบรรยายอ่ืน ๆ หลักสูตรฯ ใช้ห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการติดต้ังอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ครบทุกห้อง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สําหรับห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย มีวัสดุ อุปกรณ์/เครื่อง
แก้วพ้ืนฐาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เตรียมพร้อมให้นิสิตสามารถทดลองหรือวิจัยได้สะดวก 
นิสิตสามารถค้นหาความรู้ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ Wi-Fi และระบบ wireless ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ สํานักหอสมุดได้
สํารวจความต้องการเอกสาร ตํารา วารสาร และฐานข้อมูลจากอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกปี และดําเนิน 
การจัดหาให้ครบถ้วน (M.Ed. Bio58_6.1_02) นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวม
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร เท่ากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5.00 (M.Ed.Bio58_4.3_01) และสรุปผล
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต (M.Ed.Bio58_6.1_03) ดังน้ี 
 คะแนนความพึงพอใจในด้านห้องเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความพร้อมสําหรับการเรียน เท่ากับ 
4.62 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 คะแนนความพึงพอใจต่อ ห้องเรียนมีสภาพเหมาะสมสําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอน  
เท่ากับ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 คะแนนความพึงพอใจต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีเอกสารสําหรับการค้นคว้าอย่างพอเพียง 
เท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 คะแนนความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการมีครุภัณฑ์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 
4.08 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตรวมเท่ากับ 4.31 จากคะแนนเต็ม 
5.00 ซึ่งผลการประเมินรวมเกิน 3.51 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน จากข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เมื่อปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯ ได้จัด
ห้องพักนิสิตปริญญาโทเพื่อให้ทํากิจกรรมร่วมกันไว้ในห้อง 321 อาคาร 15 ซึ่งห้องปฏิบัติการของหน่วย
วิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
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- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้นํารายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและนิสิต พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เข้าที่ประชุม
อาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณาโดยจากคะแนนความพึงพอใจทุกด้านทั้งของนิสิตในหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรผ่านเกณฑ์ (M.Ed.Bio58_3.2_10) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้ติดตามประเมินผลการแก้ไขจากข้อเสนอแนะ
ว่าได้ผลอย่างไร และเก็บเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Bio58_6.1_01 ตัวอย่างแบบประเมิน ปค. 004 
M.Ed.Bio58_3.3_07 รายการครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
M.Ed.Bio58_6.1_02 แบบสํารวจความต้องการในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ

สํานักหอสมุด 

M.Ed.Bio58_4.3_01 
รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_6.1_03 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ปี
การศึกษา 2558 

M.Ed.Bio58_3.2_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2559 
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หมวดที่ 5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนนิการได้สาํเร็จ 

การเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการประเมิน
ระดับหลักสูตร 

มิถุนายน 2559 อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร กศ.ม. 
สาขาวิชาชีววิทยา มีการดําเนินการและ
จัดประชุมเพ่ือทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (สําเร็จตามแผน) 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตร กศ.ม. 
สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการพัฒนา
ผู้เรียนจํานวน 2 โครงการ (สําเร็จตาม
แผน) 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      

ไม่มี 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยน- 
แปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       
จัดกิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันมากที่สุด จากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและ
การประเมินผลในการปรับเปลี่ยนการนําเสนอสัมมนาในรายวิชา ชว 693 และ ชว 694 พบว่า นิสิต
มีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษดีขึ้น และเป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้นิสิตสอบภาษาอังกฤษได้ดี
ขึ้นอีกทางหน่ึง จึงยังคงใช้วิธีการเดิม คือ ให้นิสิตนําเสนอสัมมนาในรายวิชาดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ 
และอาจจะให้นิสิตถามตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วย ในรายวิชา ชว 590 เพ่ิมเติมการฝึกสอนร่วมกับ
นิสิตปริญญาตรีให้มากขึ้น เน่ืองจากจะช่วยนิสิตเขียนแผนจัดการเรียนรู้ ข้อสอบ และสร้างเครื่องมือ
ต่าง ๆ รวมถึงสื่อต่าง ๆ ในการดําเนินการสอนเมื่อต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ดีขึ้น 

 
แผนปฏิบัติการใหม่สาํหรับปีการศึกษา 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 

แผนดําเนินการ  กําหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินระดับหลักสูตร กรกฎาคม 2560 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
วางแผนในการพัฒนาผู้เรียนในด้านการส่ือสารและภาษาอังกฤษ สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
วางแผนและเตรียมความพร้อมสําหรับการทําวิจัยสําหรับนิสิตรหัส 59 สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

  หลักสูตรควรมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยไม่ต้องรอรอบการปรับปรุง โดยนําประเด็นที่เป็นปัจจัย
ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรมาดําเนินการ โดยเฉพาะวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ควรเสริมสร้าง
เครือข่ายเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างเอกลักษณ์ของหลักสูตรให้ตอบสนองผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ควรกําหนดปฏิทินที่แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
ได้รับการอบรมและพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผลิตผลงานวิชาการท่ีหลาก 
หลาย ควรมีการวิเคราะห์และประเมินวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเพ่ือหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับหลักสูตรมากที่สุด ควรมีระบบจัดการเอกสารของนิสิตทุน สควค. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรพร้อมที่จะดําเนินการแก้ไขในประเด็นสําคัญเรียงลําดับจากระยะเวลาและความจําเป็น
เร่งด่วนเพ่ือให้สะท้อนภาพการบริหารหลักสูตรที่ดีในปีการศึกษา 2559 

3. การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

  แผนในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมิน 
เป็นดังน้ี 

กิจกรรม รายละเอยีด ระยะเวลา (กําหนดการ) 
การปรับปรุงหลักสูตร - เพิ่มเติมวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่

ทันสมัยในรายวิชา ชว 590 เช่น 
STEM Education และรายวิชา 
วทศ 502 เพิ่มเติมเรื่องนวัตกรรม
การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2559 

- เพิ่มเติมรายวิชาการจัดการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นวิชาเอก 
เลือกในหลักสูตร โดยทํา สมอ. 
08 เสนอตามลําดับขั้นตอน 

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2559 

การเสริมสร้างเครือข่ายความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

- จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับการสร้างความ
เอกลักษณ์ของหลักสูตร เรื่อง 
Practical-based learning สู่
ชุมชน 

ตุลาคม 2559 

เข้ารว่มประชุม อบรม สัมมนา 
เรื่อง วิทยาศาสตรศึกษา 

- จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับประเด็นสําคัญทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 

สิงหาคม – เมษายน 2559 
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กิจกรรม รายละเอยีด ระยะเวลา (กําหนดการ) 
 - ส่งอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้า

อบรมเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 

สิงหาคม – กรกฎาคม 2559 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- วิเคราะห์ระบบการทวนสอบผล-
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินความ
พึงพอใจต่อการทวนสอบผลสัม-
ฤทธิ์ทางการเรียน 

สิงหาคม 2559 

- ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและประชุมร่วมกัน
เพื่อหาระบบการทวนสอบผลสัม-
ฤทธิ์ทางการเรียนที่เหมาะสม 

สิงหาคม – กรกฎาคม 2559 

 
 สําหรับเรื่องการจัดการเอกสารนิสิตทุน สควค. ต้องแจ้งไปยังศูนย์ สควค. คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
เพ่ือจัดหาบุคลากรช่วยงานและการจัดทําระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพต่อไป เน่ืองจากส่วนดําเนินการ
เอกสารดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของศูนย์ สควค. คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยตรง อน่ึง ทางคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรจะเร่งรัดไปยังศูนย์ให้มีการจัดการเอกสารนิสิตทุนและเอกสารในระบบ สควค. 
ให้รวดเร็วย่ิงขึ้น 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มผีลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.60 ดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 3.39 ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ดี 1 ตัวบ่งช้ี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
3.64 ดี 13 ตัวบ่งชี ้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 –

 6
 

2 – – 4.60 
(2.1,2.2) 4.60 ดีมาก 

3 3 3.67 
(3.1,3.2,3.3) 

– – 3.67 ดี 

4 3 3.39 
(4.1,4.2,4.3) 

– – 3.39 ดี 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

– 3.50 ดี 

6 1 – 3.00 
(6.1) – 3.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 –  

ผลการประเมิน 3.45 3.67 4.60 3.64 ดี 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6  
องค์ประกอบที่ 2 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1. งานวิจัยปริญญานิพนธ์ของนิสิตได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์กําหนด 
1. ควรส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงผลงานวิจัยทั้งแบบปาก

เปล่าและตีพิมพ์ในวาสารระดับชาติ และ/หรือนานา 
ชาติให้มากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1.  นิสิตที่เข้ามาเรียนในแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพ

ทุกคนได้รับทนุ สควค. เพ่ือเรียนจนจบหลกัสูตร
และมีอัตราครูรองรับในการทํางานภายหลังจากจบ
การศึกษาแล้ว 

1. ควรส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงผลงานวิจัยทั้งแบบปาก
เปล่าและตีพิมพ์ในวาสารระดับชาติ และ/หรือนานา 
ชาติให้มากขึ้น 

2. ขอทุนสนับสนุนให้นิสิตที่เข้าเรียนแบบไม่รับใบ
ประกอบวิชาชีพที่จบจากหลกัสูตรปริญญาตรีด้าน
ชีววิทยา ได้รับการพัฒนาและมีอัตราครูรองรับการ
ทํางานเช่นเดียวกับแบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
– – 
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องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมผีลงานวิจัย นวัตกรรม 
ในด้านชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา หรืองานที่
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาด้านชีววิทยาเพ่ือ
เสริมสร้างองค์ความรู้และจุดเน้นของหลักสตูร 

1. ส่งให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมในด้าน
ชีววิทยาและชีววิทยาศึกษาในระดับชาติและนานา 
ชาติให้มากขึ้น 

2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรขอตําแหน่ง
วิชาการให้ได้อย่างน้อยตามกําหนดของ สกอ. 

3. อาจารย์ด้านชีววิทยาศึกษามีจํานวน 1 คน จึงควร
จัดทําแผนกําหนดอัตรากําลังและหาบุคคลมาบรรจุ
เพ่ือทําให้ศักยภาพด้านวิจัยทางชีววิทยาศึกษาเพ่ิมขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
– – 

 

องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีรายวิชาที่ทันสมัยที่สนองความต้องการ
ของนิสิตและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

2. หลักสูตรยืดหยุ่นให้มีการจัดการเรียนรู้ตามพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน 

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้สาระของรายวิชามีความทันสมัย
และเป็นพลวัตรอย่างเสมอ 

2. สนับสนุนกิจกรรมทีส่่งเสริมความเป็นครู ร่วมกับศูนย์ 
สควค. มศว และมหาวิทยาลยั เช่น กิจกรรมสร้างเป็น
ผู้นํา จิตสาธารณะ สร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู    

3. กําหนดแนวทางการวิจัยของหลักสูตรฯ โดยอาจ
พิจารณาจากงานวิจัยตามความสนใจของนสิิต และ
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในเร่ืองการพัฒนาครู จะทําให้
เกิดเป็นโจทย์วิจัยและนําเข้าสู่การทําปริญญานิพนธ์
ให้กับนิสิต 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
– – 

องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

– – 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

– 1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่เพียงพอ
เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของนิสิตอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I W S U 

BI 506 1/2558 1 2 – – – – – – – – – – 3 3 
BI 590 1/2558 2 1 – – – – – – – – – – 3 3 
BI 685 1/2558 1 1 1 – – – – – – – – – 3 3 
BI 693 1/2558 3 2 – – – – – – – – – – 5 5 
ED 511 1/2558 1 2 – – – – – – – – – – 3 3 
ED 512 1/2558 2 1 – – – – – – – – – – 3 3 
SCE 501 1/2558 – 3 – – – – – – – – – – 3 3 
BI 516 2/2558 3 – – – – – – – – – – – 3 3 
BI 594 2/2558 – – 1 – 1 – – 1* – – – – 3 2 
BI 694 2/2558 2 3 – – – – – – – – – – 5 5 
ED 513 2/2558 3 – – – – – – – – – – – 3 3 
ED 514 2/2558 2 – – – – – – – – – – – 3 3 
ED 521 2/2558 1 2 – – – – – – – – – – 3 3 
ED 531 2/2558 3 – – – – – – – – – – – 3 3 
FE 502 2/2558 1 – – – – – – – 2** – – – 3 2 
SCE 502 2/2558 2 2 – – – – 1 1* – – – – 6 5 

*นิสิตไมม่าสอบปลายภาค/ไม่ส่งรายงานรายภาคการศึกษาฉบบัสมบูรณ์   **นิสิตยังจัดทํารายงานรายภาคการศึกษาไมส่มบูรณ ์
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข 

–  – –  – – – 
–  – –  – – – 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
–  –  – – 
–  –  – – 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

–  –  – – – 
–  –  – – – 

 
คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมนิโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

BI 506 1/2558    
BI 590 1/2558    
BI 685 1/2558    
BI 693 1/2558   ปรับเปลี่ยนการนําเสนอให้เป็นภาษาอังกฤษ 

ED 511 1/2558    
ED 512 1/2558    
SCE 501 1/2558    
BI 516 2/2558    
BI 594 2/2558    
BI 694 2/2558   ปรับเปลี่ยนการนําเสนอให้เป็นภาษาอังกฤษ 
ED 513 2/2558    
ED 514 2/2558    
ED 521 2/2558    
ED 531 2/2558    
FE 502 2/2558    
SCE 502 2/2558   จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมมาประเมินการ

สอบร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

การประเมินคุณภาพการสอนโดยนิสิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก–มากที่สดุ นิสิตมีความพึงพอใจต่อ
อาจารย์ผู้สอนและเนื้อหารายวิชา โดยมีวิธีการวัดผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามแบบประเมิน 
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ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม การประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ควรสอดแทรกในวิชาให้เห็นถึง
ผลกระทบจากการทําผิดคณุธรรม 
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้
มีการแสดงความเห็นกลุ่มย่อยใน
สภาวการณ์จริง เพ่ือให้นิสิตมี
ทักษะในการคดิวิเคราะห์ 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก
ที่มีประสบการณ์ในการได้รับ
ผลกระทบจากการขาดจริยธรรม
ในวิชาชีพมาให้ความรู้ 

ความรู้ ควรทดสอบความรู้เป็นระยะไม่ใช่
เพียงการสอบกลางภาคและปลาย
ภาค และเพ่ิมการทดสอบแบบ
อ่ืน เช่น จากการฝึกทํางานเป็น
กลุ่มที่มอบหมาย 

จัดให้มีข้อกําหนดในการวัดผล
ความรู้นอกเหนือจากการสอบที่
หลากหลายในทุกวิชา 

ทักษะทางปัญญา ควรมีการให้นิสิตศึกษาบางหัวข้อ
ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่เรียน และมา
สอนเพ่ือน ๆ ในห้อง 

เตรียมแผนฝึกให้นิสิตได้ค้นคว้า
ด้วยตนเองมากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผดิชอบ 

ควรมีการสลับตําแหน่งหัวหน้า
กลุ่มในการนําเสนองาน เพ่ือความ
เท่าเทียมในความรับผิดชอบใน
งาน 

มีการวางแผนให้นิสิตส่งรายช่ือที่
มีการสลับตําแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 
และรายงานผลการประชุม
ทํางานกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรเพ่ิมโจทย์ที่มีการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขมากขึ้น และใช้การส่ง
งานผ่านอีเมล์ หรือระบบอิเล็ก-
ทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

หาโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเตรียมไว้สําหรับการสอน
ครั้งต่อไป 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 
 

การประเมินพฤติกรรมของนิสิต 
ขณะทํากิจกรรมการสอนหน้าช้ัน
เรียน หรือการอภิปรายเก่ียวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
พบว่ายังขาดประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน   

ให้มีการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนจริงมากขึ้น 

 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หน้า 70 
 

ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 3 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 2 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 8.39 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 66.67 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี – คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด – คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี – ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
– คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 3 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10) – ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
4 ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

– ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

– ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) – ชิ้น   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
– ชิ้น   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

– ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

1 ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

– ชิ้น   

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) – ชิ้น   
20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 1.60 น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
– ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) – ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) – ชิ้น   
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24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) – ชิ้น   
25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) – ชิ้น   
26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์ – น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ – น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด – คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
– ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

– ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

– ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) – ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) –    
34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี

เป็นท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

– ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) – ชิ้น   
36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
– ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) – ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ –  น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
– ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) – ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60) – ชิ้น   
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) – ชิ้น   
43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ(1.00) – ชิ้น   
44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ –  น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ –  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5.00 คะแนน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
2.5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

– ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

1 ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

– ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

– ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

– ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

– ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) – ชิ้น   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
1 ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

– ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

– ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

– ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

– ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

4 ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

4 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

– ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) – ชิ้น   
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69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00) – ชิ้น   
70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00) – ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
– ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) – ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) – ชิ้น   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
– ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

– ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ – น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

– ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) – ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) – ชิ้น   
80 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) – ชิ้น   
81 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) – ชิ้น   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์ –  น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ –  น้ําหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
– ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร – คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร – ชิ้น/คน   

 

 

 




