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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มผีลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2559 ไม่ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิถ้า
พจิารณาตามองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร 6 องค์ประกอบ (11 ตวั
บ่งชี)้ มผีลการประเมนิ ดงันี้ 

องคป์ระกอบที ่1 ไม่ผ่าน 
มจี านวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัด ี (องคป์ระกอบที ่4)  
มจี านวน 1  องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (องคป์ระกอบที ่5)   
และมจี านวน 2  องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัน้อย (องคป์ระกอบที ่3 , 6) 

 
สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่1 ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)  
องคป์ระกอบที ่2   ไม่ประเมนิ 
องคป์ระกอบที ่3 2.00 น้อย (3 ตวับง่ชี)้ 
องคป์ระกอบที ่4 3.39 ด ี (3 ตวับง่ชี)้ 
องคป์ระกอบที ่5 3 ปานกลาง (4 ตวับง่ชี)้ 
องคป์ระกอบที ่6 2.00 น้อย (1 ตวับง่ชี)้ 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

2.74 ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข) (11 ตวับง่ชี)้ 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. มกีารประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรเชงิรุก เชน่ ไปน าเสนอหลกัสตูรตามคณะหรอืหน่วยงานทีใ่ชป้ระโยชน์
หลกัสตูร 
 2. มทีุนสนบัสนุนการศกึษาและวจิยัส าหรบันสิติใหม่ 
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ค าน า 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ได้ด าเนินการ
จดัท า รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจ าปีการศกึษา 2559 การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบั
หลกัสูตร ซึ่งเป็นการประกนัคุณภาพการจดัการศกึษาว่าหลกัสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยรวบรวมและวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน
ต่างๆ กบัองค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการศกึษาและเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมนิระบบการ
ประกนัคุณภาพการบรหิารหลกัสตูร  
  
  ขอขอบคุณอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยา (หลกัสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2555) และคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนภาควชิาชวีวทิยาทุกท่านที่ร่วมมอืให้ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ 
และมสี่วนร่วมในการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจ าปีการศกึษา 2559 การประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูรในครัง้นี้จนส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี 

 

                                                                                                     

                                                            (รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลมิชยั วงศว์ฒันะ) 

ประธานหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 

                                                วนัที ่13 กรกฎาคม 2560 
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หมวดท่ี 1  

การก ากบัมาตรฐาน 

 
ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา  ชือ่ยอ่ วท.ม.  
ชื่อภาษาองักฤษ Master of Science Program in Biology 

 ภาควชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

รหสัหลกัสตูร  
 25520091107433 
 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   

1. เพื่อผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามรู้ ความสามารถทางด้านชวีวทิยา สามารถสร้างผลงานวจิยัที่เป็นองค์
ความรูใ้หม่ สามารถถ่ายทอดความรู ้และใหบ้รกิารวชิาการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อผลตินักวจิยัที่มจีรรยาบรรณในการวจิยั มคีุณธรรม มจีรยิธรรม มเีจตนคตทิี่ด ีและมจีติส านึกที่
เหมาะสมต่อการเป็นนกัวชิาการ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สามารถด าเนินการวจิยัและน าเสนอผลการวจิยัที่
เอือ้ประโยชน์ต่อสงัคม 

 

รายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 
คณุวฒิุ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

1 *รศ.เฉลมิชยั  วงศว์ฒันะ วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, 2523  
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์, 2527 
Ph.D. (Agriculture), 2532 

2 *อ.สุฑามาศ นิยมพานิช วท.บ. (ชวีวทิยา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1, 2551 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีคร,ู 2552 
ปร.ด. (ชวีเคม)ี, 2558 

3 *อ.สริริกัษ ์ ศรวณียารกัษ ์ วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร), 2547 
M.Agr. (Applied Bioscience), 2550 
D.Agr. (Applied Bioscience), 2553 

4  ผศ.ธงชยั  แกว้พนิิจ วท.บ. (ฟิสกิส)์, 2547 
วท.ม. (Biomedical Science), 2550 
ปร.ด. (Molecular Biology), 2553 
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5  อ.วศิรุตตา  อตัถากร B.Sc. (General Science), 2543 
M.Sc. (Biology of Water Resource Management), 2545 
Ph.D. (Biotechnology/ Polymer Science), 2552 

หมายเหต ุ* อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
     -มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ดงัแสดงใน สมอ 08 (มิถนุายน 2560) 
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รายช่ือและคณุสมบติัอาจารยผ์ู้สอน  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวุฒิ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ศ.ไพศาล  สทิธกิรกุล     
2 รศ.เฉลมิชยั  วงศว์ฒันะ     
3 รศ.ปรนิทร ์ ชยัวสิุทธางกรู     
4 รศ.อรอนงค ์ พริง้ศุลกะ     
5 ผศ.ศวิาพร  ลงยนัต ์     
6 ผศ.สมเกยีรต ิ พรพสิทุธมิาศ     
7 อ.ประภากร  ตนัตโยทยั     
8 อ.ประวตั ิ องัประภาพรชยั     
9 อ.มนตร ี มณีภาค     
10 อ.รกัชนก  โคโต     
11 อ.วฒุพิงษ์  ทองใบ     
12 อ.สริริกัษ ์ ศรวณียารกัษ ์     
13 อ.สุขมุาภรณ์  แสงงาม     
14 อ.สุฑามาศ นิยมพานิช     
15 อ.สุขมุาภรณ์  กระจ่างสงัข ์     
16 อ.อนิษฐาน  ศรนีวล     

 
ปีการศึกษา 2556 และ 2557 ไม่ได้เปิดรบันิสติ เนื่องจากปญัหาอาจารย์ประจ าหลกัสูตรไม่พอ  ปี

การศกึษา 2558 เปิดรบัแต่ไม่มนีิสิตเขา้เรยีน ท าให้ในหลกัสูตรคงเหลอืนิสติ 1 คนที่เขา้เรียนในปี 2555 จึง

วางแผนที่จะปิดหลกัสูตรเมื่อนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษาและจะไม่ปรบัปรุงหลกัสูตรในปี 2559 (ตาม

ก าหนดจะต้องปรบัปรุงในปี 2559 และเปิดใช้ในปี 2560) แต่นิสติคนสุดท้ายนี้ได้ยื่นเรื่องขอลาออกในวนัที่ 1 

กนัยายน 2559 กรรมการบรหิารฯ จงึด าเนินการขอปิดหลกัสูตรในวนัที่ 21 ตุลาคม 2560  แต่เนื่องจากคณะ

วทิยาศาสตร์และบณัฑติวทิยาลยัพิจารณาเหน็ความส าคญัของหลกัสูตร วท.ม.  สาขาวชิาชีววทิยา จงึขอให้

หลกัสตูรด าเนินการต่อ กรรมการบรหิารหลกัสตูรจงึไดด้ าเนินการโดย ขอแต่งตัง้กรรมการพฒันาหลกัสูตรเพื่อ

ด าเนินการปรบัปรุง และขอไม่รบันิสติในปี 2559 จนกวา่จะปรบัปรุงหลกัสตูรเสรจ็ ดงันัน้จงึไม่มนีิสติในหลกัสตูร

ในปีการศึกษา 2559 และ การด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรจึงล่าช้ากว่าหลกัสูตรอื่นๆ  ที่ครบก าหนดการ
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ปรบัปรุงในปีเดยีวกนั (ก าหนดเวลาการเปิดรบันิสติเป็นภาคเรยีนที่ 2/2560)  (เอกสารอ้างองิดูจากหวัขอ้การ

ปรบัปรุงหลกัสตูร) 

 
คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวุฒิ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 อาจารย ์ดร.อนิษฐาน ศรนีวล     

 
คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ไม่มี) 
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวุฒิ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

      
 
คณุสมบติัของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ ์(ไม่มี) 
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวุฒิ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

     
 
 อย่างไรก็ตามหลกัสูตร ฯ มียงัคงมีการก าหนดคุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัใน
หลกัสตูรทีม่คีุณสมบตัติามที ่สกอ. ก าหนดในปีการศกึษา 2559 ทีผ่่านมาและมกีารด าเนินการบริหารหลกัสูตร 
ฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการปรบัปรุงหลกัสูตร ฯ เพื่อเปิดใช้ในการเรยีนการสอนส าหรบัปีการศกึษา 2560 
ต่อไป  (M.Sc.Bio_59_1.1_2)  
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การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้  าเรจ็การศึกษา  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ตลอดทัง้หลกัสตูร  ไม่มนีสิติ
ในหลกัสตูร ฯ  
 
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชีววทิยา ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีนิสิตในหลกัสูตร ฯ 
เนื่องจากนิสติที่คงเหลอื จ านวน 1 คน ซึ่งเขา้ศกึษาในหลกัสูตร ฯ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555 ได้แก่ นางสาว
สุขมุาลย ์บณัฑติ ไดล้าออกจากสภาพการเป็นนิสติ เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2559   อย่างไรกต็ามหลกัสูตร ฯ ได้
บรหิารหลกัสตูร ฯ ในส่วนของภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา โดยเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ฯ คุณสมบตัติามที ่สกอ. ตามทีก่ าหนด  
 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง
และสม า่เสมอ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไดด้ าเนินการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อควบคุม
การท าวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา โดยเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ฯ  ที่มี
คุณสมบตัติามที ่สกอ. ตามทีก่ าหนด (M.Sc.Bio_59_1.1_3) 
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา มจี านวนนิสติ 1 คน มอีาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ์หลกั คอือาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรนีวล ซึ่งมีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญในสาขาวชิา
ชวีวทิยา และมผีลงานวจิยัอยา่งต่อเนื่อง โดยผลงานวจิยัในปีการศกึษา 2558 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรฯ ตามทีก่ าหนด ไดแ้ก่ 
จดิาภา พรหมสงิห ์อนิษฐาน ศรีนวล และวโิรจน์ เกสรบวั. 2559. กายวภิาคศาสตรเ์นื้อเยือ่ช ัน้ผวิใบของพชื

วงศม์ะขามป้อม (Phyllanthaceae) บางชนิดในประเทศไทย.วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. 18(3): 87-99.    (M.Sc.Bio_59_1.1_3) 

ฐติญิา สุธานนท ์อนิษฐาน ศรีนวล และ วโิรจน์ เกสรบวั. 2559. กายวภิาคศาสตรใ์บของพชืสมุนไพรบางชนิด
บรเิวณปา่ชายเลนในภาคตะวนัออกของประเทศไทย.วารสารพฤกษศาสตรไ์ทย. 8(2): 307-325. 
(M.Sc.Bio_59_1.1_4)    

 
การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา ได้รบัการปรบัปรุงหลกัสูตรครัง้ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 
2555 และหลกัสตูรผ่านการอนุมตัจิาก สกอ. เมื่อ 4 กรกฎาคม 2555 (M.Sc.Bio_59_1.1_1) ซึ่งจะครบรอบใน
การปรบัปรุงหลกัสตูร ฯ ปีการศกึษา 2559   โดยจะด าเนินการปรบัปรุงใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 2559 แลว้น าไปใชใ้นปี 
2560 – 2564 
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 การด าเนินงานของหลกัสตูร วท.ม. สาขาชวีวทิยา ค่อนขา้งมปีญัหาในระยะหลงัเมื่อ สกอ.ก าหนดเกณฑใ์หม่
ของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรในปีการศกึษา 2557 (พ.ศ. 2558) ท าใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรของภาควชิา
ชวีวทิยามไีม่พอ หลกัสตูร วท.ม. สาขาชวีวทิยา จงึตอ้งงดรบันิสติในปีการศกึษา 2556-2557 (ตอนนัน้มี
นิสติเหลอือยูใ่นหลกัสตูรเพยีง 1 คน เขา้เรยีนตัง้แต่ในปีการศกึษา 2555) (M.Sc.Bio_59_1.1_5)  

 

ในปีการศึกษา 2558 ภาควชิาได้รบัอตัราก าลงัเพิ่ม มกีารปรบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหม่ จึงได้
เปิดรบันิสติใหม่ (M.Sc.Bio_59_1.1_6)  แต่ไม่มนีิสติเขา้ศกึษา จงึไดม้กีารประชุมพจิารณาการด าเนินการของ
หลกัสูตร และสรุปว่า 1) หลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา ของดรบันิสติใหม่ตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป และจะ
ด าเนินการปิดหลกัสูตร เมื่อนิสติที่ยงัคงเหลอือยู่ 1 คนนัน้ส าเรจ็การศกึษา ปจัจุบนันิสติอยู่ปีที่ 4 และก าลงั
เตรยีมเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ 2) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร วท.ม. สาขาชวีวทิยา ชุดปจัจุบนัจะท าหน้าที่ดูแล
จนกวา่นิสติคนสุดทา้ยส าเรจ็การศกึษา และด าเนินการปิดหลกัสตูร  3) หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา ขอ
ไม่เขา้รบัการประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษารายหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558 เนื่องจากไม่มนีิสติใหม่
เขา้เรยีน ตัง้แต่ปีการศกึษา 2556 ถงึปจัจุบนั และจะด าเนินการปิดหลกัสตูรเมื่อนิสติคนสุดทา้ยส าเรจ็การศกึษา  
4) หลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยาขอไม่ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตร ฯ ซึ่งจะต้องเริม่ด าเนินการในปีนี้ 
เนื่องจากไม่มนีิสติใหม่เขา้เรยีน ตัง้แต่ปีการศกึษา 2556 ถงึปจัจุบนั และจะด าเนินการปิดหลกัสูตรเมื่อนิสติคน
สุดทา้ยส าเรจ็การศกึษา  5) ภาควชิาชวีวทิยาจะด าเนินการศกึษาหาขอ้มลูต่างๆ เพื่อพจิารณาการเปิดหลกัสตูร
ใหม่ ที่เ ป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อด าเนินการเปิดรับนิ สิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
(M.Sc.Bio_59_1.1_7)  แต่ในปีการศกึษา 2558 กย็งัคงมกีารประเมนิหลกัสูตร แต่ไม่ได้ด าเนินการปรบัปรุง
หลกัสตูร 

เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2559 น.ส. สุขุมาลย์ บณัฑิต นิสติคนสุดท้ายที่คงเหลอือยู่ได้ยื่นใบลาออก 
(M.Sc.Bio_59_1.1_8)  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจงึด าเนินการขอปิดหลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
ตัง้แต่วนัที ่21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป (M.Sc.Bio_59_1.1_9)  เมื่อเรื่องผ่านคณะวทิยาศาสตร์ไปถึงบณัฑติ
วทิยาลยั คณบดบีณัฑติวทิยาลยัไดม้หีนงัสอืถงึคณบดคีณะวทิยาศาสตรใ์หท้บทวนเรื่องการปิดหลกัสตูร วท.ม.
สาขาวิชาชีววิทยา เนื่ องจากเป็นสาขาวิชาพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร ์
(M.Sc.Bio_59_1.1_10)  คณบดคีณะวทิยาศาสตร์จงึได้แจ้งให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและภาควชิาชวีวทิยา
ประชุมทบทวนในเรื่องนี้ ผลการประชุมทบทวนสรุปวา่ ใหเ้ปิดหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยานี้ต่อไป โดย
ใหแ้ต่งตัง้กรรมการพฒันาหลกัสูตรเพื่อด าเนินการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรนี้ให้มคีวามเหมาะสม และหา
แนวทางและกลยทุธใ์นการรบันิสติ และหลกัสตูรฯ ของดรบันิสติตัง้แต่ ปีการศกึษา 2559 เป็นตน้ไปจนกวา่การ
ปรับปรุงหลักสูตรจะเสร็จสิ้น (M.Sc.Bio_59_1.1_11)  และขอแต่งตัง้กรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. 
สาขาวชิาชวีวทิยาปีการศกึษา 2559  (M.Sc.Bio_59_1.1_12)  เพื่อด าเนินการต่างๆ ของหลกัสูตร โดยเฉพาะ
การปรบัปรุงหลกัสตูร ซึง่ล่าชา้กวา่ก าหนดไปมากแลว้ และการประกนัคุณภาพ  

ทัง้นี้ ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยาไดท้ าบนัทกึขอตัง้กรรมการพฒันา
หลกัสูตร  (M.Sc.Bio_59_1.1_13)  ซึ่งครัง้แรกมี จ านวน 11 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านทาง
ชวีวทิยา และต่อมาได้ตัง้กรรมการพฒันาหลกัสูตรเพิม่อกี 1 ท่าน  (M.Sc.Bio_59_1.1_14)   ค าสัง่แต่งตัง้
กรรมการพฒันาหลกัสตูร  (M.Sc.Bio_59_1.1_15 และ M.Sc.Bio_59_1.1_16) 

 
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการจัดประชุม  เพื่อพัฒนาหลักสูตร ฯ 

(M.Sc.Bio_59_1.1_17)  โดยดูจากหลกัสูตรเดมิ ทัง้โครงสร้างและรายวชิา ได้ท าการปรบัเปลี่ยนให้มคีวาม
เหมาะสม ตามความกา้วหน้าของวชิาการ รวมถงึความเหมาะสมกบัอาจารยผ์ูส้อนทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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ในขณะเดยีวกนักม็กีารท าแบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสูตร ส่งไปยงัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (ผู้ใช้บณัฑติ) 
อาจารยผ์ูส้อนทางดา้นชวีวทิยา และจากนิสติและศษิยเ์ก่า เพื่อรวบรวมความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัสตูรนี้วา่ ควร
มีการปรับปรุงอย่างไร รายวิชาที่น่าจะมีเพิ่ม หรือ ตัดออก เพื่อน ามาประกอบในการพัฒนาหลักสูตร  
(M.Sc.Bio_59_1.1_18 , M.Sc.Bio_59_1.1_19, M.Sc.Bio_59_1.1_20 และ M.Sc.Bio_59_1.1_21)  จนได ้
มคอ 2 ฉบบัร่าง 

กรรมการพฒันาหลกัสูตร ได้ประชุมพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกเพี่อพิจารณา วพิากษ์
หลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา เพื่อที่จะน าขอ้มูลที่ได้มาปรบัปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมยิง่ขึ้น เนื่องจาก
สาขาวชิาชวีวทิยามรีายวชิาทีห่ลากหลายทัง้ทางพชื สตัว ์สิง่แวดลอ้ม ชวีโมเลกุล ฯลฯ จงึไดเ้ลอืกผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก 2 ท่าน คอื  รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเสถียร บุญสูง ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ ์สีลานันท์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. รชันีกร ธรรมโชต ิสาขาพนัธุศาสตร์ ภาควชิา
พฤกษศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ดวงแข สทิธเิจรญิชยั 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยได้ท าบันทึกข้อความขอให้คณะ
วทิยาศาสตร์ออกหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ 4 ท่าน และขอให้มหาวทิยาลยัแต่งตัง้ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พจิารณาหลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (M.Sc.Bio_59_1.1_22 , M.Sc.Bio_59_1.1_23 
, M.Sc.Bio_59_1.1_24 , M.Sc.Bio_59_1.1_25 และ M.Sc.Bio_59_1.1_26)   และได้ส่ง มคอ.2 หลกัสูตร
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยา ฉบบัปรบัปรุงปี 2555 พร้อมแบบฟอร์มการพิจารณา ให้แก่
ผูท้รงคุณวฒุทิ ัง้ 4 ท่าน เพื่อพจิารณา (M.Sc.Bio_59_1.1_27) โดยหลกัสตูร ฯ ไดม้กีารด าเนินการดงันี้                                                                                                                                                                                  

หลกัสตูร ฯ ได้ส่ง มคอ.2 ฉบบัร่างที่ได้จากการประชุมแก้ไขโดยกรรมการพฒันาหลกัสูตร :- เขา้ที่
ป ร ะชุ มกร ร มการ วิช าก าร ร ะ ดับบัณฑิตศึกษ าคณะวิทย าศาส ตร์  เ มื่ อ  22 พฤษภาคม  2560 
(M.Sc.Bio_59_1.1_28) และกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร ์ 23 พฤษภาคม 2560 (M.Sc.Bio_59_1.1_29)    

หลกัสตูร ฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ข มคอ 2 ตามทีก่รรมการวชิาการระดบับณัฑติศกึษาคณะวทิยาศาสตร์
และกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร ์แนะน า และจากขอ้มลูทีไ่ดร้บัการแนะน าจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก แลว้
น าเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะกรรมการกลัน่กรอง ในวนัที่ 12 มิถุนายน 2560 (M.Sc.Bio_59_1.1_30)   
ปรบัแกไ้ข มคอ.2 ตามที่กรรมการกลัน่กรองแนะน า แล้วน าเขา้ที่ประชุมพจิารณาของคณะกรรมการบณัฑติ
วทิยาลยั เมื่อวนัที ่20 มถุินายน 2560 (M.Sc.Bio_59_1.1_31)   

หลกัสตูร ฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ข มคอ.2 ตามทีก่รรมการบณัฑติวทิยาลยัแนะน า แล้วท าเล่มส่งให้ฝ่าย
วชิาการคณะวทิยาศาสตรว์นัที ่22 มถุินายน 2560 จ านวน 28 เล่ม เพื่อน าส่งฝา่ยวชิาการมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒต่อไป โดยทางฝ่ายวชิาการได้รบัเอกสาร มคอ 2 ของหลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา แล้วและ
เตรยีมทีจ่ะน าเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการสภาวชิาการของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในเดอืนกรกฎาคม 
2560 (วนัที่ 25 กรกฎาคม 2560) เพื่อพจิารณา และจะน าเขา้พจิารณาสภามหาวทิยาลยัในเดอืนสงิหาคม 
(วนัที ่2 สงิหาคม 2560) เพื่ออนุมตัแิละส่งไปยงั สกอ และหลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา กจ็ะด าเนินการ
เปิดรบันิสติโดยมแีผนจะเริม่เปิดรบันิสติโดยใช้หลกัสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560 ในภาคเรยีนที่ 2/2560 (เดอืน
มกราคม 2561) (M.Sc.Bio_59_1.1_32)   
 
ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 

ผลการประเมนิตวับ่งชีท้ ี ่1.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Sc.Bio_59_1.1_1 มคอ 2 หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา (ฉบบัปรบัปรุงปี 2555) 
M.Sc.Bio_59_1.1_2 รายงานการประชุมหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_1.1_3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ 
M.Sc.Bio_59_1.1_4 ผลงานทางวชิาการของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ 
M.Sc.Bio_59_1.1_5 บนัทกึขอ้ความของดรบันิสติ 2556-2557 
M.Sc.Bio_59_1.1_6 สมอ 08 แกไ้ขอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
M.Sc.Bio_59_1.1_7 บันทึกข้อความถึงคณบดี ขอเสนอขัน้ตอนการด าเนินการหลักสูตร วท.ม. 

สาขาวชิาชวีวทิยา 

M.Sc.Bio_59_1.1_8 ใบลาออกของนิสติ 
M.Sc.Bio_59_1.1_9 บนัทกึขอ้ความขอปิดหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_1.1_10 บนัทึกข้อความจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลัยถึงคณบดีคณะวทิยาศาสตร์เรื่อง

ทบทวนเรื่องการปิดหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_1.1_11 บนัทึกข้อความถึงคณบดี การด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาชวีวทิยา ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2559 
M.Sc.Bio_59_1.1_12 ขอแต่งตัง้กรรมการบรหิารหลกัสตูร 
M.Sc.Bio_59_1.1_13 บนัทกึขอ้ความขอแต่งตัง้ กรรมการพฒันาหลกัสตูร  
M.Sc.Bio_59_1.1_14 บนัทกึขอ้ความ แต่งตัง้กรรมการพฒันาหลกัสตูรเพิม่อกี 1 ท่าน  
M.Sc.Bio_59_1.1_15 ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการพฒันาหลกัสตูร  ครัง้ที ่1 
M.Sc.Bio_59_1.1_16 ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการพฒันาหลกัสตูร  ครัง้ที ่2 
M.Sc.Bio_59_1.1_17 รายงานการประชุมการปรบัปรุงหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_1.1_18 รายงานการประชุมการปรบัปรุงหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_1.1_19 แบบสอบถามความเหมาะสม การปรบัปรุง มคอ.2 หลกัสูตร วท.ม สาขาวชิา

ชวีวทิยา ชุดที ่1 
M.Sc.Bio_59_1.1_20 แบบสอบถามความเหมาะสม การปรบัปรุง มคอ.2 หลกัสูตร วท.ม สาขาวชิา

ชวีวทิยา ชุดที ่2 
M.Sc.Bio_59_1.1_21 แบบสรุปผลการสอบถาม 
M.Sc.Bio_59_1.1_22 หนงัสอืเชญิผูท้รงคุณวฒุภิายนอก เพื่อวพิากษ์หลกัสตูร ฯ (เมษายน 2560) 
M.Sc.Bio_59_1.1_23 หนงัสอืเชญิผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน  4 ท่าน 
M.Sc.Bio_59_1.1_24 บนัทกึขอ้ความออกค าสัง่แต่งตัง้ผูท้รงคุณวฒุภิายนอก เพื่อวพิากษ์หลกัสตูร 
M.Sc.Bio_59_1.1_25 ค าสัง่แต่งตัง้ผูท้รงคุณวฒุภิายนอก เพื่อวพิากษ์หลกัสตูร 
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M.Sc.Bio_59_1.1_26 บนัทกึขอ้ความขออนุมตัคิ่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุภิายนอก 
M.Sc.Bio_59_1.1_27 บนัทกึขอ้ความ ส่ง มคอ 2 ฉบบัปรบัปรุง 2555 ใหผู้ท้รงคุณวฒุ ิ 
M.Sc.Bio_59_1.1_28 บนัทกึน าส่ง มคอ 2 ฉบบัปรบัปรุง 2560 ทีแ่กไ้ขโดยกรรมการพฒันาหลกัสตูร 
M.Sc.Bio_59_1.1_29 บนัทกึแจง้มต ิจากคณะกรรมการวชิาการ ประจ าคณะวทิยาศาสตร ์
M.Sc.Bio_59_1.1_30 ข้อสรุปที่ต้องแก้ไขจาก กรรมการกลัน่กรอง และ หนังสือน าส่งจากคณะ

วทิยาศาสตร ์ถงึคณะกรรมการกลัน่กรอง 
M.Sc.Bio_59_1.1_31 หนงัสอืน าส่งจากคณะวทิยาศาสตรถ์งึกรรมการบณัฑติวทิยาลยั 
M.Sc.Bio_59_1.1_32 หนงัสอืน าส่งจากคณะวทิยาศาสตรถ์งึสภาวชิาการ 
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หมวดท่ี 2 
บณัฑิตและนิสิต 

 
คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1)       

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาส ารวจคุณภาพของบณัฑติที่จบการศกึษา  ในปี
การศกึษา 2558 ทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ6 ดา้น คอื (1) ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวชิาการ (3) ด้านทกัษะทางปญัญา (4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (6) ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ ดงันี้ 

- ไม่มจี านวนบณัฑติหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ที่ส าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษา 2559 จงึไม่มผีลการประเมนิระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติ หลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา  

หมายเหตุ : หากเป็นหลกัสตูรวชิาชพี จะมคีุณลกัษณะของบณัฑติเพิม่เตมิเป็น 6 ดา้น คอื (6) ดา้นวชิาชพี 
ข้อมลูประกอบการค านวณคณุภาพของบณัฑิต       

ล าดบั
ท่ี 

ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลีย่ ........... 

1 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด  คน ........... 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 
คน ........... 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  คะแนน ........... 
 

 (1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม เฉลีย่ ........... 
 (2) ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ เฉลีย่ ........... 
 (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา เฉลีย่ ........... 
 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ เฉลีย่ ........... 
 (5) ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เฉลีย่ ........... 

 (6) ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั เฉลีย่ ........... 
 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศกึษา  

รอ้ยละ ........... 

หมายเหต ุ: จ านวนบณัฑิตท่ีรบัการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บณัฑิตท่ีส าเรจ็การศึกษา 



รายงานการประเมินตนเองหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2559      15 

การวิเคราะหผ์ลท่ีได้ 
เนื่องจากไม่มจี านวนบณัฑติหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ในปี 2559 จงึไม่มกีารส ารวจความพงึพอใจผูใ้ชบ้ณัฑติ 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
- - 

 
ผลงานของนิสิตและผูส้  าเรจ็การศึกษาในระดบั ปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
(ตวับง่ช้ีท่ี 2.2)  

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไม่มผีูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาโท และไม่มผีลงานของนิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ โดย
มผีลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ของนิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ร้อยละ 0 
คดิเป็นผลคะแนนทีไ่ด ้ 0  คะแนน 

เนื่องจากในปีการศกึษา 2559  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไม่มผีู้ส าเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท และไม่มผีลงานของนิสติและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รบัการตพีมิพ์
หรือเผยแพร่ ดงันัน้จงึไม่มขี้อมูลผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานที่ตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท ทัง้นี้เนื่องจากนิสติทีย่งัคงอยูใ่นหลกัสูตร ฯ จ านวน 1 คน ในปีการศกึษา 2558 ได้
ลาออกจากสภาพการเป็นนิสติ เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2559 

 

ล าดบั 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผูส้ าเรจ็ป.โท 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร ่
(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

    
 

ผลรวมค่าถ่วงน ้าหนกั  
คดิเป็นรอ้ยละ  

 
 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
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การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1)  

- การรบันิสิต    
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  ได้มกีารบรหิาร
ระบบการรบันิสติโดยมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรและอาจารยผ์ูร้บัชอบหลกัสตูรควบคุม ก ากบัดูแล ตัง้แต่ข ัน้ตอน
การรบันิสติโดยใหเ้ป็นไปตามแผนการรบัของหลกัสตูร ทัง้จ านวนนิสติแรกเขา้ และคุณสมบตัขิองนิสติที่จะเขา้
ศกึษาจนส าเร็จการศกึษา และนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลกัสูตรฯ ต้องมีคุณสมบตัิทัว่ไปเป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอ้ที่ 17 
ตามระเบยีบการประกาศรบัสมคัรของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ โดยจ านวนรบันิสิต
เป็นไปตามแผนการรบันิสติใน มคอ. 2 ของปีการศกึษานัน้ ซึ่งนิสิตจะต้องสอบภาษาองักฤษทัว่ไปตามที่
มหาวทิยาลยัก าหนด โดยในปีการศึกษา 2556 และ 2557 หลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชีววทิยา งดรบันิสิต 
เนื่องจากมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ฯ ไม่ครบตามเกณฑข์อง สกอ. ในปลายปีการศกึษา 2557 ทางหลกัสตูรฯ มี
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรครบตามเกณฑท์ี ่สกอ. ก าหนด จงึด าเนินการเพื่อเปิดรบันิสติส าหรบัปีการศกึษา 2558 
ในเทอมที ่2/2558 (และในปีการศกึษา 2558 ที่ผ่านมาทางหลกัสูตร ฯ ได้รบัหนังสอืตอบเรื่องแต่งตัง้อาจารย์
ป ร ะ จ าหลักสูต ร ใหม่ นั ้น  บัณฑิตวิทยาลัย ไ ด้ เ ริ่มปร ะกาศรับนิ สิต  ภาค เ รียนที่  1/2558 แล้ ว ) 
(M.Sc.Bio_59_3.1_1) แต่บณัฑติวทิยาลยัแจง้วา่สามารถรบันิสติในภาคเรยีนที่ 1/2558 ในการประกาศรบัครัง้
ที ่2 ได ้ทางหลกัสตูร ฯ จงึไดเ้ริม่เปิดรบันิสติในภาคเรยีนที ่1/2558 ครัง้ที ่2 โดยมกีารประชุมกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรเพื่อท าการตรวจสอบแก้ไขรายละเอยีดการรบันิสติ จ านวนรบั และคุณสมบตัขิองผู้สมคัร ให้เป็นไป
ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั  
 หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา ได้มกีารก าหนดอาจารยเ์พื่อด าเนินการสอบสมัภาษณ์ทางวชิาการ 
การก าหนดเกณฑก์ารรบันิสติทางวชิาการ การตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการนิสติชัน้ปีที่ 1 และการเตรยีมส ารบั
การเรยีนในภาคเรยีนที ่1 และ ภาคเรยีนที ่2 ในปีการศกึษา 2559 และในกระบวนการของการคดัเลอืกนิสติยงั
ใชเ้กณฑข์องการรบันิสติในระดบับณัฑติศกึษาตามเกณฑข์อ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอ้ที่ 17 ตามระเบยีบการประกาศรบัสมคัรของ
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดงักล่าว โดยทางหลกัสูตร ฯ ในการสอบคดัเลอืกนิสติทุกคน
ตอ้งนิสติทีผ่่านการสอบคดัเลอืกเพื่อเขา้ศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา จะต้องผ่าน
การสอบภาษาองักฤษ หากมนีิสติที่สอบเขา้ศกึษาในหลกัสูตร ฯ ได้ผ่านการสอบภาษาองักฤษแบบมเีงื่อนไข
จะตอ้งเรยีนภาษาองักฤษจนมรีะดบัคะแนนผ่านตามเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด และนิสติไดร้บัการปฐมนิเทศ
จากบณัฑติวทิยาลยัเกีย่วกบัการศกึษา จ านวนหน่วยกติ และรายละเอยีดอื่น ๆ เกีย่วกบัหลกัสตูร ฯ ก่อนเขา้รบั
การศึกษาโดยประธานหลักสูตร ฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวชิาการ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดของหลกัสูตร ฯ ให้นิสิตทราบ หากนิสิตมีความสนใจในการท าปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของอาจารยผ์ูส้อนท่านใด นิสติสามารถตดิต่อกบัอาจารยไ์ด้โดยตรง เพื่อรบัทราบการวางแผนการท า
หวัขอ้งานวจิยั เพื่อให้นิสติสามารถจบการศกึษาได้ทนัก าหนดระยะเวลา (M.Sc.Bio_59_ 3.1_2) จากผลการ
ด าเนินงานจากการเปิดรบันิสติในปีการศกึษา 2558 พบว่าในการเปิดรบัสมคัรภาคเรยีนที่ 1/2558 ครัง้ที่ 2 มี
นิสติมาสมคัรจ านวน 1 คน แต่นิสติไม่มาสอบสมัภาษณ์ และในการรบัสมคัรเพื่อเขา้เรยีนในภาคเรยีนที่ 2/2558 
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ครัง้ที ่1 และ 2 ไม่มนีิสติมาสมคัรในหลกัสตูร ฯ และในปีการศกึษา 2559 ไม่มนีิสติใหม่เขา้เรยีนในหลกัสูตร ฯ 
จงึท าใหไ้ม่มนีิสติคงเหลอืในหลกัสตูร ฯ ในปจัจุบนั ( (M.Sc.Bio_59_ 3.1_3)  
 นอกจากนี้หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  ได้มี
การบรหิารระบบการรบันิสติโดยมอีาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ู้รบัชอบหลกัสูตรควบคุม ก ากบัดูแล 
ตัง้แต่ข ัน้ตอนการรบันิสติโดยใหเ้ป็นไปตามแผนการรบัของหลกัสตูร ทัง้จ านวนนิสติแรกเขา้ และคุณสมบตัขิอง
นิสติทีจ่ะเขา้ศกึษาจนส าเรจ็การศกึษา และนิสติที่จะเขา้ศกึษาในหลกัสูตรฯ ต้องมคีุณสมบตัทิ ัว่ไปเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 
ขอ้ที ่17 ตามระเบยีบการประกาศรบัสมคัรของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยจ านวนรบั
นิสติเป็นไปตามแผนการรบันิสติใน มคอ. 2 ของปีการศกึษานัน้ ซึ่งนิสติจะต้องสอบภาษาองักฤษทัว่ไปตามที่
มหาวทิยาลยัก าหนด (M.Sc.Bio_59_3.1_4)  เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 และ 2557 หลกัสูตร วท.ม. 
สาขาวชิาชวีวทิยา งดรบันิสติ เนื่องจากมอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฯ ไม่ครบตามเกณฑ์ของ สกอ. ในปลายปี
การศกึษา 2557 ทางหลกัสูตรฯ มอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครบตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด จงึด าเนินการเพื่อ
เปิดรบันิสิตส าหรับปีการศึกษา โดยมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าการตรวจสอบแก้ไข
รายละเอยีดการรบันิสติ จ านวนรบั และคุณสมบตัขิองผูส้มคัร ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั  แต่ในปี 
2558 ไม่มนีิสติเขา้ศกึษาในหลกัสตูร กรรมการบรหิารหลกัสูตรและภาควชิาชวีวทิยาจงึมมีตใิห้งดรบันิสติ ไม่
ปรบัปรุง ไม่ประเมนิหลกัสตูร และเตรยีมปิดหลกัสตูรเมื่อนิสติคนสุดท้ายจบ (M.Sc.Bio_59_1.1_7)  ต่อมาเมื่อ
นิ สิตคนสุ ดท้ ายลาออก  จึง ขอ ปิดหลักสูต ร  วท .ม . ส าขา วิช าชีววิทยา  ใน เดือน ตุล าคม  2559  
(M.Sc.Bio_59_1.1_9)  แต่บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ขอให้ทบทวนมติการปิดหลักสูตร  
(M.Sc.Bio_59_1.1_7)  กรรมการบรหิารหลกัสตูรและภาควชิาชวีวทิยาจงึมมีตใิหด้ าเนินการเปิดหลกัสตูรต่อไป 
โดยตอ้งรบีด าเนินการปรบัปรุง และงดรบันิสติในปี 2559 ไปจนกว่าจะด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรแล้วเสรจ็ 
(M.Sc.Bio_59_1.1_10)  ดงันัน้จงึไม่มนีิสติในหลกัสตูร วท.ม.สาขาวชิาชวีวทิยา ในปีการศกึษา 2559 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

นิสติทีผ่่านการสอบคดัเลอืกทุกคนต้องได้รบัการปฐมนิเทศจากบณัฑติวทิยาลยัเพื่อรบัทราบเกี่ยวกบั
หลกัสูตรการศึกษา จ านวนหน่วยกติ และรายละเอยีดอื่น ๆ เกี่ยวกบัหลกัสูตรก่อนการศกึษาโดยประธาน
หลกัสตูรฯ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยท์ี่ปรกึษาวชิาการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอยีดของหลกัสูตรฯ ให้
นิสติทราบ หากนิสติมีความสนใจในการท าปรญิญานิพนธ์ที่สอดคล้องกบังานวจิยัของอาจารยผ์ู้สอนท่านใด 
นิสิตสามารถติดต่อกบัอาจารยไ์ด้โดยตรง เพื่อการวางแผนการท าหวัข้องานวจิยั เพื่อให้นิสิตสามารถจบ
การศกึษาไดท้นัก าหนดระยะเวลา (M.Sc.Bio_59_ 3.1_2) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_ 3.1_1 บนัทกึการขอเปิดรบันิสติ เทอม 2/2558 
M.Sc.Bio_59_ 3.1_2                อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_ 3.1_3 หลกัฐานประกาศการรบันิสติของหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_ 3.1_4 ระเบยีบ มศว 2554 วา่ดว้ยการรบันิสติ 
M.Sc.Bio_59_ 1.1_7 การด าเนินการหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา จากที่ประชุมกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรและภาควชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_ 1.1_9 บนัทกึขอ้ความขอปิดหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_ 1.1_7 บนัทกึขอ้ความ เรื่องจากบณัฑติใหท้บทวน การท าหน้าทีข่องหลกัสตูร 
M.Sc.Bio_59_ 1.1_10 บนัทกึขอ้ความ สรุปการทบทวน ใหเ้ปิดด าเนินการหลกัสตูร 
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แผนผงัท่ี 1 ระบบการด าเนินการรบันิสติ หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา ในระยะเวลา 1 ปี 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรประชุมร่วมกนัเพ่ือก  าหนด

คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาโดยอา้งอิงจากขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยัศรี นครินทรวิโรฒว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 มคอ. 2 และจากผลการประเมินของนิสิตปัจจุบนั 

ประธานหลกัสูตรแจง้ขอ้สรุปการประชุมต่อบณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือ

ประกาศรับสมคัร คดักรอง และจดัสอบขอ้เขียนตามระยะเวลาท่ี

ก  าหนดไวใ้นปฏิทินปีการศึกษา 2559 

สอบสัมภาษณ์วิชาการผูผ้่านการสอบขอ้เขียน และ

ส่งผลการสอบกลบัไปยงับณัฑิตวิทยาลยัภายหลงั

การสัมภาษณ์เสร็จส้ิน 

บณัฑิตวิทยาลยัประกาศ

รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา 

ประชุมเพ่ือหา

ขอ้สรุปเกีย่วกบั

เกณฑใ์นการ

สัมภาษณ์ 

ประเมินผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการรับนิสิต ไดแ้ก ่จ  านวน

ผูส้มคัร และจ านวนนิสิตท่ีมีสิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก  าหนดหรือไม่ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุง

กลไกการรับนิสิต 

จดัท าแบบประเมินเกีย่วกบักระบวนการคดัเลือกนิสิต และ

ใหนิ้สิตปัจจุบนัเป็นผูป้ระเมิน 

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิตต่อท่ีประชุม

ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ เพ่ือน าขอ้เสนอแนะเขา้สู่

คณะ และบณัฑิตวิทยาลยัต่อไป 
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แผนผงัท่ี 2 ระบบการด าเนินการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษาส าหรบันิสติ หลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 

 

 

 

 

 

ผ่านการเรียนวิชาพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นครบ

ทุกวิชา ดว้ยผลการเรียนในระดบัดี 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาใบรับรอง

ผลการเรียนระดบัปริญญาตรีของนิสิตแรกเขา้ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นส าหรับระดบัปริญญาโท

ต่อไป 

ขาดรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 

หรือ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑต์ ่า 

อาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน าใหนิ้สิตเขา้เรียนเสริมในรายวิชาท่ีจ าเป็น 

อาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน านิสิตใหเ้ขา้รับค า

แนะน า และเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสริมการใช้

ภาษาเพ่ือฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษ 

นิสิตเขา้ท าการสอบวดัผลทกัษะพ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษ 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 
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การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

- การควบคมุดแูลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 
 คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร ฯ ได้มกีารประชุมร่วมกนักบัอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ของนิสติใน
หลกัสตูร ฯ เพื่อก ากบั ตดิตามความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธข์องนิสติ เพื่อช่วยดูแลให้นิสติจบการศกึษา
ไดท้นัตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูร ฯ ก าหนดโดยให้นิสติมกีารรายงานความความก้าวผ่านทางอาจารยท์ี่ปรกึษา
วทิยานิพนธ์ และอาจารยท์ี่ปรกึษาจะแจ้งให้ประธานหลกัสูตรฯ และกรรมการประจ าหกัสูตรฯ รบัทราบในที่
ประชุมของกรรมการประจ าหลกัสตูรฯ (M.Sc.Bio_59_ 3.2_5 และ M.Sc.Bio_59_ 3.2_6) ทัง้นี้ทางหลกัสูตร ฯ 
ไดม้รีะบบการด าเนินการในการควบคุมดแูลการใหค้ าปรกึษาวทิยานิพนธ ์แก่นิสติดงันี้ 
 1. นิสติทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูรฯ ไดผ้่านการปฐมนิเทศทีบ่ณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
จดัขึน้ในรอบภาคการศกึษาทีเ่ปิดรบันัน้ ๆ 
 2. หลกัสูตร ฯ มกีารเปิดสอนรายวชิา BI595 RESEARCH METHODOLOGY ให้กบันิสติที่เรยีนใน
หลกัสตูร ฯ เพื่อใหน้ิสติไดท้ราบแนวทางในการท าวทิยานิพนธจ์ากอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร ฯ โดยนิสติเป็นผู้
เลอืกหวัขอ้ในการท าวทิยานิพนธท์ีส่นใจ  
 3. นิสติท าการเลอืกหวัขอ้วทิยานิพนธท์ีส่นใจและมกีารด าเนินการแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อแนะแนว
การท าวจิยัและเขยีนเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
 4. นิสติตอ้งด าเนินการยืน่สอบเคา้โครงวทิยานิพนธต์ามระยะเวลาทีห่ลกัสตูร ฯ ก าหนดโดยมกีารแต่งตัง้
กรรมการในการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลนัศรนีครนิ 
ทรวโิรฒ (M.Sc.Bio_59_ 3.2_7)  
 อย่างไรก็ตาม หลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา ได้มกีารก ากบัดูแลนิสติในหลกัสูตร ฯ โดยการ
ติดตามผลการเรียนและการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธอ์ยา่งต่อเนื่องโดยไดก้ าหนดมาตรการในการกระตุน้ใหน้ิสติในหลกัสตูร ฯ สามารถด าเนินการเรยีน
และการท าวทิยานิพนธใ์หส้ าเรจ็ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด  
 
- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไดมุ้่งเน้นการพฒันานิสติใหม้ศีกัยภาพและทกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยหลกัสตูรไดเ้ปิดสอนรายวชิาสมัมนาทางชวีวทิยา 2 รหสัวชิา BI692 SEMINAR 
IN BIOLOGY II (M.Sc.Bio_59_3.2_4) เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ใหแ้ก่นิสติในหลกัสตูร 
ฯ เช่น  
 1) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ซึง่เป็นการส่งเสรมิใหน้ิสติมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม มกีาร
คดิเชงิวพิากษ์และการแกป้ญัหามคีวามสามารถในการสื่อสารและการร่วมมอืท างาน  
 2) ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีเพื่อใหน้ิสติไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นขอ้มูล
ดา้นงานวจิยัทีท่นัสมยัและเกดิมุมมองทีก่วา้งขึน้ 
 3) ทกัษะชวีติและการท างาน โดยนิสติได้ฝึกความรบัผดิชอบในการท าวทิยานิพนธ์ที่นิสติสนใจโดยมี
อาจารยท์ี่ปรกึษาหวัขอ้วทิยานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแล และปลูกฝงัความรบัผดิชอบและทกัษะการท างาน จน
นิสติส าเรจ็การศกึษา เป็นตน้  
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
(M.Sc.Bio_59_3.2_1) แผนผงัระบบการด าเนินการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาส าหรบันิสติ 

หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
(M.Sc.Bio_59_3.2_2) ประกาศโครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรบันกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา และบุคคล

ทัว่ไป  
(M.Sc.Bio_59_3.2_3)                คณะกรรมการประจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
(M.Sc.Bio_59_3.2_4) มคอ 3 รายวชิา ชว 692 สมัมนาทางชวีวทิยา 2  มคอ 2 
(M.Sc.Bio_59_3.2_5)                                       
(M.Sc.Bio_59_3.2_6) แผนผงัข ัน้ตอนการก ากบั ควบคุม ดแูลการท าวทิยานิพนธข์องนิสติ 
(M.Sc.Bio_59_3.2_7) ระเบยีบขอ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยั 
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แผนผงัท่ี 3 ระบบการควบคมุดแูล ใหค้ าปรกึษาของอาจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ การท าวทิยานิพนธ์ของนิสติ  

 และการป้องกนับรหิารจดัการความเสีย่งของนิสติ หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 

คัดกรองคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและร่วม 
 

ชี้แจงข้อก าหนดและระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 
 
ก ากับดูแลภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

จัดท าระบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

น าข้อมูลไปปรับปรุง 

จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ 

แต่งตัง้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์
 

แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 

ติดตามการด าเนินการ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ 

นิสิต 
 

ติดตามผลความก้าวหน้าการท าวทิยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามแผน ด าเนินการท าวทิยานิพนธ ์

นิสิตส าเร็จการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์
 

เสนอชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์
 

เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ครั้ง   
        

ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ ์
 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน
และเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
 

เสนอแนะข้อบกพร่องและ
แนวทางการแก้ปัญหา 
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ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต  
ปี

การศึกษา
ท่ีรบัเข้า  

 

จ านวน
รบัเข้า 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ตามหลกัสตูร 

จ านวนท่ีลาออกและ
คดัช่ือออกสะสม

จนถึงส้ินปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 2559  

ปี 2554 0 - - - - - -  

ปี 2555 1 - - - - - - 1 

ปี 2556 0 - - - - - -  

ปี 2557 0 - - - - - -  

ปี 2558 0 - - - - - -  

ปี 2559 0 - - - - - -  

รายการหลกัฐานอ้างอิง M.Sc.Bio_59_3.3_3 และ M.Sc.Bio_59_3.3_4 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมลู 

 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

1. การขาดแคลนทุนการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ท าใหไ้ม่มแีรงจงูใจของนสิติของมหาวทิยาลยัศรนี 

ครนิทรวโิรฒ หรอื นกัศกึษาจากสถาบนัอื่น ๆ ในการศกึษาต่อในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  

2. การแขง่ขนัทีส่งูขึน้ของสถาบนัอื่น ๆ ทีม่หีลกัสตูรแบบเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกนั 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส าเรจ็การศึกษา  

การทีน่ิสติไม่สามารถส าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร สาเหตุเนื่องจากนิสติท างานในระหว่างเรยีน
จงึท าใหน้ิสติไม่ใหเ้วลาในการท างานวจิยัที่มากพอ    
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ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2559   เท่ากบั  - 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2558   เท่ากบั  - 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2557   เท่ากบั  - 
  
หมายเหต ุเนื่องจากตัง้แต่ปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไม่มนีิสติ
คงเหลอืในหลกัสตูร ฯ เนื่องจากนิสติทีค่งเหลอือยูใ่นหลกัสตูรจ านวน 1 คนตัง้แต่ปีการศกึษา 2558 ไดท้ าเรื่อง
ลากออกจากการเป็นสภาพนิสติ ดงันัน้จงึไม่มผีลการประเมนิความพงึพอใจเกีย่วกบัหลกัสตูรของนสิติในปี
การศกึษา 2559 

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรยีน ผลการด าเนินการจดัการข้อร้องเรียน 
ปีการศึกษา 
2559 ยงัไม่พบ
ข้อร้องเรียน
ใดๆ ของนิสิต
ในหลกัสตูร
วิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต 
สาขาวิชา
ชีววิทยา 
(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555) 
 
 

ปีการศกึษา 2559 ยงัไม่พบขอ้รอ้งเรยีนใดๆ อยา่งไรกต็าม ทางคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสตูรไดป้ระชุมร่วมกนัและไดป้ระสานงานกบัอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อให้
การดแูลนิสติทางดา้นต่างๆ และเปิดโอกาสใหน้ิสติไดร้อ้งเรยีนในกรณทีีม่ปีญัหา
โดยไดจ้ดัวางกล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนทีห่น้าห้องภาควชิาฯ โดยขอ้รอ้งเรยีนจะถูก
ส่งผ่านจากภาควชิาฯไปยงัประธานหลกัสตูร และคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรฯ 
ใหพ้จิารณาแกไ้ขต่อไป นอกจากนี้ทางหลกัสตูร ฯ ยงัมกีารใชช้่องทางอื่น ๆ ใน
การรบัขอ้รอ้งเรยีนจากนิสติโดยการใหน้สิติสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนมายงัอาจารย์
ทีป่รกึษาโดยผ่านทาง E-mail หรอืทางเวบ็ไซตข์องภาควชิา 
(M.Sc.Bio_59_3.3_1 และM.Sc.Bio_59_3.3_2) 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_3.3_1 ขอ้มลูความพงึพอใจต่อหลกัสตูรของนสิติ 
M.Sc.Bio_59_3.3_2 ผลส ารวจความพงึพอใจต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีนและ

ภ                                     ภ      ชวีวทิยา อาคาร 10 
M.Sc.Bio_59_3.3_3 จ านวนนิสติระดบับณัฑติศกึษา ประจ าปี 2555-2558  
M.Sc.Bio_59_3.3_4 หน้าปกปรญิญานิพนธข์องนสิติทีจ่บการศกึษา 
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แผนผงัท่ี 4 ระบบการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนิสติหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 

 

 

 

นิสิตยื่นข้อร้องเรียน 
 

ประธานหลักสูตร 
 

กล่องรับเร่ืองร้องเรียน 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

น าข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาชีววทิยา 
คณะวิทยาศาตร์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
และวิทยานิพนธ ์
 

สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ประชุมเพ่ือหาข้อเสนอแนะและแนวทางการ
แก้ไขที่เป็นรูปธรรม 

หารือกับผู้เก่ียวข้อง 
 

แจ้งผลการจัดการให้นิสิตทราบ 
 

2 1 
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หมวดท่ี 3   
อาจารย ์

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

- ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
คณะกรรมการประจ าหลกัสตูร ฯ มกีระบวนการคดัเลอืกและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรโดยมกีาร

ประชุมร่วมกบัคณาจารยภ์าควชิาชวีวทิยาเพื่อพจิาณาคุณสมบตัขิองอาจารยท์ีจ่ะรบัเขา้มาในหลกัสตูร ทัง้นี้โดย
มกีารวางแผนรบัโดยให้สอดคล้องกบักรอบอตัราก าลงัของภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ เนื่องจาก
อาจารยป์ระจ าและอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูรเป็นอาจารยส์งักดัภาควชิาชวีทิยา คณะวทิยาศาสตรซ์ึ่งประกอบ
ไปดว้ยหลกัสตูรโดยรวม 7 หลกัสตูร และมกีารเปิดรบัอาจารยใ์หม่อย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปีการศกึษา 2555 มี
อาจารยห์ลายท่านทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัเิหมาะสมในการเป็นคณาจารยใ์นระดบับณัฑติศกึษา 
และมกีารประชุมเพื่อประเมนิความตอ้งการอาจารยใ์หม่และการประเมนิการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรโดย
ใชเ้กณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีก่ าหนดของ สกอ. ซึง่ค านึงถงึความจ าเป็นของแต่ละหลกัสตูรฯ และมรีะบบการรบั
อาจารยใ์หม่ของหลกัสตูรโดยมกีระบวนการและขัน้ตอนดงันี้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรร่วมกนัพจิารณา
ความจ าเป็นในการรบัอาจารยใ์หม่ ร่างขอ้ก าหนดภาระงานส าหรบัอาจารยใ์หม่ ก าหนดคุณสมบตัขิองอาจารย์
ใหม่ใหต้รงตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและความตอ้งการของหลกัสตูร กล่าวคอื ตอ้งส าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก มคีุณวฒุทิีส่อดคลอ้งกบัสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง และมงีานวจิยัที่ได้รบัการตีพมิพ์ใน
วารสารระดบัชาตขิึน้ไปทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัปรญิญานิพนธ ์จากนัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน าเรื่องเขา้เสนอ
ต่อทีป่ระชุมภาควชิาชวีวทิยาเพื่อน าเขา้สู่แผนยทุธศาสตรแ์ละกรอบอตัราก าลงัของภาควชิาต่อไป ภายหลงัจาก
ได้รบัการอนุมตัคิณะกรรมการหลกัสูตรจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคดัเลอืกผู้ผ่านการคดักรองใน
เบื้องต้นโดยการร่วมสมัภาษณ์และพิจารณาบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะที่ตรงตามความ
ตอ้งการทีสุ่ดเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรต่อไป หลงัจากนัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
จะด าเนินการประเมนิผลที่ได้จากการรบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหม่ โดยใช้ผลประเมนิการสอนของอาจารย์
จากนิสติเป็นตวัชี้วดั เพื่อประเมนิกระบวนการ ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง เพื่อใช้วางแผน
แผนการรบัและแต่งตัง้ หรอืปรบัเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรในปีการศกึษาถดัไป (M.Sc.Bio_59_4.1_1, 
M.Sc.Bio_59_4.1_2, M.Sc.Bio_59_4.1_3 และ M.Sc.Bio_59_1.1_1) 
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แผนผงัท่ี 5 ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาความจ าเป็น
ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุ
ราชการ / ลาออก 
 

ผูส้อนรายวิชาที่เป็นสาขาขาดแคลนของหลักสูตร 
 

ร่างข้อก าหนดภาระงาน และคุณสมบัติที่ต้องการ 
 

น าเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาชีววทิยา 
 

ภาควิชา และคณะ 
 

คัดเลือกผู้ผ่านการคัดกรองที่มีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรระบุไว้ 
 

แต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

จัดท าแบบประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

นิสิตตอบแบบประเมิน 
 

วิเคราะห์ผลการประเมิน และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
 

อนุมัติด าเนินการ 
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- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรได้ประชุมร่วมกบัคณาจารย์ภาควชิาชวีวทิยาเพื่อวางแผนการ บรหิาร

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ฯ โดยพจิารณาอตัราก าลงัของภาควชิาฯ ในแต่ละปีและการเกษียณอายุราชการของ
อาจารย ์เพื่อการวางแผนการรบัอาจารยเ์พื่อลดความเสีย่ง  

คณะกรรมการประจ าหลกัสตูรไดม้กีลไกการก ากบัดแูละบรหิารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีเ่คร่งครดั เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพของอาจารย์ประจ าตามที่หลกัสูตรต้องการให้คงอยู่กบัหลกัสูตรจนถึงวาระการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจ าหลกัสตูรหรอืมกีารเกษยีณอายรุาชการ ในการนี้ คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรได้ประชุม
เพื่อหาขอ้สรุปแผนบรหิารอาจารยป์ระจ าโดยมกีารวางแผนบรหิารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ดงันี้ 

1) แผนอตัราก าลงั: คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ได้มีการประชุมหารือวางแผนอตัราก าลงัของ
อาจารยป์ระจ าในหลกัสตูรอยา่งน้อยปีการศกึษาละ 1 ครัง้ ไดม้กีารวางแผนอตัราก าลงัในระยะยาวเพื่อการสรร
หาอตัราก าลงัทดแทนในกรณีที่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ได้อนัมสีาเหตุมาจากหลาย
ประการ เช่น ความเจบ็ปว่ย การโยกยา้ยไปปฏบิตัริาชการในต าแหน่งบรหิารระดบัสูงขึน้ไป หรอืเกษียณอายุ
ราชการในอนาคตขา้งหน้า และเตรยีมความพรอ้มในการปรบัปรุงหลกัสตูรทีจ่ะเกดิขึน้ภายในปีการศกึษาต่อไป 
ทัง้นี้ในการวางแผนการดงักล่าวมกีารด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรร่วมกบัภาควชิาชวีวทิยา 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขออตัราก าลงัของภาควชิาฯ   

2) แผนบรหิารความเสีย่งดา้นการบรหิาร: หลกัสตูรฯ มคีวามเสี่ยงหลกัที่มแีนวโน้มเกดิขึน้ 2 ประการ 
ไดแ้ก่  

2.1 ภาระงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมากเกนิไป ทัง้นี้ เนื่องจากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร วท.ม. 
สาขาชวีวทิยาทุกคนมีต าแหน่งเป็นอาจารยผ์ู้สอนมากกว่า 2 หลกัสูตร รวมถึงหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรซีึ่ง
ภาควชิาชวีวทิยารบัผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอนนิสติเป็นจ านวนมากในแต่ละภาคการศกึษา ท าให้มี
ภาระงานการสอนมาก  

2.2 การขอต าแหน่งวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร สืบเนื่องมาจากการเป็นหลกัสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรจงึมีความเคร่งครดัและรดักุม คณะกรรมการประจ า
หลกัสูตรจึงต้องวางแผนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดบัอุดมศึกษา กล่าวคือ มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ และผลงานวจิยัตามที่ก าหนด ในด้านคุณวุฒนิัน้ คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ทัง้นี้ควรสนับสนุนให้
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อนมกีารท าผลงานวชิาการเพื่อขอต าแหน่งทางวชิาการ คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรไดว้างแผนรบัรองความเสีย่งในดา้นภาระงานด้วยการกระจายภาระงานการสอน และการดูแล
การด าเนินการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรเพื่อใหห้ลกัสตูรด าเนินการต่อไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
ก าหนดบทบาทหน้าที ่และมอบหมายงานดา้นการสอนและการจดัการหลกัสูตรตามความช านาญของอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรแต่ละท่าน สนบัสนุนใหม้คีวามร่วมมอืในการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิากบัอาจารย์
ผูส้อนและอาจารยป์ระจ าท่านอื่น ๆ ทีม่คีวามช านาญในสาขา 
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แผนผงัท่ี 6 ระบบการบรหิารอาจารย์ประจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 

แผนบริหารอัตราก าลัง 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม
หารือการวางแผนอัตราก าลั งของ
อาจารย์ประจ าในหลักสูตรในระยะ 5 ปี 

น าข้อสรุปเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา 

น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมภาควิชา
ชีววิทยาเข้าพิจารณาและปรับปรุงการ
วางแผน 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประชุมวางแผนสนับสนุนการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลส าเร็จการบริหารเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาผ่านแบบประเมินของ คณะ / หลกัสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร่ ว ม กั น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ว า ง แ ผ น
ปฏิบัติการส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

มอบหมายหน้าที่ในการจัดการเรียน
การสอนตามความช านาญ 

สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 

แผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 เนื่องจากหลกัสตูรฯ อยูภ่ายใตก้ารบรหิารภาควชิาฯ และคณะวทิยาศาสตร ์ ไดม้แีผนพฒันา
บุคลากร  ก าหนดแนวทางในการท ากจิกรรมและงบประมาณทีจ่ะใชใ้นการพฒันาบุคลากร นอกจากนัน้ในระดบั
ภาควชิาฯ ไดจ้ดัสรรเงนิรายไดใ้หก้บัอาจารยใ์นภาควชิาฯ เพื่อการพฒันาทางดา้นวชิาการของอาจารยแ์ต่ละ
ท่าน (M.Sc.Bio_59_4.1_4)  
 คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรได้มีการประชุมร่วมกบัภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์เพื่อ
วางแผนส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรโดยความร่วมมอืทางการจดัสรรงบประมาณให้
เพยีงพอต่ออาจารยซ์ึง่อยูใ่นสงักดัของภาควชิา ฯ หลกัสตูรยงัได้มกีารส่งเสรมิการสร้างผลงานด้านวชิาการทัง้
การเขยีนบทความทางวชิาการและต าราทางวชิาการ ดงัเหน็ได้จากอาจารยป์ระจ ามผีลผลติต าราทางวชิาการ
ออกสู่สาธารณะ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรยงัได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการอนัเกี่ยวข้องกบังานวจิยั 
หลกัสูตรได้เสริมสร้างบรรยากาศทางวชิาการระหว่างอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และภายนอกหลกัสูตรผ่าน
ทางการเขา้ร่วมในรายวชิาสมัมนาวชิาการของนิสติในหลกัสูตร และหลกัสูตรอื่นๆ รวมทัง้ส่งเสรมิการพฒันา
ทกัษะการท าวจิยัใหแ้ก่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร โดยการสนบัสนุนการเขา้อบรมการวจิยัและเขา้ร่วมการประชุม
ทางวชิาการในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ส่งเสรมิใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรรุ่นใหม่เขา้ร่วมในการจดักจิกรรมที่มอีาจารย์
พเิศษจากหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวทิยาลยัทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้คณาจารยภ์ายในคณะที่ได้รบั
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่าง ๆ ได้แก่  การบรรยายเรื่อง Nanomedicine-based drug delivery system 
โดย ดร.ธีรพงศ์ ยะทา (M.Sc.Bio_59_4.1_5) โครงการพฒันาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บณัฑติศกึษามอือาชพี การเขา้ร่วมจดัแสดงผลงานจดันิทรรศการ Talent Mobility Day 2016 และการเขา้ร่วม
การประชุมวชิาการอนุกรมวธิานและซสีเทมาตคิส์ห่งระเทศไทย ในการท างานวจิยั (M.Sc.Bio_59_4.1_5) ดงั
จะ เห็น ได้จ ากการที่อ าจ ารย์ปร ะจ าหลักสูตร  ฯ  มีก าร เข้า ร่ วมการประชุมวิชาการสม ่ า เ สมอ 
(M.Sc.Bio_59_4.1_6) หาขอ้มูลทุนอุดหนุนวจิยั ผลกัดนัให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรขอทุนวจิยั เหน็ได้จาก
อาจารยป์ระจ าทุกคนมโีครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุนวจิยัอยา่งน้อย 1 ทุน คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรยงัได้จดัให้
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท าการประเมนิผลความพงึพอใจต่อการส่งเสรมิและพฒันาอาจารยเ์พื่อจะได้น าขอ้มูล
ดงักล่าวไปปรบัปรุงการจดักจิกรรม และการจดัการเพื่อส่งเสรมิบุคลากร (M.Sc.Bio_59_4.1_7) 
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แผนผงัท่ี 7 ระบบการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์ประจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 

 
 
 
 

ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบริหารภาควิชาเพ่ือการ

จดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพ 

การก  ากบัส่งเสริมการสร้างผลงานทาง

วิชาการ

ก  ากบัส่หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหหหหผการก  ากบั

ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ 

การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการ

สอน 

การเสริมสร้างทกัษะทางการ

วิจยั 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมการ

อบรมการวิจยัและการประชุมทาง

วิชาการ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรวบรวมผลงานทาง

วชิาการเพื่อผลิตต ารา 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ

ในรูป 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมสัมมนาทางวิชาการ 

และกจิกรรมอ่ืนๆ ภายในคณะ / มหาวิทยาลยั  

การสร้างสรรคง์านวิจยั

ใหม่ๆ 

อาจารยป์ระจ าประเมินผลความพึงพอใจต่อการ

ส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

จดัการประเมินการจดัการสอนของอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตรโดยนิสิต 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ

ก  ากบัส่หหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหผการก  ากบั

ส่งเสริมการสร้างผลงาน

ทางวิชาการ 
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- กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
 
ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ กิจกรรม 

1 รองศาสตราจารยเ์ฉลมิชยั วงศว์ฒันะ การเข้าร่วมฟงัการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
Nanomedicine-based drug delivery system 
(11 ม.ค. 60) 

2 อาจารยส์ุฑามาศ นิยมพานิช การเข้าร่วมฟงัการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
Nanomedicine-based drug delivery system 

3 อาจารยส์ริริกัษ์ ศรวณียารกัษ์ โครงการพฒันาระบบบณัฑติศกึษาสู่การเป็น
คณาจารยบ์ณัฑติศกึษามอือาชพี ครัง้ที่ 1 & 2 
วนัที ่3 เมษายน 2560 และวนัที ่9 พฤษภาคม 
2560 

4 อาจารยว์ศิรุตตา อตัถากร การเขา้ร่วมการประชุมวชิาการอนุกรมวธิาน
และซีสเทมาติคส์ห่ งระเทศไทย ครัง้ที่ 7 
ระหวา่งวนัที ่26 – 28 มถุินายน 2560 

5 ผูช้่วยศาสตราจารยธ์งชยั แกว้พนิิจ การเข้าร่วมจัดแสดงผลงานจัดนิทรรศการ 
Talent Mobility Day 2016 ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ ระหวา่งวนัที ่16-17 กนัยายน 2559 

 
การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหม่ (หมายถงึ อาจารย์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ปี
การศกึษา 2559) 

ไม่มอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหม่  

การปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ม ี      ไม่ม ี            
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_4.1_1 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่

2/2559 
M.Sc.Bio_59_4.1_2 การประกาศรบัต าแหน่งอาจารยข์องคณะวทิยาศาสตรข์องภาควชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_4.1_3 บนัทกึขอ้ความมตทิีป่ระชุมสภาวชิาการ เรื่องการปรบัปรุงอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสตูร และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
M.Sc.Bio_59_1.1_1 มคอ 2 
M.Sc.Bio_59_4.1_4 แผนพฒันาพฒันาบุคลากรของคณะวทิยาศาสตร/์ภาควชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_4.1_5 โครงการเสรมิสรา้งบรรยากาศวจิยั   
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M.Sc.Bio_59_4.1_6 การเขา้ร่วมกจิกรรมของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรฯ 
M.Sc.Bio_59_4.1_7 ผลการประเมนิหลกัสตูรของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ฯ  

 

คณุภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
รายการข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีฒุปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 5 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 2 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีท่ ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 40 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 2.5 คะแนน 
 

ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 4 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 80 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
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ล าดบั 

 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร/่งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

1. 
 

รศ.ดร.เฉลมิชยั วงศว์ฒันะ เฉลิมชยั วงศว์ฒันะ, สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ และบณุรอด ชาติ
ยานนท์. (2559) ศกัยภาพทางอลัลโีลพาทขีองใบพชืวงศ ์ 
Acanthaceae บางชนิดในดนิ. วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู.้ 7(2): 389-397 

1 

  นาตยา ยงกสกิารณ์, สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ และเฉลิมชยั วงศ์
วฒันะ (2016) ผลการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีกอ่โรคเหีย่ว
ในพรกิชีฟ้้าดว้ยสารสกดัน ้าจากใบพชืวงศ์ Apocynaceae. 
Academic Journal Uttaradit Rajabhat University. 11(2): 118-
128 

0.8 

2. อ.ดร.สริริกัษ์ ศรวณียารกัษ์ ภทัรภร พกิลุขวญั, อรอนงค ์พริง้ศลุกะ, ณฎัฐกิา สุวรรณาศรยั, 
วลัลภา หล่อเหลีย่ม, สิริรกัษ์ ศรวณียารกัษ์, วเิชยีร กจิปรชีาว
นิช, สขุมุาภรณ์ กระจ่างสงัข.์ (2559) การหาสภาวะทีเ่หมาะสมใน
การผลติเอนไซมไ์ลเปสจาก Bacillus safensis สายพนัธุ์ 
PSR5631 ทีแ่ยกไดจ้ากดนิ. วารสารวทิยาศาสตร ์มศว. 32: 111-
126. 

0.8 

3. อ.ดร.สฑุามาศ นิยมพานิช Wang J, Niyompanich S, Tai YS, Wang J, Bai W, Mahida 
P, Gao T, Zhang K. Engineering Highly Efficient E. coli strain 
for Mevalonate Fermentation by Chromosomal Integration. 
Applied and Environmental Microbiology. 2016 Oct 7:AEM-
02178 

1 

  นนทกร อรุณพฤกษากุล อัจฉรยิา รงัษิรุจิ สมเกียรติ พรพิสุทธิ
มาศ และ สุฑามาศ นิยมพานิช. การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหา
เป็นฐาน. การประชมุวชิาการระดบัชาต ิคร ัง้ที่ 1 การจดัการศกึษา 
เพื่อพฒันาทอ้งถิน่ สูป่ระชาคมอาเซยีน: ทศิทางใหม่ในศตวรรษที ่
21; 28 กรกฎาคม 2559; มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์, ประเทศไทย.  

0.2 

  อาทิตยา พูนเรอืง อจัฉรยิา รงัษิรุจิ สมเกยีรติ พรพิสุทธิมาศ อร
อนงค์ พริ้งศุลกะ และ สุฑามาศ นิยมพานิช . การศึกษา
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตรเ์รือ่ง เคมทีีเ่ป็นพื้นฐานของสิง่มชีวีติ โดยการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหร ับนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย. การประชุมวชิาการระดบัชาติ คร ัง้ที่ 1 
การจดัการศกึษา เพื่อพฒันาทอ้งถิน่ สูป่ระชาคมอาเซยีน: ทิศทาง
ใหม่ในศตวรรษที่ 21; 28 กรกฎาคม 2559; มหาวิทยาลัย
กาฬสนิธุ์, ประเทศไทย.  

0.2 

4. ผศ.ดร.ธงชยั แกว้พนิิจ Ckumdee J, Kaewphinit T, Chansiri K and Santiwatanakul S 
(2016) Development of Au-Nanoprobes Combined with 

1 
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ล าดบั 

 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร/่งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

Loop-Mediated Isothermal Amplification for Detection of 
Isoniazid Resistance in Mycobacterium tuberculosis. Journal 
of Chemistry. vol. 2016, Article ID 3474396 

  กญัญา ประจกัษ์จติร, ธงชยั แกว้พนิิจ, จตัุรงค ์ข าด,ี โกสมุ จนัทร์
ศริ ิ และสมชาย สนัตวิฒันกลุ (2559) การพฒันาเทคนิคลูปมเีดยี
เตดไอโซเทอรม์อลแอมพลฟิิเคชนั รว่มกบัอนุภาคทองค าส าหรบั
การตรวจเชือ้สเตรปโตคอคคสักรุ๊ป บ.ี การประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” คร ัง้ที ่9 วนัที ่28-29 กรกฎาคม 2559 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

0.2 

  การพฒันาวธิกีารตรวจการปลอมปนของขา้วสารพนัธุ์ปทุมธานีใน
ขา้วหอมมะลไิทยดว้ยเทคนิค loop-mediated isothermal 
amplification (LAMP) 

0.2 

  รางวลัระดบัดมีาก จากสภาวจิยัแห่งชาต ิจากผลงานเรือ่ง “ชดุ
ตรวจวณัโรค และวณัโรคดือ้ยา” ปี 2559 

0.6 

ผลรวมคา่ถ่วงน ้าหนกั 6.0 
คดิเป็นรอ้ยละ 120 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_4.2_1 ขอ้มลูรายบุคคลของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและต าแหน่งทางวชิาการ) 
M.Sc.Bio_59_4.2_2 ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่/งานสรา้งสรรคข์องอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
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ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3)  

ตวับ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 2559 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร    

5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 4 

ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร 

- 4.39 4.5 5 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมลู 

หมายเหต ุในปีการศกึษา 2555-2558 หลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา มอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฯ ครบ

ตามจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา แต่อาจารย์

ประจ าหลักสูตร เป็นกรรมการประจ าหลักสูตรชุดเดียวกันกับคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรการศึกษา

มหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (กศ.ม. สาขาชวีวทิยา) อย่างไรกต็ามในปีการศกึษา 2557 ได้มกีารก าหนด

ระเบยีบของการจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร โดยไม่ให้มคีวามซ ้าซ้อนกบัหลกัสูตรอื่น  ๆ ดงันัน้หลกัสูตรฯ 

ภายใต้การบรหิารงานของภาควชิาชีววทิยาได้รบัการจดัสรรอตัราก าลงัเพิ่มในปี 2557 จึงท าให้มีจ านวน

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพยีงพอและไม่ซ ้าซอ้นกบัหลกัสตูรอื่นทีเ่ปิดสอนในภาควชิาฯ และทางหลกัสูตร วท.ม. 

สาขาวชิาชวีวทิยา ไดม้กีารประเมนิความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรซึง่ไดค้ะแนน 4.39 ซึง่อยูใ่นระดบั 

ดมีาก ในปีการศกึษา 2558 ไดค้ะแนน 4.5 และในปีการศกึษา 2559 ไดค้ะแนน 5  (M.Sc.Bio_59_4.3_2) 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_4.3_1                              วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา                -2559 
M.Sc.Bio_59_4.3_2                                              วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
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หมวดท่ี 4 
หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสูตร) 

สาระของรายวิชาในหลกัสูตร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

- การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ได้มกีาร
ออกแบบหลกัสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และสอดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาชีววิทยา เนื่ องจากภาควิชาชีววิทยามีความหลากหลายทางด้านเนื้อหา ทัง้ทาง
พฤกษศาสตร์ สตัววทิยา จุลชีววทิยา พนัธุศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ และอื่นๆ นิสิตสามารถที่จะเลอืกท า
ปรญิญานิพนธใ์นสาขาทีต่นเองมคีวามสนใจ จากการประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรฯ จงึไดจ้ดัรายวชิาที่
มคีวามเหมาะสมกบัการเรยีนและการท าปรญิญานิพนธ์ของนิสติก่อนเปิดภาคการศกึษา นอกจากนัน้นิสติยงั
ต้องเลอืกเรียนรายวชิาเลอืกทางด้านที่ตนเองสนใจและมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัหวัข้อปริญญานิพนธ์ กรรมการ
ประจ าหลกัสตูรฯ จงึจดัใหม้วีชิาเลอืกในสาขาต่าง ๆ ทัง้ทางพฤกษศาสตร์ สตัววทิยา จุลชวีวิทยา พนัธุศาสตร ์
เทคโนโลยชีวีภาพและอื่น ๆ เพื่อรองรบัความตอ้งการหาความรูข้องนิสติ และเป็นพืน้ฐานในการท าวทิยานิพนธ ์
ในกรณีที่นิสิตจ าเป็นต้องการเรยีนรู้ทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นพเิศษซึ่งอาจเป็นวทิยาการใหม่ๆ หรอืความรู้ที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อรองรบัการท าวทิยานิพนธ ์อาจารยท์ีป่รกึษาสามารถเสนอกรรมการประจ าหลกัสตูร ฯ เพื่อท า
การเปิดสอนรายวชิานัน้ๆ ในรายวชิา Special Topic ซึ่งกรรมการพจิารณาหวัขอ้และเนื้อหา และเสนอผ่านที่
ประชุมภาควชิาฯ  เพื่อพิจารณาเปิดสอนให้นิสิตต่อไป (M.Sc.Bio_59_5.1_1 และ M.Sc.Bio_59_1.1_1) 
หลงัจากทีม่กีารเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ไปแลว้ จงึใหน้ิสติประเมนิสาระของรายวชิาทีน่ิสติลงทะเบยีน จงึมกีารน า
ผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรฯ เพื่อวางแผนการปรบัปรุงหลกัสูตรและสาระ
รายวชิาในหลกัสตูรต่อไป 
 
- การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชวีวทิยา ได้มกีารปรบัปรุงรายวชิาตาม มคอ.7 เพื่อ
น ามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนของรายวชิาที่เปิดสอนในหลกัสูตรฯ ให้กบันิสิตในภาคเรียนถดัไป 
นอกจากนี้ทางหลกัสตูรฯ ยงัมกีารสอนในรายวชิาทีน่ิสติตอ้งมกีารน าเสนองานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิาทีน่ิสติ
ไดล้งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนดงักล่าว เช่น ในรายวชิา ชว 692 สมัมนาทางชวีวทิยา 2 เพื่อให้นิสติได้ค้นควา้
หาขอ้มลูงานวจิยัทีท่นัสมยัในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าวทิยานิพนธ ์โดยอาจารยผ์ูส้อนมอบหมายให้นิสติมกีาร
คน้ควา้แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ ท ารายงาน ทัง้นี้ทางหลกัสตูรฯ ไดป้ระชาสมัพนัธใ์หอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรและ
อาจารย์ผู้สอนได้มสี่วนร่วมในการเสนอแนะและน าเสนอความรู้ในด้านต่างๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านมีความ
เชีย่วชาญใหก้บันิสติในหลกัสตูร ฯ อกีดว้ย 

ในกรณีที่นิสติต้องการเรียนรู้หวัขอ้หรอืวทิยาการที่ทนัสมยั หรอืต้องเรียนรู้วธิกีารใหม่ๆ เพื่อน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการท าปรญิญานิพนธ ์ซึง่อาจเป็นหวัขอ้ที่ทนัสมยัมากและเฉพาะเจาะจงสาขา กอ็าจเปิดสอนใน

รายวชิา ชว 501 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยา 1 [2(1-3-2)]  และ ชว 502 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยา 2 [3(2-3-4)] 
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ซึง่จะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกบัรายวชิาทีม่อียูแ่ลว้ เป็นการเรยีนรูศ้าสตรใ์หม่ๆ ทีก่า้วหน้า ทนัสมยั ในสาขาต่าง ๆ ทาง

ชวีวทิยา ซึ่งการเปิดสอนจะต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลกัสูตร และการประชุมภาควชิา

ชีว วิทยา  เพื่ อพิจ า รณาความ เหมาะสมของ เนื้ อห าที่ ส อน  แล ะ ป้องกันการซ ้ าซ้ อนของ วิช า  

(M.Sc.Bio_59_5.1_2) 

 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยาครบรอบที่จะต้องท าการปรบัปรุงหลกัสูตร 

เพื่อใหห้ลกัสตูรมคีวามเหมาะสม ทนัสมยั ทนัความกา้วหน้าของศาสตรใ์นสาขาต่างๆ มกีารตัง้กรรมการพฒันา

หลกัสตูรขึน้มาเพื่อพจิารณาหลกัสูตรเดมิ และการแก้ไข (M.Sc.Bio_59_5.1_3) ตัง้ผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อพจิารณา

หลกัสูตรเดมิ และหวัขอ้ที่ต้องพิจารณาปรบัปรุงแก้ไข (M.Sc.Bio_59_5.1_4) ท าแบบสอบถามผู้ใช้บณัฑิต 

(M.Sc.Bio_59_5.1_5) แบบสอบถามบุคลากรผู้สอนทางชวีวทิยา (M.Sc.Bio_59_5.1_6)  แบบสอบถามนิสติ

และศษิยเ์ก่า (M.Sc.Bio_59_5.1_7)ที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตรเดมิว่าควรจะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนอย่างไร  จาก

ขอ้มลูทีไ่ดไ้ดน้ ามาปรบัเปลีย่นรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยั มเีนื้อหาทีท่นัต่อการเปลีย่นแปลง และเป็นพื้นฐานใน

การท าวจิยัต่อไป  (M.Sc.Bio_59_5.1_8) มคอ 2 ใหม่จะตอ้งผ่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการฝา่ยต่างๆ ทัง้

ในระดบัคณะ และ มหาวทิยาลยัต่อไป เพื่อใหห้ลกัสตูรมคีวามสมบูรณ์และน าไปใช้ส าหรบันิสติในปีการศกึษา 

2560 ต่อไป 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_5.1_1 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_1.1_1 มคอ 2 
M.Sc.Bio_59_5.1_2 ร่าง มคอ 2 วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560 ทีน่ าเขา้สภา

วชิาการหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา  
M.Sc.Bio_59_5.1_3 ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการพฒันาหลกัสตูร 
M.Sc.Bio_59_5.1_4 ค าสัง่แต่งตัง้ผูท้รงคุณวฒุเิพื่อพจิารณาหลกัสตูร 
M.Sc.Bio_59_5.1_5 แบบสอบถามผูใ้ชบ้ณัฑติ 
M.Sc.Bio_59_5.1_6 แบบสอบถามบุคลากรผูส้อนทางชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_5.1_7 แบบสอบถามนิสติและศษิยเ์ก่า 
M.Sc.Bio_59_5.1_8 ร่าง มคอ 2 ฉบบัปรบัปรุงใหม ่
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แผนผงัท่ี 8  ระบบการออกแบบหลกัสตูรและปรบัปรุงสาระรายวชิาในหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 

 

 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรรวบรวมขอ้มูลและจดัท า

ขอ้สรุปส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร ร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร

ภาควิชาชีววิทยา ก  าหนดรายวิชาท่ีเปิดสอน และค าอธิบายรายวิชา 

คณาจารยผ์ูส้อนก  าหนดเน้ือหารายวิชา เสนอต่อหลกัสูตร

และท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ืออนุมติั 

คณาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการ

สอน 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจท่ีมีต่อ

รายวิชาและหลกัสูตร 

ก  าหนดปรัชญา วิสัยทศันข์อง

หลกัสูตร 

ก  าหนดรูปแบบของ

หลกัสูตร 

วางแผนการปรับปรุงหลกัสูตร 

สาระวิชาและการจดัการเรียนการสอน 

การควบคุมก  ากบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิ

ท่ีมีความช านาญในศาสตร์เป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

จดัใหมี้การสอบประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการ

ควบคุมวทิยานิพนธ์ โครงร่างวิทยานิพนธ์ตอ้งสอดคลอ้งกบั

วิสัยทศันข์องหลกัสูตร และมีแนวโนม้ส าเร็จการศึกษาตามแผน จึง

จะถือว่าผ่านเกณฑ ์

 

อนุมติัด าเนินการ  
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การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 

นิสติในหลกัสตูรมจี านวนน้อยมาก ท าใหข้าดโอกาสในการประเมนิการเรยีนการสอนและการปรบัปรงุ
รายวชิาต่างๆ อกีทัง้ยงัไม่สามารถตดิต่อนิสติทีม่อียูใ่นหลกัสตูรได ้ท าใหไ้ม่มผีลประเมนิการบรหิารหลกัสตูร
จากนิสติ 

 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 นิสติในหลกัสตูรมจี านวนน้อยมากยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรในเรื่องการผลติ
มหาบณัฑติ อกีทัง้ไม่มผีลประเมนิการบรหิารหลกัสูตรจากนิสิตจงึท าให้การปรับปรุงการบริหารหลกัสูตรให้
ผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร เป็นไปอยา่งไม่รอบดา้น 
  

3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรใหก้บันิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่4 ทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั เพื่อใหม้นีิสติ
สนใจเขา้มาเรยีนในหลกัสตูร ฯ มากขึน้
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การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา มีการพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอนโดยยดึ

เกณฑ์ที่ระบุคุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอนใน มคอ.2 โดยอาจารย์ผู้สอนต้องจดัท า มคอ.3 ในการเปิดสอน
รายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูร ฯ เพื่อใหท้ีป่ระชุมกรรมการประจ าหลกัสตูรฯ ร่วมกนัพจิารณาความถูกตอ้งโดยใน
รายวชิาที่เปิดสอนอาจจะมอีาจารย์สอนเพยีงท่านเดยีวหรอืมอีาจารย์สอนร่วมกนัมากกว่า 1 ท่านกไ็ด้ ซึ่ง
พจิารณาตามความเหมาะสมของรายวชิาและความเชีย่วชาญของอาจารยผ์ู้สอนในรายวชิานัน้ๆ และอาจารย์
ผู้สอนต้องมคีะแนนประเมนิความพงึพอใจของนิสติไม่ต ่ากว่า 3.51 โดยในภาคการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านมผีลการประเมนิมากกวา่ 3.51 และทางหลกัสูตรฯ ยงัส่งเสรมิให้อาจารยไ์ด้มสี่วนร่วม
ในการพฒันาการสอนโดยการเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพคณาจารยท์ี่ทางมหาวทิยาลยัได้จดัขึน้ทุกปี
และในปีการศกึษา 2559 ไม่มขีอ้มลูจากการประเมนิของนิสติ 

 
- การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 กรรมการประจ าหลกัสตูร ฯ และภาควชิา ฯ มกีารก ากบัควบคุมการท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวชิา
ทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ ของภาควชิา ฯ และมหาวทิยาลยัให้ทนัตามก าหนดเวลาที่
มหาวทิยาลยัก าหนด อยา่งไรกต็ามในภาคเรยีนที ่1 และ 2 ปีการศกึษา 2559 ที่ผ่านมา ไม่มนีิสติที่คงเหลอืใน
หลกัสตูร ฯ จงึไม่มขีอ้มลู มคอ.3 และ มคอ.4 
 อย่างไรกต็ามหลกัสูตร ฯ ได้มกีารปรบัปรุงหลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา (ฉบบัปรบัปรุงปี พ.ศ. 
2560) เพื่อให้หลกัสูตร ฯ มีความทันสมัย ทนัต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกจิ สามารถรองรบักบัการปฏริูปทางการศกึษาที่เกดิขึน้เพื่อสามารถผลิต
มหาบณัฑติใหม้คีุณภาพได ้โดยไดม้กีารเปลีย่นแปลงจ านวนหน่วยกติในหมวดวชิาเลอืกจาก 13 หน่วยกติ เป็น 
12 หน่วยกติ ดงันี้ 
 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1.หมวดวิชาบังคับ 12 12 
2.หมวดวิชาเลือก 13 12 
3. ปริญญานิพนธ์ 12 12 
จ านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า 
37 36 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

หมวดวิชาบังคับ 
ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 

                        3(3-0-6) 
   ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  
สารชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุลและการประยุกต์ 

ชว 507 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 
                       3(3-0-6) 

   เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ 
โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์
ภายในเซลล์ สารชีวโมเลกุล วัฏจักรเซลล์ 
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เทคโนโลยีดีเอ็น
เอสายผสม และการศึกษาจีโนม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

     ตัดออก 
ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา   

             3(3-0-6) 
   พารามิเตอร์และค่าสถิติ การ
ประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การ
ทดสอบสมมติฐาน การวางแผนการ
ทดลอง สหสัมพันธ์และการถดถอย 
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ หลักการเลือกใช้
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การอ่าน 
เขียน และตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเตรียมข้อมูลและแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ชว 596 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา  
              3(2-3-4) 

   สถิติพรรณานา การประมาณค่าแบบจุด
และแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การ
วางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ถดถอย สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ 
หลักการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยทาง
ชีววิทยา ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิจัยทางชีววิทยา การอ่าน เขียน และ
ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการอ่าน
ค่าสถิติต่าง ๆ จากงานวิจัยทางชีววิทยา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 595 ระเบียบวิธีวิจัย        1(0-2-1) 
   เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารและฐานข้อมูล การเขียน
โครงร่างวิจัยจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การท าผลงานวิจัย และการเตรียม
เอกสารวิจัยทางชีววิทยาเพื่อเผยแพร่
ผลงาน 

ชว 595 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 
    2(1-2-3) 

   วิธีและเทคนิคการวิจัย หลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณการวิจัย และข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง องค์ประกอบหลักของกรอบ
งานวิจัยในเชิงปริมาณและ/หรือเชิง
คุณภาพ รวมถึงแนวทางการท างานวิจัย
ทางด้านชีววิทยา ในการก าหนดปัญหา 
ออกแบบการวิจัย สืบค้น รวบรวมข้อมูล 
เขียนโครงร่างงานวิจัยและน าเสนอข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ส าหรับประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 582 เครื่องมือทางชีววิทยา    
2(1-3-2) 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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   ทฤษฎี เทคนิคที่ส าคัญ และการใช้
เครื่องมือที่เก่ียวข้องในด้านชีววิทยา
พื้นฐานและระดับโมเลกุล 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 604 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6) 
   ศึกษาประชากรโดยผสมผสานความรู้
พันธุศาสตร์ประชากร นิเวศวิทยา
ประชากร และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

ชว 541 พันธุศาสตร์ประชากร    3(3-0-
6) 
   ความสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่
ของยีนและจีโนไทป์ ผลของความถี่ของยีน
ต่อความผันแปรของลักษณะต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต และกระบวนการเกิดวิวัฒนาการ
ในระดับประชากร 

     ย้ายหมวด 
  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

     ตัดออก 
ชว 691 สัมมนาทางชีววิทยา  

 1(0-2-1) 
   ฝึกให้นิสิตค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ 
และน า เ สนอผลง านการ วิ จั ยท า ง
ชีววิทยา  โดยการให้สัมมนาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

ชว 591 สัมมนาทางชีววิทยา  
 1(0-2-1) 

   รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอผลงาน
การวิจัยทางชีววิทยา โดยการให้สัมมนา
และแลกเปลี่ยนความรู้ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2  
1(0-2-1) 

      ฝึ ก ใ ห้ นิ สิ ต ค้ น ค ว้ า  ร ว บ ร ว ม
วิเคราะห์ และน าเสนอผลงานการวิจัย
ทางชีววิทยาที่ เ ก่ียวข้องกับปริญญา
นิ พ น ธ์  โ ด ย ก า ร ใ ห้ สั ม ม น า แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การท าปริญญานิพนธ์และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

ชว 592 สัมมนาทางชีววิทยา 2  
1(0-2-1) 

   รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอผลงาน
การ วิ จัยทา งชี ว วิทยาที่ เ ก่ี ย วข้ อง กับ
ปริญญานิพนธ์ โดยการให้สัมมนาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ท าป ริญญ า นิพน ธ์ และการ น า เ สน อ
ผลงานวิจัย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

หมวดวิชาเลือก 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา  
 2(1-3-2) 

   ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา 
การค้นคว้า เทคนิค และวิธีการที่
พัฒนาขึ้นเพื่อความก้าวหน้าทาง
ชีววิทยา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ชว 504 ความก้าวหน้าทางชีววิทยา  
2(1-3-2) 

   หัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา การ
ค้นคว้า เทคนิค และวิธีการที่พัฒนาขึ้น
เพื่อความก้าวหน้าทางชีววิทยา ทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 
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      ตัดออก 

ชว 502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา  
3(2-3-4) 

   ศึกษาวิทยาการใหม่ที่ก้าวหน้าทาง
ชีววิทยาอย่างลึกซ้ึง รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ที่ทันสมัย ในด้าน
การเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และ
ด้านอ่ืน ๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ชว 505 ความก้าวหน้าทางชีววิทยา  
3(2-3-4) 

   วิทยาการใหม่ที่ก้าวหน้าทางชีววิทยา
อย่างลึกซ้ึง รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการ
ใหม่ที่ทันสมัย ในด้านการเกษตร 
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน ๆ ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 503 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ การก าเนิดของเอกภพ 
โมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรแคริโอตและยู
แคริโอต การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับ
โมเลกุล วิวัฒนาการของพืชและสัตว์ 
กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากร ตลอดจนกลไกที่เก่ียวข้องกับ
การแข่งขัน และการคัดเลือกทางเพศ 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 508 ชีวภูมิศาสตร์           3(3-0-6) 
   ศึกษาหลักการและปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับการแพร่กระจายของพืชและสัตว์
ตามสภาพภูมิศาสตร์ของโลกในทวีปต่าง 
ๆ และการแพร่กระจายของพืชและสัตว์
ในประเทศไทย 

ชว 563 ชีวภูมิศาสตร์ขั้นสูง     3(3-0-6) 
   ศึกษารูปแบบและคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงระดับการกระจายตัวของ
สิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศ ต่าง ๆ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน ระบบนิเวศ 
การกระจายตัวทางความหลากหลายในทุก
ระดับขั้นของสิ่งมีชีวิต คาดการณ์การ
ท างานและประโยชน์ของระบบนิเวศใน
พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมไปถึง
แนวความคิดและเครื่องมือขั้นสูงที่ช่วย
อธิบายระดับการเปลี่ยนแปลงการกระจาย
ตัวของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายที่
เกิดขึ้น 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

     ตัดออก 

ชว 511 สาหร่ายวิทยาขั้นสูง   3(2-3-4) 
   ศึกษาแหล่งกระจายพันธ์ุ เก็บ
รวบรวม จ าแนกชนิด สรีรวิทยา และ
โครงสร้างโดยละเอียดของสาหร่ายกลุ่ม
ต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
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     ตัดออก 

ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูงของพืช 
  3(2-3-4) 

   ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และเน้ือเยื่อ
ในระบบเน้ือเยื่อผิว ระบบเน้ือเยื่อพื้น 
และระบบเน้ือเยื่อล าเลียง ในเรื่อง
ลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว 
วิวัฒนาการ การเจริญเติบโตและการ
แปรสภาพของเซลล์และเน้ือเยื่อในการ
เจริญเติบโตระยะปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ของอวัยวะพืชเน้นหนักในพืชดอก 
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่มีคุณค่า
ต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสูง  
 3(2-3-4)  

   ความสัมพันธ์และการปรับตัวของ
โครงสร้างภายในพืชกับโครงสร้างภายนอก
พืชในแต่ละถิ่นอาศัย ลักษณะที่สามารถ
น าไปใช้ในการระบุชนิดพืชและการจัด
จ าแนกพืช ศึกษางานวิจัย เทคนิคทางด้าน
กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูง และการ
ประยุกต์ใช้ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 513 สารเคมีในพืช  3(2-3-4) 
   ศึกษาสารเคมีในพืชโดยเฉพาะ
อินทรียสาร คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด 
อัลคาลอยด์ ไกลโคไซด์ ฮอร์โมน สูตร
โครงสร้าง แหล่งที่อยู่ภายในพืช และ
การน าไปใช้ประโยชน์ 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 514อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช 
        3(3-0-6) 

   ศึกษาการจ าแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู่ 
ประวัติ หลักและระบบในการจ าแนก 
รวมทั้ง แนวคิดใหม่ในการจ าแนก โดย
เน้นในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย 

ชว 511 อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช 
 3(3-0-6) 

   ประวัติความเป็นมาของระบบต่าง ๆ ใน
การจัดจ าแนกพืช กฎสากลของการตั้งชื่อ
พืช ระบบการจัดจ าแนกพืชที่ใช้ในปัจจุบัน 
โดยเน้นระบบ APG การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและหลักฐานทางอนุกรมวิธาน
ต่าง ๆ ในการจัดจ าแนกพืชและแก้ปัญหา
ในการประเมินเชิงวิวัฒนาการชาติพันธ์ุ 
โดยเน้นกลุ่มพืชมีดอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของ
พืชมีท่อล าเลียง                  3(2-3-4) 
ศึกษาสัณฐานของพืชมีท่อล าเลียง 
เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างตาม
ประวัติการวิวัฒนาการของพืช 

ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืช
มีท่อล าเลียง                         3(2-3-4) 
   สัณฐานของพืชมีท่อล าเลียง 
เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างตาม
ประวัติการวิวัฒนาการของพืช 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 



รายงานการประเมินตนเองหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2559      47 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ
     ตัดออก 

ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
 3(3-0-6) 

   ศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์
กระบวนการต่าง ๆ ในพืชชั้นสูงในระดับ
ชีววิทยาโมเลกุล โครงการจีโนมของพืช 
และการประยุกต์ใช้พืชตัดแต่ง
พันธุกรรม 

ชว 531 ชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูงของ
พืช                             3(3-0-6) 
  กลไกการเจริญและการท างานของพืชใน
ระดับโมเลกุล เทคนิคที่ใช้ทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุลของพืชในระดับสูง 
วิทยาการใหม่มีเก่ียวข้องกับการประยุกต์
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรมในพืช การปรับปรุงผลิตผลและ
คุณภาพของพืช การน าเทคนิคต่าง ๆ ที่
เก่ียวกับพืชมาประยุกต์ใช้ในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์  

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 517 การเพาะเลี้ยงเซลล์และ
เน้ือเยื่อพืชขั้นสูง      3(3-0-6) 
   ศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีและ
การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์และ
เน้ือเยื่อพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ในการ
ขยายพันธ์ุพืชและการผลิตสารทุติยภูมิ
ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม และการปรับปรุงพันธ์ุพืช
โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงโดยการก่อ
กลายพันธ์ุ การผลิตลูกผสมข้ามสปีชีส์ 
การช่วยชีวิตลูกผสม และพันธุวิศวกรรม 
เพื่อประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ชว 513 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเน้ือเยื่อ
ขั้นสูงของพืช              3(2-3-4) 
   พัฒนาการของเทคโนโลยีและการ
ประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์และ
เน้ือเยื่อพืช การใช้ประโยชน์ในการ
ขยายพันธ์ุพืชและการผลิตสารทุติยภูมิ
ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม และการปรับปรุงพันธ์ุพืช
โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงด้วยวิธีการก่อ
กลายพันธ์ุ การผลิตลูกผสมข้าม สปีชีส์ 
การช่วยชีวิตลูกผสม และพันธุวิศวกรรม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 518 เฟิร์นวิทยาขั้นสูง    3(2-3-4) 
   ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสร้างทั้ง
ที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการสืบพันธ์ุและไม่
เก่ียวกับการสืบพันธ์ุของเฟิร์น และพืช
ใกล้เคียงเฟิร์น ศึกษาวัฎจักรชีวิต ระบบ
การจัดจ าแนก การตรวจสอบชนิด 
นิเวศวิทยา และการกระจายพันธ์ุตาม
เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงศึกษารายละเอียด
ของเฟิร์นบางวงศ์ โดยเฉพาะวงศ์ที่พบ
ในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 522 สังขวิทยา              3(2-3-4) 
   ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 

ชว 521 สังขวิทยาขั้นสูง     3(2-3-4) 
   สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูง 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา 
อนุกรมวิธาน และความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของมอลลัสค์ 

การกระจายตัว ความส าคัญทางการแพทย์
และทางเศษฐกิจ และความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการของมอลลัสก์ ที่พบในประเทศ
ไทย รวมไปถึงศึกษาหลักการจัดจ าแนก
และระบุชนิดโดยใช้ความรู้ทางด้าน
โมเลกุล 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 522 ปรสิตวิทยาขั้นสูง     3(2-3-4) 
   ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้าน
ปรสิตวิทยา การประยุกต์เทคนิคทางรังสี
วิทยา ชีวเคมี วิทยาภูมิคุ้มกัน ชีววิทยา
ระดับโมเลกุล และแขนงวิชาอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับปรสิตวิทยา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 523 กีฏวิทยาแหล่งน้ า     3(2-3-4) 
   ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และ
การจัดจ าแนกแมลงน้ า 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 524 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก                 3(2-3-4) 
   ก าเนิด วิวัฒนาการ และอนุกรมวิธาน
ของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก โครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ ตามลักษณะสัณฐานวิทยา 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พฤติกรรม 
นิเวศวิทยา และการกระจายตามเขตสัตว
ภูมิศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการ
และการอนุรักษ์ประชากรอันเป็นผลมา
จากการกระท าของมนุษย์และธรรมชาติ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 525 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
3(2-3-4)  

   ก าเนิดและลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม การจัดจ าแนกและความหลากชนิด 
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ 
ตามลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
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ศาสตร์ สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา 
และการกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ 
เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการและการ
อนุรักษ์ประชากรอันเป็นผลมาจากการ
กระท าของมนุษย์และธรรมชาติ 

     ตัดออก 

 ชว 526 วิทยาเมอรีเอพอด    3(2-3-4)  
   ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของเมอรี
เอพอด สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ 
สรีรวิทยา การเจริญเติบโต พฤติกรรม 
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของตะขาบ 
ก้ิงกือ ซิมไฟแลน และพอโรพอด 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

     ตัดออก 
 ชว 532 ชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูงของ

โรคเขตร้อน                        3(2-3-4) 
   ชีววิทยาระดับโมเลกุลที่มีความ
เก่ียวข้องกับโรคติดเชื้อทางเขตร้อนและ
แมลงพาหะน าโรค กลไกการก่อโรค การ
ตรวจวินิจฉัย และการพัฒนาวัคซีน การ
ติดเชื้อที่น าไปสู่การเกิดโรคในมนุษย์ และ
สัตว์เศรษฐกิจ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 542 อีพีเจเนติกส์    3(3-0-6) 
   ปรากฏการณ์อีพีเจเนติกส์ การควบคุม
และการถ่ายทอดพันธุกรรมเหนือล าดับดี
เอ็นเอ เปรียบเทียบการถ่ายทอด
พันธุกรรมแบบเมนเดลกับอีพีเจเนติกส์ 
กลไกอีพีเจเนติกส์ที่ส่งผลถึงการแสดงออก
หรือการยับยั้งการแสดงออกของยีนและ
น าไปสู่ฟีโนไทป์ อีพีเจเนติกส์กับการเจริญ 
พัฒนา และการปรับตัวเพื่อตอบสนอง
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในพืช อีพีเจ
เนติกส์กับกระบวนการการเปลี่ยนชนิด
ของเซลล์และการอิมพรินต์ อีพีเจเนติกส์
กับโรคทางพันธุกรรม มะเร็ง และการ
ก าหนดอายุในสัตว์ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 543 อณูพันธุศาสตร์     3(3-0-6) 
   ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและเอนไซม์ 
ในกระบวนการเมทาบอลิซึม 
ปรากฏการณ์การกลายพันธ์ุและรีคอมบี

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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เนชัน โครงสร้างรายละเอียดของยีน การ
ถ่ายแบบ การถอดรหัส การแปลรหัส และ
รหัสพันธุกรรม กระบวนการควบคุมการ
ท างานของยีนในโพรคาริโอตและยูคาริ
โอต 

  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 548 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ 
 3(2-3-4) 

   ศึกษาโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์และโครโมโซมในระหว่างการ 
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 
ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของ
โครโมโซมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม ปัจจัยที่ท าให้โครโมโซม
ผิดปกติทั้งทางด้านรูปร่างและจ านวน 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 551 วิทยาระบบประสาทและต่อม
ไร้ท่อ                              4(3-3-6) 
   ศึกษาโครงสร้างและสมบัติเชิง
ชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อของสัตว์และมนุษย์ 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหา
ภาคบรรยาย 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 552 พยาธิสรีรวิทยา  3(3-0-6) 
   ศึกษาหลักการพื้นฐานของพยาธิ
สรีรวิทยา กลไกการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบในร่างกายเม่ือมีภาวะไม่สมดุล 
พยาธิสภาพที่มีผลต่อการท างานของ
ระบบต่าง ๆ อาการเน่ืองจากพยาธิ
สภาพ การตอบสนองของระบบต่าง ๆ 
และการรักษาความสมดุลของร่างกาย 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช 
 3(2-3-4) 

   ศึกษาความหมายและชนิดของ
ความเครียด ผลของความเครียดที่มีต่อ
การเจริญเติบโตของพืช การหลีกเลี่ยง
ความทนทาน และความต้านทานต่อ
ความเครียด และกลไกที่ก่อให้เกิด
ความเครียด 

ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช  
3(2-3-4) 

   ชนิดของความเครียด ผลของความ 
เครียดที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช การ
หลีกเลี่ยง ความทนทาน และความ
ต้านทานต่อความเครียด และกลไกที่
ก่อให้เกิดความเครียด 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 554 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช ชว 552 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช  3(2-3-4)   ปรับปรุงรหัสวิชา 
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4(3-3-6) 

   ศึกษางานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงใน
สาขาวิชาสรีรวิทยาของพืช สภาพน้ าใน
พืช การแลกเปลี่ยนก๊าซ ชีวเคมีของพืช 
การเจริญและพัฒนาการของพืช 

   พัฒนาการขั้นสูงในสาขาวิชาสรีรวิทยา
ของพืช การรักษาสมดุลยภาพของน้ าและ
การล าเลียงภายในพืช กระบวนการ
สังเคราะห์อาหารด้วยแสง การแลกเปลี่ยน
แก๊ส ชีวเคมีของพืช การเจริญและ
พัฒนาการ การแสดงออกของยีนและ
กระบวนการตอบสนองของพืชต่อปัจจัย
ทางชีวภาพและกายภาพ 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 555 ชีวเคมีและการส่งสัญญาณใน
เซลล์พืช                        3(2-3-4) 
   กระบวนการทางชีวเคมีในพืช รวมทั้ง
สารปฐมภูมิและสารทุติยภูมิที่ส าคัญในพืช 
บทบาทของสารต่าง ๆ ต่อกระบวนการส่ง
สัญญาณภายในเซลล์พืช การน าไปใช้
ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม และการ
พัฒนางานวิจัยขั้นสูงในสาขาสรีรวิทยาพืช 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 557 สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
   การท างานของระบบประสาท ระบบ
กล้ามเน้ือ ระบบไหลเวียน ระบบขับถ่าย 
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ 
งานวิจัยและความก้าวหน้าด้านสรีรวิทยา
สัตว์ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 558 ประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
 3(3-0-6) 

   การท างานของระบบประสาทในระดับ
เซลล์ประสาท วงจรประสาท และการ
ท างานขั้นสูงของสมอง งานวิจัยและ
ความก้าวหน้าด้านประสาทวิทยาศาสตร์ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

 
 

  

ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์                          3(3-0-6) 
   ศึกษาหลักการและแบบแผนทาง
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์โดย
มุ่งถึงอิทธิพลของระบบนิเวศและกระแส

ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์                        3(3-0-6) 
หลักการและแบบแผนทางชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ โดยมุ่งถึง
อิทธิพลของระบบนิเวศและกระแส

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
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วิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิด
และการผันแปร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีวมณฑล ซ่ึงประกอบด้วย
ชีวภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศโลก 
กระบวนการและการท างานของระบบ
นิเวศ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ชีววิทยา
ของชนิดพันธ์ุบุกรุก กลยุทธ์การจัดการ
เชิงอนุรักษ์สู่ความสมดุลแบบยั่งยืนของ
ทรัพยากรชีวภาพ 

วิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิด
และการผันแปร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีวมณฑล 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 564 ชลธีวิทยา             3(2-3-4) 
   ศึกษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ าจืด
และแม่น้ าล าคลอง ตลอดจนแหล่งน้ า
กร่อย และที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง 
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ รวมถึงพืชและสัตว์น้ า และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม และมีปฏิบัติการสอดคล้อง
กับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 562 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาแหล่งน้ า
จืด                                 3(2-3-4) 
   สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ าจืด และแหล่ง
น้ ากร่อย เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ชว 643 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-4) 
   การใช้อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์เพื่อ
ค้นหาข้อมูลล าดับเบสของดีเอ็นเอและ
ล าดับกรดอะมิโนที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
เพื่อประโยชน์ในการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลจากจีโนมของสิ่งมีชีวิต และศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 566 นิเวศวิทยาสัตว์ป่า     3(2-3-4) 
   ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่าในแหล่งที่อยู่
อาศัย การกระจาย การถ่ายทอดพลังงาน 
สารอาหาร ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมที่
ส่งผลต่อจ านวนประชากร การประยุกต์ใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์กับประชากร
สัตว์ป่า 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

     ตัดออก 
 ชว 567 นิเวศวิทยาประชากร     3(2-3-4) 

   คุณสมบัติของประชากร ความสัมพันธ์
ของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อขนาดและ
การกระจายของประชากร เทคนิคและวิธี

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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ประมาณขนาดประชากร การประยุกต์ใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการท านาย
การเปลี่ยนแปลงของประชากร 

  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 571 ชีววิทยาเชิงค านวณ     3(2-3-4) 
   การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับการแปลผลข้อมูล
โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยา 
เพื่อศึกษากระบวนการทางชีววิทยาของ
สิ่งมีชีวิต 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

     ตัดออก 
 ชว 572 ชีววิทยาสังเคราะห์     3(3-0-6) 

   วิธีการและเทคโนโลยีด้านชีววิทยา
สังเคราะห์ในระดับดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและ
โปรตีน หลักการวิศวกรรมวิถีเมแทบอลิซึม 
การออกแบบและวิเคราะห์วิถีเมแทบอลิ
ซึมเพื่อสร้างจุลินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
หลักการและการประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

     ตัดออก 

 ชว 573 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและ
การประยุกต์ใช้                3(2-3-4) 
   สัณฐานและนิเวศวิทยาของจุลินทรย์
ทางการเกษตร จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
และเป็นโทษทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร แนวทางการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์การเกษตรใน
ปัจจุบัน รวมถึงการควบคุมโรคพืชโดยชีว
วิธี 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

 ชว 574 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์ 
 (3-0-6) 

   อนุกรมวิธาน โครงสร้าง หน้าที่ และเม
แทบอลิซึมของยีสต์ การปรับปรุงสายพันธ์ุ
ยีสต์ ยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์ใน
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับยีสต์ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

     ตัดออก 
 ชว 575 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

โดยชีววิธี                       3(3-0-6) 
  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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   หลักการของเทคโนโลยีการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ กลไกการ
ย่อยสลายสารพิษทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
โดยวิธีทางชีวภาพ การออกแบบและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีทางชีวภาพในการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จ าแนกและการเลือก
ชนิดของพืชเพื่อใช้ในการบ าบัด กลไกของ
การบ าบัดสารพิษโดยอาศัยพืช ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ในพื้นที่ปนเปื้อน
สารพิษ การวิเคราะห์พื้นที่ปนเปื้อนสาร
อันตรายและลักษณะทางสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพืชใน
การบ าบัดสารพิษ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเลือกรูปแบบ การแปลผลและการ
ประเมินผลเทคโนโลยีการบ าบัดสารพิษ
โดยใช้พืช 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

วจช 531 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์ 
 3(2-3-4) 

   ศึกษาองค์ความรู้ขั้นสูงเฉพาะเรื่อง
เก่ียวกับสรีรวิทยาและการเจริญของ
จุลินทรีย์ 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

วจช 532 สรีรวิทยาของฟังไจ 2(1-3-2) 
   ศึกษาการเจริญ เมแทบอลิซึม กลไก
การควบคุมโภชนาการ และการสืบพันธ์ุ  
ความสัมพันธ์ของฟังไจกับตัวให้อาศัย 
สารเคมีจากฟังไจ และการน ามาใช้
ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 
 3(2-3-4) 

ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร
หมัก การหมักอาหารโดยใช้เชื้อจาก
ธรรมชาติ 
และเชื้อบริสุทธ์ิ กระบวนการหมักและ

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
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อุตสาหกรรมอาหารหมัก      ตัดออก 
วจช 572 จุลชีววิทยาของน้ านมและ
ผลิตภัณฑ์นม             3(2-3-4) 
   ศึกษาจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญต่อ
น้ านมและผลิตภัณฑ์นม การตรวจสอบ
และการควบคุมคุณภาพของน้ านมและ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทางจุลชีววิทยา 
และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
การท าผลิตภัณฑ์นม 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

วจช 573  กรรมวิธีของกระบวนการ
หมัก                     4(2-6-4) 
   ศึกษาเทคโนโลยีของการใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ในกรรมวิธีการผลิตสาร
ปฏิชีวนะ ฮอร์โมน และกรดอะมิโน การ
คัดเลือกวัตถุดิบ ปัจจัยต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจของกรรมวิธีผลิต
และการควบคุมการผลิต 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 
       3(2-3-4) 

   ศึกษาหลักการและกรรมวิธีในการ
ผลิตเอนไซม์ด้วยจุลินทรีย์ การแยกและ
การท าให้บริสุทธ์ิเพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรม 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

วจช 575 ความปลอดภัยของอาหาร
ด้านจุลินทรีย์                    3(3-0-6) 
   ศึกษาจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัยในอาหาร การปฏิบัติที่ดีใน
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุด
วิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 
การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร 
การควบคุมและการประกันคุณภาพ  
การจัดการระบบในโรงงานผลิต 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และ
กฎหมายอาหาร 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตดัออก 

วจช 576 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี 
 3(2-3-4) 

   ศึกษาชีววิทยาของยีสต์ การจัด

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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หมวดหมู่ การจัดจ าแนกชนิด การเก็บ
รักษา พันธุกรรม และการปรับปรุงสาย
พันธ์ุ ความส าคัญต่ออุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการ
ผลิต จลนพลศาสตร์เบื้องต้นของการ
หมัก 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

วจช 591 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ 
 2(1-3-2) 

   ศึกษาหลักการและวิธีเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย์ การจัดระบบ การรวบรวม
ข้อมูลเชื้อจุลินทรีย์ที่เก็บรักษา 
เครือข่ายของศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธ์ุ
จุลินทรีย์และการใช้บริการ รวมทั้งมี
การศึกษานอกสถานที่ 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
     ตัดออก 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
 3(3-0-6) 

   ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูง ซ่ึงประกอบด้วยปรากฏการณ์
ทางเคมีและชีววิทยา ที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อการพัฒนา สายพันธ์ุของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางชีวภาพซ่ึง
เป็นที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรม 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
 3(3-0-6) 

   เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ปรากฏการณ์
ทางเคมีและชีววิทยา ที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาสายพันธ์ุของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางชีวภาพซ่ึง
เป็นที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 

     ตัดออก 

ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการ
ระดับโมเลกุล                    3(2-3-4) 
   วิธีการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต โดย
อาศัยความแตกต่างระดับโมเลกุล กลไก
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
วิวัฒนาการ และความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  3(3-0-6) 
   การใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลในการศึกษาด้านภูมิคุ้มกัน โรค
สัตว์น้ า การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค 
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ า 
การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและโปร

ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                 3(3-0-6) 
   ศึกษาการใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลในการศึกษาด้านภูมิคุ้มกัน โรค
สัตว์น้ า การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค การ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ า การใช้
สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและ        โปรไบโอ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ
ไบโอติกในสัตว์น้ า การใช้วัสดุอาหาร
ทดแทน การควบคุมคุณภาพน้ าและการ
บ าบัดน้ าเสีย 

ติกในสัตว์น้ า การใช้วัสดุอาหารทดแทน 
การควบคุมคุณภาพน้ าและการบ าบัดน้ า
เสีย 

     ตัดออก 

ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 
 3(3-0-6) 

   ความส าคัญ ความก้าวหน้า และ
แนวโน้มในอนาคตในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิต พัฒนา
ปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าของอาหาร 
เทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ผลิตภัณฑ์
อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น 
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ แบคทีเรีย และ
จุลินทรีย์อ่ืน ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากพืช
และสัตว์ 

   ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 

หมวดปริญญานิพนธ ์
ชว 699 ปริญญานิพนธ์ 

 12 หน่วยกิต 
   การศึกษาวิจัยทางสาขาชีววิทยา เพื่อ
ค้นหาความรู้ใหม่ เป็นงานวิจัยที่มี
ความส าคัญ และแสดงให้เห็นความ 
สามารถของผู้เรียนในการบูรณาการ
ความรู้และการน าความรู้ ประสบการณ์
ไปใช้แก้ปัญหาการวิจัย 

ปพท 691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา
โท                               12 หน่วยกิต 
   การศึกษาวิจัยทางสาขาชีววิทยา เพื่อ
ค้นหาความรู้ใหม่ เป็นงานวิจัยที่มี
ความส าคัญ และแสดงให้เห็นความ 
สามารถของผู้เรียนในการบูรณาการ
ความรู้และการน าความรู้ ประสบการณ์ไป
ใช้แก้ปัญหาการวิจัย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
     คงเดิม 
     ตัดออก 
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- การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกบัสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร ์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีววิทยา ได้มีการเปิดสอนรายวิชา BI595 RESEARCH 
METHODOLOGY ให้กบันิสติในหลกัสูตรฯ เพื่อแนะแนวทางในการท าวทิยานิพนธ์ให้กบันิสติ โดยอาจารย์
ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมคีวามหลากหลายทัง้ทางด้านชีววทิยา เช่น พฤกษศาสตร์ สตัววทิยา และจุล
ชวีวทิยา เป็นตน้ ท าใหน้ิสติสามารถเลอืกหวัขอ้วทิยานิพนธท์ีน่ิสติสนใจได ้นอกจากนี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ 
มกีารใหค้ าปรกึษาและแนะน าอาจารยท์ีเ่ชีย่วชาญในศาสตรท์ีน่ิสติสนใจและทางหลกัสตูรฯ มกีารแต่งตัง้อาจารย์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อก ากบั ดแูล ควบคุมการท าวทิยานิพนธข์องนิสติตลอดการศกึษาในหลกัสูตรฯ รวมทัง้
ตัง้กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์เพื่อดแูล ก ากบัการท าวทิยานิพนธข์องนิสติใหต้รงตามสาขาที่นิสติสนใจ 
และใหจ้บการศกึษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด (M.Sc.Bio_59_5.2_1 และ M.Sc.Bio_59_3.2_7) 
 
- การแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ ์
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชีววทิยา โดยอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มีการประชุมแต่งตัง้
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ที่มคีวามเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรกึษา แนะน าแนวทางการท าวจิยัให้กบันิสติ 
โดยการแต่งตัง้มีการด าเนินเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลัย โดยหลกัสูตรฯ มีการแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรฯ ได้ทราบถึงการแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ เพื่อเสนอค าส ัง่แต่งตัง้
อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัในล าดบัต่อไป ก่อนการน าเสนอการสอบเค้าโครง
วทิยานิพนธข์องนิสติในหลกัสูตร ฯ  ซึ่งในปีการศกึษา 2559 ทางหลกัสูตร ฯ ยงัไม่ได้มกีารแต่งตัง้อาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธ์เนื่องจากไม่มนีิสติใหม่และไม่มนีิสติที่คงเหลอืในหลกัสูตร ฯ  (M.Sc.Bio_59_5.2_2 และ 
M.Sc.Bio_59_1.1_2) 

 
- การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

กรรมการประจ าหลกัสูตรฯ และภาควชิาฯ มกีารก ากบัควบคุม การท าปรญิญานิพนธ์และการตีพมิพ์
ผลงาน อยา่งไรกต็ามตัง้แต่ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 นิสติทีค่งเหลอืในหลกัสูตร จ านวน 1 คน ไม่ได้
ลงทะเบยีนเรยีนและอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธไ์ดม้กีารตดิตามนิสติใหม้าท าวจิยั อย่างต่อเนื่อง และนิสติได้
ท าเรื่ องลาออกจากหลักสูตร ฯ ในปีการศึกษา 2559 จึงท าให้ไม่มีนิสิตคงเหลือในหลักสูตร ฯ  
(M.Sc.Bio_59_5.2_2) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_5.2_1 เวบ็ไซตร์ายวชิาทีเ่ผยแพร่ มคอ.3 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร วท.ม. 

สาขาวชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_5.2_2 บนัทกึจากอาจารยท์ีป่รกึษา 
M.Sc.Bio_59_1.1_2 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
M.Sc.Bio_59_3.2_6 แผนผงัข ัน้ตอนการก ากบัควบคุมดแูลการท าวทิยานิพนธข์องนิสติ 
M.Sc.Bio_59_3.2_7 ระเบยีบขอ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 9 สรปุระบบการการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูร วท.ม. สาขาชวีวทิยา 

 

 

คณาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการ

สอน 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจท่ีมีต่อ

รายวิชาและหลกัสูตร 

ผูป้ระสานงานรายวิชาจดัท า มคอ. 5 เสนอหลกัสูตรภายใน 

30 วนัหลงัเสร็จส้ินการสอบปลายภาค 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร และคณะกรรมการบริหาร

ภาควิชาชีววิทยาร่วมกนัพิจารณาความเหมาะสมของ

ผูส้อน 

อนุมติัด าเนินการ 
ผูป้ระสานงานรายวิชาจดัท ามคอ. 3 ส่งหลกัสูตร

กอ่นเปิดภาคการศึกษาอย่างนอ้ย 30 วนั 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรรวบรวมขอ้มูลและจดัท า มคอ. 7 

คณาจารยผ์ูส้อนก  าหนด / ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและผูส้อน

เสนอต่อหลกัสูตรและท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ืออนุมติั 
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การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะกรรมการประจ าหลกัสตูรฯ ได้มกีารประชุมเพื่อวางแนวทางการประเมนิผู้เรยีนให้มกีารประเมนิที่
หลากหลาย และให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน มคอ.3 และมกีารตดิตามผลการประเมินผู้เรยีนใน มคอ.5 ของ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2557 โดยในปีการศกึษา 2557 นิสติได้ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิา ชว 692 
สมัมนาทางชวีวทิยา 2 โดยรายวชิาดงักล่าวนิสติมคีวามรบัผดิชอบหลกัดงันี้ 1. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม นิสติ
จะตอ้งมคีวามซื่อสตัย ์ระเบยีบวนิยั และเคารพสทิธคิวามเหน็ของผู้อื่น 2. ด้านความรู้ นิสติต้องมคีวามรู้ความ
เข้าใจในหลกัการทฤษฏีและทกัษะทางด้านชีววทิยาขัน้สูง มีความรู้พื้นฐานทางชีววทิยาที่สามารถน ามา
ประยกุตใ์นการวเิคราะหแ์กป้ญัหาและต่อยอดองคค์วามรูไ้ด ้และสามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและ
งานวจิยัดา้นชวีวทิยา 3. การพฒันาด้านทกัษะทางปญัญา นิสติสามารถคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบมเีหตุผล
ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร ์สามารถน าความรูท้างชวีวทิยาไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบนิสติตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รบัมอบหมายตลอดจนความรบัผิดชอบต่อสงัคมและองค์กร สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และ
วฒันธรรมองคก์ร 5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  นิสติต้องมี
ความสามารถประยกุตค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิเพื่อการวเิคราะห ์ประเมนิผลการวจิยั และนิสติสามารถ
ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่ผลงานวจิยัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และนิสติสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเ หมาะสมกับสถานการณ์  
(M.Sc.Bio_59_1.1_5) แต่เนื่องจากในภาคเรยีนที่ 1 และภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 ไม่มรีายวชิาที่เปิด
สอนเนื่องจากไม่มนีิสติคงเหลอืในหลกัสตูร ฯ  
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติโดยคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรฯ มกีารใช ้มคอ. 5 ใน
กระบวนการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ โดยมกีารประชุมหลงัจากการท า มคอ. 5 เสรจ็สิ้น เพื่อท าการทวน
สอบการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนิสิตที่ลงทะเบยีนในหลกัสูตร ฯ และวางแผนการท างานของหลกัสูตร ฯ 
จากนัน้จงึน าผลการพจิารณาเขา้การประชุมภาควชิา ฯ และการประชุมกรรมการประจ าคณะ ฯ ต่อไป  
  อยา่งไรกต็ามตัง้แต่ปีการศกึษา 2558 เป็นตน้มา ยงัไม่มนีิสติใหม่เขา้มาเรยีนในหลกัสตูร ฯ อกีทัง้ยงัคงมี
นิสติทีค่า้งอยูใ่นระบบซึง่ไดล้งทะเบยีนรายวชิาครบแล้วในปีการศกึษา 2557 จงึเป็นผลท าให้ไม่สามารถจดัท า 
มคอ. 5 ได ้และในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูร ฯ ไม่มนีิสติคงเหลอืในหลกัสูตร ฯ เนื่องจากนิสติได้ลาออกจาก
หลกัสตูร ฯ เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2559 จงึท าใหไ้ม่มผีลการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 
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- การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
คณะกรรมการประจ าหลกัสตูร ฯ และคณาจารยใ์นภาควชิา ฯ มกีารตดิตามการจดัท า มคอ. 3  มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ให้แล้วเสรจ็
ตามกรอบระยะเวลาที่ทางมหาวทิยาลยัก าหนด ซึ่ง มคอ. 5 และ 6 จะต้องท าภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา (M.Sc.Bio_59_5.3_2) แต่เนื่องจากตัง้แต่ในภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 จนถงึภาคเรยีนที ่1 และภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 พบวา่ไม่มรีายวชิาที่เปิด
สอนและทางหลกัสูตร ฯ เนื่องจากไม่มนีิสติคงเหลือในหลกัสูตร ฯ อย่างไรกต็ามทางหลกัสูตร ฯ ได้จดัท า
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบรายงานการประเมิน/มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัจบปี
การศกึษาและการรวบรวมส่งคณะวทิยาศาสตรแ์ละด าเนินการเผยแพร่บนเวป็ไซต ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบการ
ประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิหลกัสตูร (M.Sc.Bio_59_5.3_2) 
 
- การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
 หลกัสตูร ฯ มกีารควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาและความก้าวหน้าของศาสตร์
อย่างเป็นระบบการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความกา้วหน้าของศาสตร ์ดงันี้ 

 1. นิสติเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธต่์ออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 2. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรพจิารณาใหห้วัขอ้ปรญิญานิพนธผ์่านและไม่ผ่านพร้อมให้ขอ้เสนอแนะ 

โดยพจิารณาความสอดคลอ้งกบัสาขา ความทนัสมยัตามความกา้วหน้าของศาสตร ์
 3. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพจิารณาแล้วหวัข้อปรญิญานิพนธ์ผ่าน อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะ

แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา เสนอต่อบณัฑติวยิาลยั 

 4. อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธก์ าหนดขอบเขตปรญิญานิพนธใ์หช้ดัเจนและเหมาะสมกบัเวลา
ทีก่ าหนด 

 5. นิสติสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธโ์ดยมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเป็นประธานและกรรมการในการ
สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์

 6. อาจารยท์ีป่รกึษาตดิตามผลความกา้วหน้าการท าปรญิญานิพนธใ์หเ้ป็นไปตามแผนอยา่งน้อย 2 
ครัง้ / สปัดาห ์

 7. นิสติรายงานความกา้วหน้าในการท าปรญิญานิพนธแ์ก่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรและบณัฑติ
วทิยาลยัทุกภาคการศกึษา  
 หมายเหต ุตัง้แต่ปีการศกึษา 2558 พบวา่ไม่มหีวัขอ้ปรญิญานิพนธท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัิ และปีการศกึษา 
2559 ไม่มนีิสติคงเหลอืในหลกัสตูร ฯ เนื่องจากนิสติไดล้าออก 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_1.1_5 มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวชิา ชว 692 สมัมนาทางชวีวทิยา 2 
M.Sc.Bio_59_5.3_1 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา  
M.Sc.Bio_59_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 10 กลไกการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

                            หลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 

 

 
 

นิสิตประเมินทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ 

ผูป้ระสานงานรายวิชารวบรวมขอ้มลูส่งหลกัสูตรภายใน 30 

วนัหลงัเสร็จส้ินการสอบปลายภาค 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรร่วมมือกบัผูป้ระสานงาน

จดัท าแบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรประเมินผลท่ีไดจ้ากการทวน

สอบ เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อผูส้อนต่อไป 

คณาจารยผ์ูส้อนปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 
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ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับ่งช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลกัสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ที่หลกัสูตร
ด าเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

* หมายเหตุ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มปีระกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะขอ้ 1, 6 และ ขอ้ 10 เท่านัน้ การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้ออื่น ๆ และ/หรอืการด าเนินงานตามสาขาวชิาชพีให้เป็นไปตาม มคอ.2 หมวดที่ 7 ขอ้ 7 ของ
หลกัสตูรนัน้ ๆ    

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลกัสตูร มสี่วนรว่มใน
การประชมุเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

ในปีการศกึษา 2559 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเขา้ร่วม
ประชมุ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยทาง
หลกัสตูร ฯ มกีารจดัประชมุจ านวน  9  คร ัง้ โดยมี
เนื้อหาการประชมุเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลกัสตูร 

M.Sc.Bio_59_5.3_2 
(รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ า
หลกัสตูร วท.ม. 
สาขาวชิาชวีวทิยา) 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คณุวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวฒุสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 
ไดร้บัการรบัทราบจาก สกอ. เมือ่วนัที ่4 ก.ค. 2555 
ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 
 

M.Sc.Bio_59_1.1_1 
(มคอ.2) 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศกึษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.

3/ มคอ.4  ใน 

ภาคเรยีนที ่1/2559 จ านวน 0 วชิา       

ภาคเรยีนที ่2/2559  จ านวน 0 วชิา กอ่นการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา  

จ านวนการจดัท า มคอ.3/มคอ.4 ผา่นระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2559 จ านวน 0 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2559   จ านวน 0 วชิา 

ไมป่ระเมนิเนื่องจาก
ไมม่นีิสติคงเหลอืใน
หลกัสตูร ฯ ในปี
การศกึษา 2559 จงึ
ไมม่นีิสติลงทะเบยีน 

4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2559  จ านวน 0 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2559    จ านวน 0 วชิา ภายใน 30 วนั 
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่2559 ครบทุกรายวชิา  
จ านวนการจดัท า มคอ.5/มคอ.6 ผา่นระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2559   จ านวน 0 วชิา      
ภาคเรยีนที ่2/2559     จ านวน 0 วชิา 
 

ไมป่ระเมนิเนื่องจาก
ไมม่นีิสติคงเหลอืใน
หลกัสตูร ฯ ในปี
การศกึษา 2559 จงึ
ไมม่นีิสติลงทะเบยีน 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูร ฯ มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสตูร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงั
สิน้สดุปีการศกึษา 2559 

M.Sc.Bio_59_1.1_5 
(มคอ.7) 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

- ไมป่ระเมนิเนื่องจาก
ไมม่นีิสติคงเหลอืใน
หลกัสตูร ฯ จงึไมม่ี
ผลการทวนสอบผล
การเรยีนในปี
การศกึษา 2559 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ
ประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

ไมม่กีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผล
การประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ. 7 ปี 
2558 จงึยงัคงใชก้ารด าเนินงานตามทีห่ลกัสตูรเสนอ
ไว ้

M.Sc.Bio_59_5.3_2 
(รายงานการประชมุ
อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร วท.ม. 

สาขาวชิาชวีวทิยา) 
8 อาจารย์ใหม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการ

ปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน 

ปีการศกึษา 2559 ไมม่อีาจารย์ใหมใ่นหลกัสตูร ฯ ไมป่ระเมนิเนื่องจากปี
การศกึษา 2559 ไมม่ี
อาจารย์ใหมใ่น
หลกัสตูร 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อย่างน้อยปีละ 1 คร ัง้ 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันาทาง
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่างน้อยปีละหนึ่งคร ัง้ 

M.Sc.Bio_59_4.1_6 

10 บคุลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ  
และ/หรอืวชิาชพี 

หลกัสตูรมบีคุลากรสายสนบัสนุนการเรยีนรู ้จ านวน 
1 คน คอื นายทรงกลด ใบยา ในปีการ ศกึษา 2559 
ไดร้บัการอบรม 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

M.Sc.Bio_59_5.4_1 
1.โครงการสง่เสรมิ
บรรยากาศทางการ
วจิยั เรือ่งการพฒันา
อนุภาคนาโนและ
ระบบน าสง่ยา วนัพุธ
ที ่11 มกราคม 2560 
เวลา 13.30-15.30 น. 
หอ้ง 19-701 คณะ
วทิยาศาสตร์ 
2.กจิกรรมอบรมการ
สบืคน้ทรพัยากร
สารสนเทศเพื่อการ
คน้ควา้วจิยั และการ
ใชโ้ปรแกรมจดัการ
บรรณานุกรม 
EndNote (เวอรช์ ัน่ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

x8) วนัที ่1 มนีาคม 
2560 ณ หอ้งอบรม 
102 ชัน้ 1 ส านกั
หอสมดุกลาง  

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ตี่อคณุภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

- ไมป่ระเมนิเนื่องจาก
ยงัไมม่บีณัฑติจบ
การศกึษา เนื่องจาก
ในปีการศกึษา 2559
ไมม่นีิสติคงเหลอืใน
หลกัสตูร ฯ  

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ ี
ต่อบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

- ไมป่ระเมนิเนื่องจาก
ยงัไมม่บีณัฑติจบ
การศกึษา เนื่องจาก
ในปีการศกึษา 2559
ไมม่นีิสติคงเหลอืใน
หลกัสตูร ฯ 

รวมตวับ่งชี้ในปีน้ี 6  
จ านวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีด าเนินการผ่าน 6  
ร้อยละของตวับ่งชี้ทัง้หมดในปีน้ี 100  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีววิทยา มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบไุว้
มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_5.4_1 การพฒันาวชิาการ/วชิาชพีของบุคลากร 
M.Sc.Bio_59_4.1_6 การเขา้ร่วมกจิกรรมของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเพ่ือให้มี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรฯ มกีารประชุมร่วมกบัภาควชิาชวีวทิยา ในการพจิารณาและสรุปสิง่สนบัสนุน

การเรยีนรูต้ามความตอ้งการของหลกัสตูรฯ เพื่อพจิารณาจดัสรรสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้โดยภาควชิาฯ จะได้

ด าเนินการตามแผนงบประมาณ เชน่ มกีารจดัหาหอ้งวจิยัใหก้บันสิติในหลกัสตูรฯ การเสนอขอครุภณัฑข์อง

ภาควชิาฯ เพื่อใชใ้นการเรยีนการสอนและการท าวทิยานพินธข์องนิสติในหลกัสตูรฯ มหีอ้งคอมพวิเตอรส์ าหรบั

การคน้ควา้ของนิสติ เป็นตน้ (M.Sc.Bio_59_6.1_1 , M.Sc.Bio_59_6.1_2 และ M.Sc.Bio_59_6.1_3) 

- จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
 หลกัสูตร ฯ ภายใต้การบริหารของภาควชิาชีววทิยา มีการด าเนินการเตรียมจดัหาครุภณัฑ์ใหม่มา
ทดแทน ครุภณัฑท์ีถู่กใชง้านมากและมอีายกุารใชง้านนาน โดยให้อาจารยท์ุกท่านได้มสี่วนร่วมในการช่วยกนั
พิจารณาจัดหาข้อมูลเพื่อด าเนินการจัดตัง้เสนอขอครุภัณฑ์ (M.Sc.Bio_59_6.1_3) โดยทางหลักสูตรมี
กระบวนการด าเนินงานในการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ ีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน 
ดงันี้ 
 1. หลกัสตูร มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อหารอืเกี่ยวกบัการจดัหาสิง่สนับสนุนการ
เรยีนใหก้บันิสติในหลกัสตูร โดยการส ารวจความตอ้งการสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ของภาควชิา ที่ยงัไม่เพยีงพอ
ต่อการเรยีนการสอน 
 2. จดัหารายละเอยีดของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูเ้พื่อเสนอต่อทีป่ระชุมภาควชิา เพื่อจดัล าดบัความจ าเป็น
ในการขอเสนอจดัซือ้และเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารคณะวทิยาศาสตรต่์อไป  
 อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2559 ทางภาควชิาได้จดัหาสิ่งสนับสนุนการเรียนได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ภาควชิาชวีวทิยามหีอ้งบรรยายเพยีง 
1 หอ้ง ซึง่ม ีLCD และคอมพวิเตอร์พร้อมใช้งาน และห้องบรรยายอื่น ๆ หลกัสูตรฯ ใช้ห้องบรรยายของคณะ
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีการติดตัง้อุปกรณ์และครุภัณฑ์ครบทุกห้อง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส าหรับ
หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งวจิยั มวีสัดุ อุปกรณ์/เครื่องแกว้พืน้ฐาน เครื่องมอืวทิยาศาสตร ์และสารเคม ีเตรยีมพรอ้มให้
นิสติสามารถทดลองหรอืวจิยัได้สะดวก นิสติสามารถค้นหาความรู้ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
ระบบ Wi-Fi และระบบ wireless ของมหาวทิยาลยั รวมถึงการให้บริการฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นผ่านระบบ
ห้องสมุดออนไลน์ ส านักหอสมุดได้ส ารวจความต้องการเอกสาร ต ารา วารสาร และฐานข้อมูลจากอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรทุกปี และด าเนิน การจดัหาใหค้รบถ้วน 
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- กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 คณะกรรมการประจ าหลกัสตูร ฯ มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจเกี่ยวกบัสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้
ต่อการจดัการเรยีนการสอน มาพจิารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร เพื่อปรบัปรุงสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้ที่นิสิตต้องการ เพื่อน าไปใช้ในปีการศกึษาต่อไป โดยผลการประเมินจากปีการศกึษา 2557 ได้
คะแนน 4.5 ซึง่อยูใ่นระดบัดมีาก (M.Sc.Bio_59_5.3_2 และ M.Sc.Bio_59_6.1_2) อยา่งไรกต็ามเนื่องจากในปี
การศกึษา 2559 ไม่มนีิสติคงเหลอืในหลกัสูตร ฯ จงึท าให้ไม่มีผลการประเมินความพงึพอใจของนิสติ ซึ่งมี
เฉพาะผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้โดยมคีะแนน  5 โดยทางหลกัสตูร ฯ 
ได้มีการปรบัปรุงผลจากการประเมินให้ชดัเจนด้วยการ จดัหางบประมาณเพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมการจดัท าวทิยานิพนธ์ของนิสติในหลกัสูตร และนอกจากนี้หลกัสูตร  ฯ ภายใต้การ
บรหิารงานของภาควชิาชวีวทิยา ไดม้กีารจดัสรรงบจดัซื้อครุภณัฑ์เพิม่เตมิให้กบัคณาจารยใ์นภาควชิา ฯ เพื่อ
เพิม่ประสทิธิภาพในการท าวทิยานิพนธ์ของนิสติ และได้ครุภณัฑ์ดงักล่าวมาใช้ส าหรบัการเรยีนการสอนใ น
รายวชิาทีเ่ปิดสอนของหลกัสตูรวทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา เพื่อใชใ้นการเรยีนการสอนต่อไปใน
อนาคต 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_6.1_1 ภาพถ่ายหอ้งปฏบิตักิารทีน่ิสติใชใ้นการท าวทิยานิพนธ ์
M.Sc.Bio_59_6.1_2 แบบประเมนิความพงึพอใจเกีย่วกบัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูต่้อการจดัการเรยีนการ

สอน 
M.Sc.Bio_59_6.1_3 ครุภณัฑข์องภาควชิาชวีวทิยา 
M.Sc.Bio_59_5.3_2 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา  
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หมวดท่ี 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแล้ว

เสรจ็ 

ผู้รบัผิดชอบ ความส าเรจ็ของแผน/เหตผุลท่ีไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 

    

    

 

หมายเหต ุเนื่องจากใน มคอ.7 ปีการศกึษา 2558 ไม่มกีารเสนอแผนการด าเนนิงาน เพื่อการปรบัปรุงหรอื

พฒันาหลกัสตูร ฯ จงึไม่มกีารปรบัปรงุจาก มคอ. 7 แต่มกีารปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยัตามรอบวาระ

การปรบัปรุงหลกัสตูร 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จ านวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถ้าม)ี      

มกีารปรบัโครงสร้างหลกัสูตรจากวชิาบงัคบั จ านวน 12 หน่วยกติ วชิาเลอืก จ านวน 13 หน่วยกติ 

ปรญิญานิพนธ ์จ านวน 12 หน่วยกติ รวม 37 หน่วยกติ ในหลกัสูตรเดมิวชิาบงัคบั จ านวน 12 หน่วยกติ วชิา

เลือก จ านวน 12 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต ในหลักสูตรที่ก าลังปรับปรุง 

(M.Sc.Bio_59_5.1_2) 

 

2. ขอ้เสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่หรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) (ถ้าม)ี       

มีการเปลี่ยนแปลงรายวชิา ค าอธิบายรายวชิา และจ านวนหน่วยกิต  ให้เหมาะสม ทนัสมยัตาม

ความก้าวหน้าของศาสตร์แต่ละสาขา ปิดรายวชิาที่ซ ้าซ้อน ปรบัเนื้อหาให้มปีฏบิตักิารมากขึน้ สร้างรายวชิา

ขึน้มาใหม่ ทีท่นัสมยัและรองรบัการท าปรญิญานิพนธ ์(M.Sc.Bio_59_5.1_2)  

 

แผนปฏิบติัการใหม่ส าหรบัปี 2560 

การปรบัปรุงหลกัสตูรก าลงัด าเนินการ จะตอ้งผ่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการในระดบัต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลยั  ขณะนี้ก าลงัเตรยีมเขา้รบัการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวชิาการ หลงัจากนี้จะต้องเข้า
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คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพื่ออนุมตั ิและส่งให้ สกอ. พจิารณาอกีครัง้ก่อนที่จะน าไปใช้รบันิสติต่อไป  

โดยคาดวา่หลกัสตูร ฯ จะเปิดรบันิสติในภาคเรยีนที ่2/2560 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_59_5.1_2 ร่าง มคอ 2 วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2560  
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมิน 

1. ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 2. ความเหน็ของผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 

 

 

 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร 
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ ดงันี้ 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหต ุ

องคป์ระกอบที ่1 ไม่ผ่าน  

องคป์ระกอบที ่2  ไม่ประเมิน 2 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่3 2 น้อย 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่4 3.39 ด ี 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่5 3 ปานกลาง 4 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่6 2 น้อย 1 ตวับ่งชี ้
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของ

ทุกองคป์ระกอบ 
2.74 ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข) 11 ตวับ่งช้ี 
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ผลการประเมนิ (ส าหรับหลกัสูตรระดับปริญญาตรีประเมนิเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

ไม่นอ้ยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน
กว่า 1 หลกัสูตรไม่ไดแ้ละประจ าหลกัสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลกัสูตร
นั้น 

ผ่าน - 

2. คุณสมบติัของ
อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 

คุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพนัธ์กบั
สาขาวิชาที่เปิดสอน อยา่งนอ้ย 2 คน 

ผ่าน - 

3. คุณสมบติัของ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร 

คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยข้ึ์นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัจ านวนอยา่ง
นอ้ย 3 คน 

ผ่าน - 

4. คุณสมบติัของ
อาจารยผ์ูส้อน 

1. อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รง คุณวุฒิภายนอก
สถาบนั  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพนัธ์กนั และ 2. มีประสบการณ์ดา้นการ
สอน และ 3. มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน - 

5.คุณสมบติัของ
อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั 
(ก) และอาจารยท์ี่
ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพนัธ์กนั และ 2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผ่าน - 

6. คุณสมบติัของ
อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถา้มี) 

1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพนัธ์กนัและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ไม่ประเมิน ไม่มีอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
7. คุณสมบติัของ
อาจารยผ์ูส้อบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
สถาบนั ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพนัธ์กนัและ 2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

ไม่ประเมิน ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์ 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือส่ิงพิมพว์ิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง(peer review) ซ่ึง
อยูใ่นรูปแบบเอกสาร หรือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ไม่ประเมิน ไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
คน้ควา้อิสระใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศึกษา  
5 คน 

ผ่าน - 

10. อาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการคน้ควา้
อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษามี
ผลงานวิจยัอยา่ง
ต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

อยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี ผ่าน - 

11. การปรับปรุง
หลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก  าหนด 

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี (จะตอ้งปรับปรุงใหเ้สร็จและ
อนุมติั/ใหค้วามเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/
สถาบนั เพื่อใหห้ลกัสูตรใชง้านในปีที่ 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลกัสูตร 5 ปี ประกาศใชใ้นปีที่ 7 
หรือ หลกัสูตร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีที่ 8 

ไม่ผ่าน 
(มีเง่ือนไข) 

เ น่ืองจากหลักสูตร ฯ  ย ังไม่ได้

ปรับปรุงและได้รับอนุมติัจากสภา

มหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่

ก  าหนด แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะหลกัสูตร ฯ มี
จุดประสงค์จะปิดหลกัสูตรและได้

ด  าเนินการขอปิดหลกัสูตร ในวนัที่ 

21 ตุลาคม 2559 โดยมีหลกัฐาน
แสดงชดัเจน ทั้งเอกสารท่ีออกจาก

หลกัสูตรและเอกสารที่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะ  แต่บัณฑิต
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
วิทยาลยัไดแ้จง้ใหห้ลกัสูตรทบทวน

การปิดหลกัสูตร   ดงันั้นหลกัสูตร
จึงได้ด  าเนินการทบทวนและจาก

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กัน ร ะ ห ว่ า ง

หลัก สู ต รกับ คณะ มีม ติ ไ ม่ ปิ ด

หลัก สูตรและให้หลัก สู ตร เ ร่ ง

ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตร โดย
หลักสูตรได้เ ร่งด าเนินการและมี

หลกัฐานเอกสารในการด าเนินการ

ครบถว้น แต่สาเหตุที่ล่าชา้เน่ืองจาก
กระบวนการและรอบระยะเวลา

ของการน าเขา้สภาวิชาการและสภา

มหาวิทยาลัย ดงันั้นหากหลกัสูตร
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้

เสร็จสมบูรณ์และไดรั้บอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัยเป็นที่เ รียบร้อย

แลว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า
หลักสูตรสามารถยื่นค าขอเพื่อรับ

การประเ มินเพื่อทบทวนผลการ

ประเมินในขอ้น้ีไดอ้ีกคร้ัง 

 

ผลการประเมนิตวับ่งช้ีที่ 1.1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา “ไม่ผ่าน” 
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ผลการประเมนิรายตวับ่งช้ี  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต     

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - - - 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละของบณัฑิตที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดบัปริญญาตรี) 

- - - - 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท
ที่ไดรั้บการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- - - - 

องค์ประกอบที่ 3  นิสิต    

ตวับ่งช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       นอ้ย 2 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.2  การส่งเสริมและพฒันานิสิต     นอ้ย 2 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.3  ผลที่เกิดกบันิสิต      นอ้ย 2 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ตวับ่งช้ีท่ี  4.1  การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร      นอ้ย 2 

ตวับ่งช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร      ดีมาก 4.17 

    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     ดีมาก 5 

    ประเดน็ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่ด  ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

    ปานกลาง 2.5 

     ประเดน็ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร     ดีมาก 5 

    ประเดน็ที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญา
เอกที่ไดรั้บการอา้งอิงในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

  - - 

ตวับ่งช้ีท่ี  4.3  ผลที่เกิดกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร      ดี 4 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

ตวับ่งช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลกัสูตร      นอ้ย 3 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

    นอ้ย 2 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.3 การประเมินผูเ้รียน     นอ้ย 2 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

    ดีมาก 5 
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องค์ประกอบที่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้      นอ้ย 2 

คะแนนเฉล่ียตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน  11  ตัวบ่งช้ี) ตัวตั้ง 30.17 

         ตัวบ่งช้ี 11 

    คะแนน 2.74 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผา่น 

จ านวน 
ตวับ่งชี้ 

I P O 
คะแน
น 

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ไมผ่า่น (มเีงือ่นไข)  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บง่

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2
 - 
6 

2 - - 
ไม่ประเมนิ 
(2.1,2.2)  ไม่ประเมนิ 

3 3 
(2,2,2) 

(3.1,3.2,3.3) - - 2 ระดบัคุณภาพ น้อย 

4 3 
(2, 4.17, 4) 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.39 ระดบัคุณภาพ ดี 

5 4 
(3) 
(5.1) 

(2,2,5) 
(5.2,5.3,5.4) - 3 ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 

6 1 - (2) 
(6.1) 

- 2 ระดบัคุณภาพ น้อย 

รวม 11 7 4 - ปานกลาง 

ผลการประเมิน    2.74 ระดบัคุณภาพ ไม่ผ่าน (มีเง่ือนไข) 

 
 

  

รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
องคป์ระกอบท่ี 2 - องคป์ระกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองคป์ระกอบ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
ไม่ม ี ไม่ม ี

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. การจดัหาครุภณัฑ์ที่ใช้ในการเรยีนและการ
ท าวจิยั 

1. มกีารประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรใหม้ากขึน้ 

2. การจดัหาแหล่งทุนในการเรยีนและการวจิยั
ใหน้ิสติ 

2. ส่งเสรมิใหน้ิสติในระดบั ป.ตร ีทีเ่ป็นศษิยเ์ก่าใหเ้ขา้มา
เรยีนต่อในหลกัสตูร ฯ มากขึน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 3 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

ไม่ม ี ไม่ม ี
จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. สรา้งความเขม้แขง็ของหลกัสตูร 1. มกีารประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรใหม้ากขึน้ 
2. ส่งเสรมิใหน้ิสติในระดบั ป.ตร ีที่เป็นศษิยเ์ก่าให้เขา้
มาเรยีนต่อในหลกัสตูร ฯ มากขึน้ 
3. การจดัหาแหล่งทุนในการเรยีนและการวจิยัใหน้ิสติ 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
 
 
 

องคป์ระกอบท่ี 4 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. อาจารยผ์ูส้อนมคีุณภาพ 1. ส่งเสรมิใหม้กีารขอต าแหน่งวชิาการใหม้ากขึน้ 
2 .  มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะพัฒน าอ า จ า ร ย์ที่ มี
ประสทิธภิาพ 

2. ส่งเสรมิใหม้ผีลงานทางวชิาการใหม้ากขึน้ 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ไม่ม ี ไม่ม ี

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
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องคป์ระกอบท่ี 5 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. มรีายวชิาทีห่ลากหลายในหลกัสตูร 1. มกีารปรบัปรุงเนื้อหารายวชิาในหลกัสตูรใหท้นัสมยั 
2. มีอาจารย์ผู้สอนที่มีความ เชี่ยวชาญที่
หลากหลายในแต่ละสาขาวชิา 

2. ส่งเสรมิใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวชิาการเพื่อ
พฒันาความรูค้วามสามารถใหท้นัสมยั 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ไม่ม ี ไม่ม ี

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
 
 
 

องคป์ระกอบท่ี 6 
จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

ไม่ม ี ไม่ม ี
จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

 1. จดัหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้เพิม่เติมที่เพียงพอ
เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของนิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
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แบบรบัรองความถกูต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทีน่ าเสนอในรายงานฉบบันี้ไดม้กีารด าเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา () 
  ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรนี้เพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไม่ไดป้ระจ าหลกัสตูรอื่นๆ อกี 
  ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร............................................................................................... 

และ หลกัสตูร................................................................................................ ซึง่เป็นหลกัสตูรในสาขา
เดยีวกนั 

 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่1: รศ.เฉลมิชยั  วงศว์ฒันะ                                                                  

ลายเซน็ :        วนัที ่: 13 ก.ค. 60 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่2: อ.สุขมุาภรณ์  แสงงาม                                                                  

ลายเซน็ :             วนัที ่: 13 ก.ค. 60 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่3: อ.สริริกัษ์  ศรวณียารกัษ์                                                                  

ลายเซน็ :           วนัที ่: 13 ก.ค. 60 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่4: ผศ.ธงชยั  แกว้พนิิจ                                                                  

ลายเซน็ :                     วนัที ่: 13 ก.ค. 60 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคนที ่5: อ.วศิรุตตา  อตัถากร                                                                  

ลายเซน็ :             วนัที ่: 13 ก.ค. 60 

 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(หวัหน้าภาควชิา) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(คณบด)ี 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 

 

สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดพรอ้มจ านวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน  จ านวนนสิติทีส่อบผ่านแต่ละรายวชิาและ

การกระจายของระดบัคะแนน) 

เนื่องจากหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา งดรบันิสติตัง้แต่ปีการศกึษา 2556 เป็น

ตน้มา เนื่องจากหลกัสตูรฯ มจี านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไม่เพยีงพอ และในปีการศกึษา 2557 หลกัสูตรฯ มี

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพยีงพอเนื่องจากการบรหิารหลกัสตูร วท.ม. (ชวีวทิยา) ภายใต้การบรหิารของ

ภาควชิาชวีวทิยาไดม้กีารเปิดรบัอาจารยใ์หม่ในปีการศกึษา 2557 จงึท าให้หลกัสูตร วท.ม. สาขาวชิาชวีวทิยา 

มจี านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพยีงพอ และตามที่ทางหลกัสูตรฯได้มแีผนเปิดรบันิสติในปีการศกึษา 2558 

นัน้ พบวา่ไม่ผูส้มคัรเขา้เรยีนในหลกัสตูร ฯ และในปจัจุบนัยงัคงมนีิสติคงค้างในหลกัสูตร ฯ จ านวน 1 คน คอื

นางสาวสุขมุาลย ์บณัฑติ ซึง่อยู่ในสถานการณ์รกัษาสภาพนิสติ และในปีการศกึษา 2559 นิสติได้ลาออกจาก

หลกัสูตร ฯ เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2559 จงึท าให้ไม่มนีิสติคงเหลอืในหลกัสูตร ฯ และทางหลกัสูตร ฯ จงึไม่มี

รายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2559 

 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จ านวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

                        

 
การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรยีนไม่ปกติ 
รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ 
เหตท่ีุท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

      
 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
BI501 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยา 1 1/2559 นิสติลาออก  
BI502 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยา 2 1/2559 นิสติลาออก  
BI503 ววิฒันาการ 1/2559 นิสติลาออก  
BI508 ชวีภมูศิาสตร ์ 1/2559 นิสติลาออก  



รายงานการประเมินตนเองหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2559      83 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
BI511 วทิยาสาหร่ายขัน้สงู 1/2559 นิสติลาออก  
BI512 กายวภิาคศาสตรช์ ัน้สงูของ
พชื 

1/2559 นิสติลาออก  

BI513 สารเคมใีนพชื 1/2559 นิสติลาออก  
BI514 อนุกรมวธิานขัน้สงูของพชื        1/2559 นิสติลาออก  
BI515 สณัฐานวทิยาเปรยีบเทยีบ
ของพชืมที่อล าเลยีง 

1/2559 นิสติลาออก  

BI516 ชวีวทิยาระดบัโมเลกุลของ
พชื 

1/2559 นิสติลาออก  

BI517 การเพาะเลีย้งเซลลแ์ละ
เนื้อเยือ่พชืชัน้สงู 

1/2559 นิสติลาออก  

BI518 เฟิรน์วทิยาขัน้สงู    1/2559 นิสติลาออก  
BI522 สงัขวทิยา 1/2559 นิสติลาออก  
BI543 พนัธุวศิวกรรม 1/2559 นิสติลาออก  
BI548 พนัธุศาสตรร์ะดบัเซลล ์ 1/2559 นิสติลาออก  
BI551 วทิยาระบบประสาทและต่อม
ไรท้่อ 

1/2559 นิสติลาออก  

BI552 พยาธสิรรีวทิยา 1/2559 นิสติลาออก  
BI554 สรรีวทิยาขัน้สงูของพชื 1/2559 นิสติลาออก  
BI561 ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มและการ
อนุรกัษ ์

1/2559 นิสติลาออก  

BI564 ชลธวีทิยา 1/2559 นิสติลาออก  
BI594 สถติกิารวจิยัทางชวีวทิยา 1/2559 นิสติลาออก  
BI595 ระเบยีบวธิวีจิยั 1/2559 นิสติลาออก  
BI604 ชวีวทิยาประชากร 1/2559 นิสติลาออก  
BI643 ชวีสารสนเทศ 1/2559 นิสติลาออก  
BI691 สมัมนาทางชวีวทิยา 1 1/2559 นิสติลาออก  
BI692 สมัมนาทางชวีวทิยา 2 1/2559 นิสติลาออก  
BT613 ระบบวทิยาและววิฒันาการ
ระดบัโมเลกุล 

1/2559 นิสติลาออก  

BT622 เทคโนโลยชีวีภาพขัน้สงู
ทางการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 

1/2559 นิสติลาออก  

BT643 เทคโนโลยขี ัน้สงูทางอาหาร 1/2559 นิสติลาออก  
ORM612 สอบปรญิญานิพนธ ์ 1/2559 นิสติลาออก  
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
ระดบัปรญิญาโท 
SMB531 สรรีวทิยาขัน้สงูของ
จุลนิทรยี ์

1/2559 นิสติลาออก  

SMB532 สรรีวทิยาของฟงัไจ 1/2559 นิสติลาออก  
SMB571 จุลชวีวทิยาของอาหาร
หมกั 

1/2559 นิสติลาออก  

SMB572 จุลชวีวทิยาของน ้านมและ
ผลติภณัฑน์ม 

1/2559 นิสติลาออก  

SMB573 กรรมวธิขีองกระบวนการ
หมกั 

1/2559 นิสติลาออก  

SMB574 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์ 1/2559 นิสติลาออก  
SMB575 ความปลอดภยัของอาหาร
ดา้นจุลนิทรยี ์

1/2559 นิสติลาออก  

SMB576 ยสีตแ์ละยสีตเ์ทคโนโลย ี 1/2559 นิสติลาออก  
SMB591 การเกบ็รกัษา
เชือ้จุลนิทรยี ์

1/2559 นิสติลาออก  

BI501 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยา 1 2/2559 นิสติลาออก  
BI503 ววิฒันาการ 2/2559 นิสติลาออก  
BI506 โครงสรา้งและหน้าทีข่อง
เซลล ์

2/2559 นิสติลาออก  

BI508 ชวีภมูศิาสตร ์ 2/2559 นิสติลาออก  
BI511 วทิยาสาหร่ายขัน้สงู 2/2559 นิสติลาออก  
BI512 กายวภิาคศาสตรช์ ัน้สงูของ
พชื 

2/2559 นิสติลาออก  

BI513 สารเคมใีนพชื 2/2559 นิสติลาออก  
BI514 อนุกรมวธิานขัน้สงูของพชื        2/2559 นิสติลาออก  
BI515 สณัฐานวทิยาเปรยีบเทยีบ
ของพชืมที่อล าเลยีง 

2/2559 นิสติลาออก  

BI516 ชวีวทิยาระดบัโมเลกุลของ
พชื 

2/2559 นิสติลาออก  

BI517 การเพาะเลีย้งเซลลแ์ละ
เนื้อเยือ่พชืชัน้สงู 

2/2559 นิสติลาออก  

BI518 เฟิรน์วทิยาขัน้สงู    2/2559 นิสติลาออก  
BI522 สงัขวทิยา 2/2559 นิสติลาออก  
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
BI543 พนัธุวศิวกรรม 2/2559 นิสติลาออก  
BI548 พนัธุศาสตรร์ะดบัเซลล ์ 2/2559 นิสติลาออก  
BI551 วทิยาระบบประสาทและต่อม
ไรท้่อ 

2/2559 นิสติลาออก  

BI552 พยาธสิรรีวทิยา 2/2559 นิสติลาออก  
BI553 สรรีวทิยาความเครยีดของ
พชื 

2/2559 นิสติลาออก  

BI554 สรรีวทิยาขัน้สงูของพชื 2/2559 นิสติลาออก  
BI561 ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มและการ
อนุรกัษ ์

2/2559 นิสติลาออก  

BI564 ชลธวีทิยา 2/2559 นิสติลาออก  
BI595 ระเบยีบวธิวีจิยั 2/2559 นิสติลาออก  
BI604 ชวีวทิยาประชากร 2/2559 นิสติลาออก  
BI643 ชวีสารสนเทศ 2/2559 นิสติลาออก  
BI691 สมัมนาทางชวีวทิยา 1 2/2559 นิสติลาออก  
BI692 สมัมนาทางชวีวทิยา 2 2/2559 นิสติลาออก  
BT501 เทคโนโลยชีวีภาพขัน้สงู 2/2559 นิสติลาออก  
BT613 ระบบวทิยาและววิฒันาการ
ระดบัโมเลกุล 

2/2559 นิสติลาออก  

BT622 เทคโนโลยชีวีภาพขัน้สงู
ทางการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 

2/2559 นิสติลาออก  

BT643 เทคโนโลยขี ัน้สงูทางอาหาร 2/2559 นิสติลาออก  
ENM600 การอ่าน (ระดบัปรญิญา
โท) 

2/2559 นิสติลาออก  

ORM612 สอบปรญิญานิพนธ ์ 
ระดบัปรญิญาโท 

2/2559 นิสติลาออก  

SMB531 สรรีวทิยาขัน้สงูของ
จุลนิทรยี ์

2/2559 นิสติลาออก  

SMB532 สรรีวทิยาของฟงัไจ 2/2559 นิสติลาออก  
SMB571 จุลชวีวทิยาของอาหาร
หมกั 

2/2559 นิสติลาออก  

SMB572 จุลชวีวทิยาของน ้านมและ
ผลติภณัฑน์ม 

2/2559 นิสติลาออก  

SMB573 กรรมวธิขีองกระบวนการ 2/2559 นิสติลาออก  
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
หมกั 
SMB574 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์ 2/2559 นิสติลาออก  
SMB575 ความปลอดภยัของอาหาร
ดา้นจุลนิทรยี ์

2/2559 นิสติลาออก  

SMB576 ยสีตแ์ละยสีตเ์ทคโนโลย ี 2/2559 นิสติลาออก  
SMB591 การเกบ็รกัษา
เชือ้จุลนิทรยี ์

2/2559 นิสติลาออก  

 
รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หวัข้อท่ีขาด สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คณุภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 
มี ไม่มี 

          
 
ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรปุข้อคิดเหน็ของผู้สอน และ
ข้อมลูป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม   
ความรู ้   
ทกัษะทางปญัญา   
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคล
และความรบัผดิชอบ 

  

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดบั รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตวับ่งชี้ท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา - คน  เนื่องจาก 

ไมม่นีิสติ 
ส าเรจ็การศกึษา 

2 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด - คน   
3 ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้าการประเมนิบณัฑติ - คะแนน   
4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ - รอ้ยละ   

ตวับ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี - คน   
6 จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด - คน   
7 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี - รอ้ยละ   
8 คา่รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

เทยีบคะแนนเตม็ 5 
- คะแนน   

ตวับ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร ่
9 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด - คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง (0.10) - ชิน้   
11 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชมุวชิาการระดบัชาติ (0.20) 
- ชิน้   

12 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชมุวชิาการระดบันานาชาติ (0.40) 

- ชิน้   

13 จ านวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานขอ้มลูแต่สถาบนัน าเสนอสภา
อนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

- ชิน้   

14 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40) - ชิน้   
15 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู 

TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 
- ชิน้   

16 จ านวนบทความทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ชิน้   

17 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

- ชิน้   

18 จ านวนบทความทีต่พีมิพ์ในวรสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิน้   

19 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00) - ชิน้   
20 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการ - น ้าหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 
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ล าดบั รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
หรอืผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

- ชิน้   

22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40) - ชิน้   

23 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ (0.60.) - ชิน้   
24 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

(0.80) 
- ชิน้   

25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ
(1.00) 

- ชิน้   

26 ผลรวมคา่น ้าหนกังานสรา้งสรรค์ - น ้าหนกั   
27 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค์ - น ้าหนกั   

ตวับ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
28 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด - คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 
29 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
- ชิน้   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

- ชิน้   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการทีไ่มม่อียู่ใน
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัวิารสารเหล่านี้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิน้   

32 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40) - ชิน้   
33 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 

(0.60) 
-    

34 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ชิน้   

35 บทความวจิยัทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 
(0.80) 

- ชิน้   

36 บทความวจิยัทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิน้   

37 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00) - ชิน้   
38 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการ -  น ้าหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 
39 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

หรอืผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 
- ชิน้   

40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40) - ชิน้   
41 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรร่ะดบัชาติ (0.60) - ชิน้   
42 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

(0.80) 
- ชิน้   
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43 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน / นานาชาติ
(1.00) 

- ชิน้   

44 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการ -  น ้าหนกั   
45 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค์ -  น ้าหนกั   

ตวับ่งชี้ท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย์ 
 ตวับ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก 5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน   
48 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทีม่คีณุวุฒปิรญิญาเอก 100 รอ้ยละ   
49 คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเทยีบ 

คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตวับ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 2 คน   
51 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 40 รอ้ยละ   
52 คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
2.5 คะแนน   

 ตวับ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   
 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชมุวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

4 ชิน้   

54 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชมุวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

- ชิน้   

55 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชมุวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

- ชิน้   

56 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชมุวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

- ชิน้   

57 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัวิารสารเหล่านี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิน้   

58 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการทีไ่ม่
อยู่ในฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัวิารสาร
เหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิน้   

61 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40) - ชิน้   
59 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู 

TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 
- ชิน้   

60 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

- ชิน้   

62 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีอ่ยู่
ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลู

- ชิน้   
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ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

63 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
อยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

2 ชิน้   

64 จ านวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

2 ชิน้   

65 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

- ชิน้   

66 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ชิน้   

67 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิน้   

68 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00) - ชิน้   
69 จ านวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่า่นการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

(1.00) 
- ชิน้   

70 จ านวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาตวิ่าจ้างใหด้ าเนินการ 
(1.00) 

- ชิน้   

71 จ านวนผลงานคน้พบพนัธุ์พชื พนัธุ์สตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจด
ทะเบยีน (1.00) 

- ชิน้   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00) - ชิน้   
73 จ านวนหนงัสอืทีผ่า่นการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00) - ชิน้   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมนิต าแหน่ง

ทางวชิาการแต่ไมไ่ดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ 
(1.00) 

- ชิน้   

75 จ านวนหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมนิต าแหน่ง
ทางวชิาการแต่ไมไ่ดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ 
(1.00) 

- ชิน้   

76 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการ 5 น ้าหนกั   
 ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
หรอืผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

- ชิน้   

78 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40) - ชิน้   
79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ (0.60.) 1 ชิน้   
80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

(0.80) 
- ชิน้   

81 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาติ (1.00) - ชิน้   
82 ผลรวมคา่น ้าหนกังานสรา้งสรรค์ 0.6  น ้าหนกั   
83 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค์ 5.6  น ้าหนกั   
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 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการ
อา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 

- ชิน้   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร - คน   
86 จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารย์ประจ าหลกัสตูร - ชิน้/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุท้าย / บณัฑติใหมท่ี่

มตี่อคณุภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
- คะแนน  

 

 


