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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 

ประจาํปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 

วนัท่ีรายงาน 29 มิถนุายน 2560 



 หน้า 2 

บทสรปุผูบ้ริหาร 

 

 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

มผีลการดําเนินงานในปีการศกึษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและมี

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.52 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 

องคป์ระกอบ  (14 ตวับ่งชี)้ โดยมจีาํนวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัดมีาก (องคป์ระกอบที ่2) มจีาํนวน 2 องค-์ 

ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4 และ 5 ) และมีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 

(องคป์ระกอบที ่3 และ 6)  

 

สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  

องคป์ระกอบที ่2 4.79 ระดบัคุณภาพดมีาก  

องคป์ระกอบที ่3 2.67 ระดบัคุณภาพปานกลาง  

องคป์ระกอบที ่4 3.72 ระดบัคุณภาพด ี  

องคป์ระกอบที ่5 3.50 ระดบัคุณภาพด ี  

องคป์ระกอบที ่6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.52 ระดบัคณุภาพดี  

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

 1. จาํนวนรบันิสติไมต่รงไปตามแผนการรบันิสติทีก่ําหนดไวใ้น มคอ. 2 

 2. อาจารย์ที่จบสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศีึกษา เน้นชวีวทิยาศึกษา จํานวน 1 คน ซึ่งอาจไม่

เพยีงพอต่อการควบคุมปรญิญานิพนธ ์หากมจีาํนวนรบันิสติตามแผนการรบันิสติทีก่ําหนดไว ้

 3. งบประมาณไม่ได้จดัสรรลงหลกัสูตร ทําใหก้ารบรหิารจดัการอาจล่าชา้หรอืไม่ตรงตามเป้าหมายที่

กําหนดในบางเรือ่ง 

 

 

 

 



 หน้า 3 

คาํนํา 

 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไดด้ําเนินการจดัทําระบบประกนัคุณภาพการศกึษาตัง้แต่

มกีารปรบัปรุงเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในปี พ.ศ. 2552 มาอย่างต่อเน่ืองตามองค์ประกอบที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด โดยใหห้ลกัสตูรมมีาตรฐานตามองคป์ระกอบที ่1 ของการประกนัคุณภาพ 

และมีคุณภาพตามตัวชี้ในองค์ประกอบที่ 2–6 ในปีการศึกษา 2559 น้ี หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการใน 6 

องค์ประกอบ 14 ตวับ่งชี้ ซึ่งมทีัง้การประเมนิเชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมภารกจิหลกั ได้แก่ การ

ผลติบณัฑติ การพฒันาอาจารย ์การดําเนินการการเรยีนการสอนของหลกัสูตรและสิง่สนับสนุน การวจิยั และ

การประกนัคุณภาพ คณะกรรมการประจาํหลกัสตูรไดจ้ดัทาํรายงาน มคอ. 7 ซึง่เป็นการประเมนิตนเองและผ่าน

การปรบัปรุงแก้ไขของคณะกรรมการประจําหลกัสูตร เพื่อให้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร ไดต้รวจสอบ ชีแ้นะ และเสนอแนวทางแกไ้ข ซึง่คณะกรรมการประจาํหลกัสตูรจะไดนํ้าไปปรบัปรุงการ

ดาํเนินการของหลกัสตูรในปีการศกึษา 2560 ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 ในการน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการประจําหลกัสูตรทุกท่านที่ได้สละเวลา ทุ่มเทแรงกายและแรงใจใน

การค้นคว้า หาขอ้มูล ศกึษารายละเอยีดต่าง ๆ เพื่อให้รายงานฉบบัน้ีสมบูรณ์ทนัเวลา รวมถงึคณะกรรมการ

ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยัทีใ่หค้ําแนะนําในการดําเนินงานในแต่ละ

ภาคการศกึษาทําใหไ้ดร้บัการปรบัปรุงจนไดก้ระบวนการทีผ่ลติมหาบณัฑติทีม่คีุณภาพ และขอขอบพระคุณคณะ 

กรรมการประเมนิคุณภาพระดบัหลกัสตูรทุกท่านทีส่ละเวลาอนัมคี่ายิง่ ในการตรวจประเมนิ และใหข้อ้เสนอแนะ

ในการปรบัปรุงการดําเนินงานของหลกัสตูรเพื่อใหส้ามารถดําเนินงานไดอ้ยา่งมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ในปีถดั ๆ ไป 

 

 

 

                                                             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ) 

    ประธานหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 

  วนัที ่29 มถุินายน 2560 
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 หน้า 5 

หมวดท่ี 1  

การกาํกบัมาตรฐาน 

 

ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา  ชื่อยอ่ กศ.ม. (ชวีวทิยา) 

ชื่อภาษาองักฤษ Master of Education Program in Biology 

 ภาควชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

รหสัหลกัสูตร  

 25550091104927 
 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร   

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา มวีตัถุประสงค์ในการผลติบณัฑติตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จ

การศกึษาจากหลกัสตูรน้ี มคีุณสมบตัดิงัน้ี 

1. มคีวามรูท้างชวีวทิยาในมุมกวา้งและลกึซึง้ สามารถนําไปประยกุตใ์ชก้บัการเรยีนการสอนไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสาร และการถ่ายทอดเผยแพร่ความรูแ้ละ

งานวจิยัสู่ชุมชนได ้

3. มคีวามคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และทํางานวิจยัเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนด้านชีววิทยา หรอื

งานวจิยัดา้นชวีวทิยาทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมและวชิาชพี 

4. มจีติสาธารณะ มภีาวะผูนํ้า และเป็นผูต้ามทีด่ใีนการพฒันาวชิาชพี อย่างมคีุณธรรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณ 

รายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.สมเกยีรต ิ พรพสิทุธมิาศ วท.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 (ชวีวทิยา) 2537, วท.ม.(เทคโนโลย ี

ชวีภาพ) 2539, ปร.ด.(วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยศีกึษา) 2550 

2 *รศ.อจัฉรยิา  รงัษรุิจ ิ วท.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 (ชวีวทิยา) 2536, M.Sc.(ชวีวทิยา) 

2538, Ph.D.(Molecular Systematics and Evolution) 2542 

3 *อ.อนิษฐาน  ศรนีวล วท.บ.(ชวีวทิยา) 2543, วท.ม.(ชวีวทิยา) 2547, 

 ปร.ด.(ชวีวทิยา) 2552 

4 อ.ดร.ประภากร  ตนัตโยทยั วท.บ. (ชวีวทิยา) 2544, วท.ม. (สตัววทิยา) 2548, Ph.D. 

(Soils and Biogeochemistry) 2557 

5  อ.กนัตก์นิษฐ  รตันธนาวรรณ วท.บ.(ชวีวทิยา) 2552, ปร.ด.(อณูชวีวทิยา) 2557 

หมายเหต ุ*อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 



 หน้า 6 

รายช่ือและคณุสมบติัอาจารยผ์ูส้อน  

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 4) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มีประสบการณ์

ด้านการสอน () 

มีประสบการณ์ 

ด้านการวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.เฉลมิชยั วงศว์ฒันะ     

2 รศ.ดร.ปรนิทร ์ชยัวสิทุธางกรู     

3 ผศ.ดร.ศวิาพร ลงยนัต ์     

4 รศ.ดร.อรอนงค ์พริง้ศุลกะ     

5 รศ.ดร.อจัฉรยิา รงัษรุิจ ิ     

6 ผศ.ดร.นลนิา ประไพรกัษ์สทิธิ ์     

7 ผศ.ดร.พชิาภคั ศรทีายาท     

8 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ     

9 ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ     

10 ดร.ณฎัฐกิา สวุรรณาศรยั     

11 ดร.ณฐัรนิทร ์วงศธ์รรมวานิช     

12 ดร.ธนวรรณ เตชางกรู     

13 ดร.ธนิต ศริบิุญ     

14 ดร.ประภากร ตนัตโยทยั     

15 ดร.ประวตั ิองัประภาพรชยั     

16 ดร.มนตร ีมณีภาค     

17 ดร.รกัชนก โคโต     

18 ดร.วศิรุตตา อตัถากร     

19 ดร.วุฒพิงษ์ ทองใบ     

20 ดร.วลัลภา หล่อเหลีย่ม     

21 ดร.สริริกัษ์ ศรวณียารกัษ ์     

22 ดร.สขุมุาภรณ์ กระจ่างสงัข ์     

23 ดร.สขุมุาภรณ์ แสงงาม     

24 ดร.อนิษฐาน ศรนีวล     

25 ดร.อภริดา สถาปัตยานนท ์     

26 ดร.อนิทนนท ์กลศาสตรเ์สนี     
 

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั  

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 5) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มีประสบการณ์

ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน

การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.เฉลมิชยั วงศว์ฒันะ     

2 รศ.ดร.อจัฉรยิา รงัษรุิจ ิ     
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ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์

ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน

การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

3 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ     

4 ดร.ประภากร ตนัตโยทยั     

5 ดร.รกัชนก โคโต     

6 ดร.อนิษฐาน ศรนีวล     
 

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 6) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์

ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน

การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ     
 

คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์  

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 7) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์ 

ด้านการวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ 

ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.พรรณี ลกีจิวฒันะ    

2 ผศ.ดร.จุมพต พุม่ศรภีานนท ์    

3 ผศ.ดร.พงษ์ประพนัธ ์พงศโ์สภณ    

4 ผศ.ดร.วโิรจน์ เกษรบวั    

5 ผศ.ดร.ศศเิทพ ปิตพิรเทพนิ    

6 ผศ.ดร.อรุณ ชาญชยัเชาวว์วิฒัน์    

7 ดร.บุญรอด ชาตยิานนท ์    

8 ดร.ปราโมทย ์ไตรบญุ    
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การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษา  

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 8) 

 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเรจ็การศกึษาเป็นรายงานสบืเน่ืองฉบบัเต็มในการประชุมวชิาการ 

(proceedings) หรอืวารสารหรอืสิง่พิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 

2559 มวีารสารวชิาการ จํานวน 6 เรื่อง และรายงานสบืเน่ืองฉบบัเต็มในการประชุมวชิาการ (proceedings) 

จาํนวน 6 เรือ่ง ไดแ้ก่ 
 

ท่ี ช่ือผูส้าํเรจ็การศึกษา ช่ือเรือ่ง 
ช่ือการประชมุวิชาการ/

วนัเดือนปี และสถานท่ีจดั 
รายการอ้างอิง 

1 นายอนุพนัธ ์ยงัปรดีา Optimization of poly (DL-lactic acid) 

degradation and evaluation of 

bio-logical re-polymerization 

Journal of Polymers and 

Environment, 2016, doi: 10. 

1007/s10924-016-0885-1 

M.Ed.Bio59_1.1_02 

2 นางสาวนาตยา 

         ยงกสกิารณ์ 

ผลการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยี

ก่อโรคเหีย่วในพรกิชีฟ้้าดว้ยสารสกดั

น้ําจากใบพชืวงศ ์Apocynaceae 

วารสารวชิาการมหาวทิยา-

ลยัราชภฏัอุตรดติถ์, 11(2), 

2559, 118–128 

M.Ed.Bio59_1.1_02 

3 นางสาวภทัรภร พกุิลขวญั การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต

เอนไซม์ไลเปสจาก Bacillus safensis 

สายพนัธุ ์PSR5631 ทีแ่ยกไดจ้ากดนิ 

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 

32(1), 2559, 115–129 

M.Ed.Bio59_1.1_02 

4 นางสาวจดิาภา 

         พรหมสงิห ์

กายวภิาคศาสตรเ์น้ือเยื่อชัน้ผวิใบของ

พชืวงศม์ะขามป้อม (Phyllanthaceae) 

บางชนิดในประเทศไทย 

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทค-

โนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราช- 

ธานี, 18(3), 2559, 87–99 

M.Ed.Bio59_1.1_02 

5 นางสาวปวนีนัทร ์รงัแกว้ ผลของเทคนิคการฆ่าเชือ้ดว้ยสารเคมี

และไมโครเวฟต่ออาหารและอุปกรณ์

สําหรบัเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ และการ

ยา้ยเน้ือเยื่อโดยไม่ใชตู้ถ่้ายเน้ือเยื่อ 

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 

32(2), 2559, 161–175 

M.Ed.Bio59_1.1_02 

6 นางสาววชิุดา 

        พรหมคงบุญ 

สภาวะทีเ่หมาะสมต่อการผลติเอนไซม์

พอล ิ(3-ไฮดรอกซบีวิทเิรต-โค-3-ไฮ 

ดรอกซวีาเลอเรต) ดพีอลเิมอเรส จาก 

Actinomadura sp. สายพนัธุ ์TF1 

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 

32(2), 2559, 177–193 

M.Ed.Bio59_1.1_02 

7 นายเกยีรตศิกัดิ ์รกัษาพล การควบคุมโรคเหีย่วฟิวซาเรยีมบน

ผลมะเขอืเทศโดยยสีต์ปฏปัิกษ์ที่แยก

ไดจ้ากธรรมชาต ิ

การประชุมวชิาการเสนอผล 

งานวจิยัระดบับณัฑติศกึษา 

ครัง้ที่ 40, 20 – 21 ตุลาคม 

2559,มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครนิทร ์

M.Ed.Bio59_1.1_01 

8 นางสาวอาทติยา 

       พนูเรอืง 

การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนและความสามารถในการแก้ 

ปัญหาวทิยาศาสตร ์เรื่อง เคมทีีเ่ป็น

พืน้ฐานของสิง่มชีวีติ โดยการจดัการ 

เรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

ครุศาสตร ์ครัง้ที ่1, 28 กรก- 

ฎาคม 2559, คณะครุศาสตร ์

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

M.Ed.Bio59_1.1_01 
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ท่ี ช่ือผูส้าํเรจ็การศึกษา ช่ือเรือ่ง 
ช่ือการประชมุวิชาการ/

วนัเดือนปี และสถานท่ีจดั 
รายการอ้างอิง 

9 นางสาวพมิพป์ภทัร 

         แกว้ด ี

การศกึษาแนวคดิวทิยาศาสตร์ของ

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ในราย 

วชิาชวีวทิยาทีไ่ด ้รบัการจดัการเรยีนรู้

โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

ครุศาสตร ์ครัง้ที ่1, 28 กรก- 

ฎาคม 2559, คณะครุศาสตร ์

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

M.Ed.Bio59_1.1_01 

10 นายนนทกร 

         อรุณพฤกษากุล 

การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนและความสามารถในการแกปั้ญ-

หาของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 4 ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใชปั้ญหาเป็นฐาน 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

ครุศาสตร ์ครัง้ที ่1, 28 กรก- 

ฎาคม 2559, คณะครุศาสตร ์

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

M.Ed.Bio59_1.1_01 

11 นางสาวดวงพร 

            สมจนัทรต์า 

การศึกษาความสามารถในการแก้ 

ปัญหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีไ่ด ้

รบัการเรยีนตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 

เรื่อง กายวภิาคศาสตรข์องพชื 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

ครุศาสตร ์ครัง้ที ่1, 28 กรก- 

ฎาคม 2559, คณะครุศาสตร ์

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

M.Ed.Bio59_1.1_01 

12 นายเฉลมิชยั 

       กาญจนคเชนทร ์

การศกึษาความสามารถในการคดิแก ้

ปัญหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในรายวชิา

ชวีวทิยาทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใชปั้ญหาเป็นฐาน 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

ครุศาสตร ์ครัง้ที ่1, 28 กรก- 

ฎาคม 2559, คณะครุศาสตร ์

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

M.Ed.Bio59_1.1_01 

 

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 9) 

ตามเกณฑข์อ้ 9 ตวับ่งชี ้1.1 อาจารย ์1 คน เป็นทีป่รกึษาปรญิญานิพนธนิ์สติไดไ้มเ่กนิ 5 คน อาจารยท์ี่

ปรกึษาปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรแต่ละท่านมจีาํนวนนิสติในความรบัผดิชอบไม่เกนิ 5 คน ดงัน้ี 

ท่ี อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกั นิสิตในความรบัผิดชอบ รายการอ้างอิง 

1 รศ.ดร.เฉลมิชยั วงศว์ฒันะ 1. นางสาวสชุาวด ีสมสาํราญ M.Ed.Bio59_1.1_03 

2 รศ.ดร.อจัฉรยิา รงัษรุิจ ิ 1. นายนนทกร อรุณพฤกษากุล* 

   (จบการศกึษา กนัยายน 2559) 

2. น.ส.อาทติยา พนูเรอืง* 

   (จบการศกึษา กนัยายน 2559) 

3. น.ส.นนัทวนั โชตวินาวรรณ 

M.Ed.Bio59_1.1_03 

3 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ 1. น.ส.นาตยา ยงกสกิารณ์* 

   (จบการศกึษา กนัยายน 2559) 

2. นายเกยีรตศิกัดิ ์รกัษาพล 

   (จบการศกึษา ธนัวาคม 2559) 

3. นายเฉลมิชยั กาญจนคเชนทร*์ 

   (จบการศกึษา กนัยายน 2559) 

 

M.Ed.Bio59_1.1_03 
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ท่ี อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกั นิสิตในความรบัผิดชอบ รายการอ้างอิง 

4. น.ส.พมิพป์ภทัร แกว้ด*ี 

   (จบการศกึษา กนัยายน 2559) 

5. น.ส.จนิตนา แยม้คงเมอืง 

6. นายกวนิ นวลแกว้ 

7. นายรวนิศกัดิ ์ภูมธินนิเวศน์ 

4 ผศ.ดร.พชิาภคั ศรยีาภยั 1. น.ส.วชิุดา พรหมคงบุญ 

   (จบการศกึษา มกราคม 2560) 

2. ฐติมิา เชือ้รุ่ง 

M.Ed.Bio59_1.1_03 

5 ดร.รกัชนก โคโต 1. น.ส.ปวนีนัทร ์รงัแกว้ 

   (จบการศกึษา ธนัวาคม 2559) 

2. น.ส.วนัวสิาข ์เทยีนงาม 

3. น.ส.ณิชกานต ์สมจติ 

M.Ed.Bio59_1.1_03 

6 ดร.มนตร ีมณีภาค 1. น.ส.ดวงพร สมจนัทรต์า* 

   (จบการศกึษา กนัยายน 2559) 

M.Ed.Bio59_1.1_03 

7 ดร.อนิษฐาน ศรนีวล 1. น.ส.จดิาภา พรหมสงิห ์

   (จบการศกึษา มกราคม 2560) 

2. นายวทิวสั อนิยาศร ี

3. น.ส.ฐติญิา สธุานนท ์

4. นายกฤตณิ ทพิยม์ณเฑยีร 

M.Ed.Bio59_1.1_03 

   หมายเหต ุ*จบการศกึษา ภาคการศกึษาที ่3/2558 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง

และสมํา่เสมอ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 10) 
 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธค์วรมผีลงานวจิยัอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีทีป่ระเมนิ

อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธทุ์กท่านมผีลงานวจิยัในรอบ 5 ปี (นบัตัง้แต่ปีการศกึษา 2555–2559) อยา่งน้อย 

1 เรือ่ง (M.Ed.Bio59_1.1_04) 

 

การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 11) 
 ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรบัปรุงให้เสรจ็และอนุมตั/ิให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวทิยาลยั/สถาบนั 

เพื่อใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที ่6) 

 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ไดป้รบัปรุงจากหลกัสตูรฯ (ฉบบั

ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) โดยเพิม่การรบันิสติแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูซึง่เป็นปีการศกึษาที ่3 ทีใ่ชห้ลกัสตูรฯ 

(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (M.Ed.Bio59_1.1_05) 

 

ผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

ผลการประเมนิตวับ่งชี้ที่ 1.1 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา “ผ่าน” ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 



 หน้า 11 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอยีดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_1.1_01 ผลงานตพีมิพข์องผูส้ําเรจ็การศกึษาในรายงานสบืเน่ืองฉบบัเต็มในการประชุม

วชิาการ 

M.Ed.Bio59_1.1_02 ผลงานตพีมิพข์องผูส้าํเรจ็การศกึษาในวารสารวชิาการ 

M.Ed.Bio59_1.1_03 คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์

M.Ed.Bio59_1.1_04 ประวตักิารศกึษาและผลงานวจิยัของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์

M.Ed.Bio59_1.1_05 เล่มหลกัสตูร (มคอ. 2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ 

 



 หน้า 12 

หมวดท่ี 2 

บณัฑิตและนิสิต 

 

คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา สํารวจคุณภาพของบณัฑติที่จบการศึกษาในปี

การศกึษา 2558 ทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ7 ดา้น คอื (1) ดา้นคุณธรรม

จรยิธรรม (2) ดา้นความรู ้(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (5) ดา้นทกัษะ

การวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (6) ด้านการจดัการเรยีนรู ้และ (7) ด้าน  

อตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั สาํรวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ ดงัน้ี 

- มจีาํนวนบณัฑติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ทีส่าํเรจ็การศกึษารวม 12 คน โดย

ไดร้บัแบบสํารวจกลบัมาจาํนวน 4 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 จากจาํนวนบณัฑติทีส่ําเรจ็การศกึษา

ทัง้หมด โดยระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาชวีวทิยา เฉลีย่เท่ากบั 4.57 (รายงาน ณ วนัที ่27 ม.ิย. 60) 

ข้อมลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑิต 

ลาํดบั

ท่ี 
ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลีย่ 4.57 

1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทัง้หมด  คน 12 

2 จํานวนผู้สําเรจ็การศึกษาที่ได้รบัการประเมนิคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 

คน 4 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  คะแนน  

 (1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม เฉลีย่ 4.67 

 (2) ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ เฉลีย่ 4.58 

 (3) ดา้นทกัษะทางปัญญา เฉลีย่ 4.58 

 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ เฉลีย่ 4.50 

 (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เฉลีย่ 4.67 

 (6) ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ เฉลีย่ 4.40 

 (7) ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั เฉลีย่ 4.38 

4 ผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเรจ็

การศกึษา 

รอ้ยละ 33.33 

หมายเหต:ุ จาํนวนบณัฑิตท่ีรบัการประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเรจ็การศึกษา 



 หน้า 13 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_2.1_01 สรปุผลความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจาํปี

การศกึษา 2559 

 

ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่  

(ตวับ่งช้ีท่ี 2.2)  

ในปีการศึกษา 2559 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา มผีู้สําเรจ็การศึกษาระดบั

ปรญิญาโท รวม 12 คน และมผีลงานของนิสติและผู้สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รบัการตพีมิพ์หรอื

เผยแพร่รวม 13 ชิน้ โดยมผีลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ของนิสติและผู้สําเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 56.67 คดิเป็นผลคะแนนทีไ่ด ้5 คะแนน 

 

ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรอืผูส้าํเรจ็ป.โท 

ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

1 นายเกยีรตศิกัดิ ์รกัษาพล การควบคุมโรคเหีย่วฟิวซาเรยีมบนผลมะเขอืเทศโดยยสีต์ปฏปัิกษ์ที่

แยกได้จากธรรมชาติ, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบั

บณัฑติศกึษา ครัง้ที ่40, 20 – 21 ตุลาคม 2559, มหาวทิยาลยัสงขลา-

นครนิทร ์

0.20 

2 นางสาวอาทติยา พนูเรอืง การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการแก ้

ปัญหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวติ โดยการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา, การประชุมวชิาการระดบัชาตคิรุ

ศาสตร์ ครัง้ที่ 1, 28 กรกฎาคม 2559, คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

กาฬสนิธุ ์

0.20 

3 นางสาวพมิพป์ภทัร แกว้ด ี การศกึษาแนวคดิวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ใน

รายวชิาชวีวทิยาทีไ่ด ้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน, 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครุศาสตร ์ครัง้ที ่1, 28 กรกฎาคม 2559, 

คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

0.20 

4 นายนนทกร อรุณพฤกษากุล การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความ สามารถในการ

แกปั้ญหาของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, การประชุมวชิาการระดบัชาตคิรุศาสตร ์

ครัง้ที ่1, 28 กรกฎาคม 2559, คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

0.20 

5 นางสาวดวงพร สมจนัทรต์า การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนัก-

เรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีไ่ดร้บัการเรยีนตามแนวทางสะเตม็ 

ศกึษา เรื่อง กายวภิาคศาสตรข์องพชื, การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

ครุศาสตร ์ครัง้ที ่1, 28 กรกฎาคม 2559, คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยั

กาฬสนิธุ ์

0.20 

6 นายเฉลมิชยั กาญจน

คเชนทร ์

การศกึษาความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรข์องนัก-

เรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในรายวชิาชวีวทิยาทีไ่ดร้บัการจดัการ

0.20 
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ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรอืผูส้าํเรจ็ป.โท 

ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

เรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, การประชุมวชิาการระดบัชาตคิรุศาสตร ์

ครัง้ที ่1, 28 กรกฎาคม 2559, คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

7 นายอนุพนัธ ์ยงัปรดีา Optimization of poly (DL-lactic acid) degradation and evaluation 

of biological re-polymerization, Journal of Polymers and Environment, 

2016, doi:10.1007/ s10924-016-0885-1 

1.00 

8 นางสาวนาตยา ยงกสกิารณ์ ผลการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคเหีย่วในพรกิชีฟ้้าดว้ยสาร

สกดัน้ําจากใบพชืวงศ ์Apocynaceae, วารสารวชิาการมหาวทิยาลยั

ราชภฏัอุตรดติถ,์ 11(2), 2559, 118–128. 

0.60  

(TCI  

กลุ่ม 2) 

9 นางสาวภทัรภร พกุิลขวญั การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก Bacillus 

safensis สายพนัธุ ์PSR5631 ทีแ่ยกไดจ้ากดนิ, วารสารวทิยาศาสตร ์

มศว, 32(1), 2559, 115–129. 

0.80 

(TCI  

กลุ่ม 1) 

10 นางสาวจดิาภา พรหมสงิห ์ กายวภิาคศาสตรเ์น้ือเยื่อชัน้ผวิใบของพชืวงศม์ะขามป้อม (Phyllan-

thaceae) บางชนิดในประเทศไทย, วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 18(3), 2559, 87–99. 

0.80 

(TCI  

กลุ่ม 1) 

11 นางสาวฐติญิา สธุานนท ์ กายวภิาคศาสตรใ์บของพชืสมุนไพรบางชนิดบรเิวณป่าชายเลน,  

วารสารพฤกษศาสตรไ์ทย, 8(2), 2559, 307–325. 

0.80 

(TCI  

กลุ่ม 1) 

12 นางสาวปวนีนัทร ์รงัแกว้ ผลของเทคนิคการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมแีละไมโครเวฟต่ออาหารและ

อุปกรณ์สาํหรบัเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ และการยา้ยเน้ือเยื่อโดยไม่ใชตู้ถ่้าย

เน้ือเยื่อ, วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 32(2), 2559, 161–175. 

0.80 

(TCI  

กลุ่ม 1) 

13 นางสาววชิุดา พรหมคงบญุ สภาวะทีเ่หมาะสมต่อการผลติเอนไซมพ์อล ิ(3-ไฮดรอกซบีวิทเิรต-โค-

3-ไฮดรอกซวีาเลอเรต) ดพีอลเิมอเรส จาก Actinomadura sp. สายพนัธุ์ 

TF1, วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 32(2), 2559, 177–193. 

0.80 

(TCI  

กลุ่ม 1) 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนกั 6.80 

คดิเป็นรอ้ยละ 56.67 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_2.2_01 ผลงานตพีมิพข์องนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในรายงานสบืเน่ืองฉบบัเตม็ในการ

ประชุมวชิาการ 

M.Ed.Bio59_2.2_02 ผลงานตพีมิพข์องนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในวารสารวชิาการ 
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การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 

- การรบันิสิต 

1. คณะกรรมการประจําหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวิทยา ได้พจิารณาร่วมกันเพื่อ

กําหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา ซึง่แสดงไวใ้น มคอ. 2 หมวดที ่3 ขอ้ 2.2 (M.Ed.Bio59_1.1_05) โดยแยกผูเ้ขา้

ศกึษาเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูและแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูและไดก้ําหนด

จาํนวนรบันิสติทัง้ 2 แบบ จาํนวนแบบละ 10 คน ตามแผนการรบันิสติ ซึง่แสดงไวใ้น มคอ. 2 หมวดที ่3 ขอ้ 2.5 

(M.Ed.Bio59_1.1_05)  

2. คณะกรรมการประจําหลกัสูตรมกีารประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาแบบไม่

ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูโดยกําหนดใหผู้ส้มคัรต้องผ่านการเรยีนรายวชิาชวีวทิยามาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

ซึ่งแสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (M.Ed.Bio59_1.1_05) และมคีุณสมบตัิทัว่ไปตามข้อบงัคบัของมหา-

วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 (M.Ed.Bio59 

_3.1_01) และแบบรบัใบประกอบวชิาชพีครู ได้ออกแบบให้สอดคล้องกบักรอบหลกัสูตรของสถาบนัส่งเสรมิการ

สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึง่ผูเ้รยีนทุกคนทีเ่ขา้ศกึษาแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีครจูะไดร้บั

ทุน สควค. ระดบัปรญิญาโท จาก สสวท. (M.Ed.Bio59_3.1_02) 

3. สาํหรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาแบบไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ู

 3.1 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดาํเนินการประกาศรบัสมคัรตามเกณฑท์ีก่ําหนด

และดาํเนินการจดัสอบภาษาองักฤษ (M.Ed.Bio59_3.1_03) 

 3.2 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรคีรนิทรวโิรฒ ดําเนินการประกาศผลการสอบภาษาองักฤษ โดย

ผูท้ีผ่่านการสอบภาษาองักฤษ จงึจะมสีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์วชิาการ โดยมกีารแต่งตัง้กรรมการประจําหลกัสูตร

เป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์ (M.Ed.Bio59_3.1_04) 

 3.3 กรรมการประจําหลกัสูตรที่ได้รบัมอบหมายและได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์ 

ดําเนินการสอบสมัภาษณ์นิสติ และกรรมการสอบสมัภาษณ์ (ซึง่เป็นอาจารยป์ระจําหลกัสูตรหรอือาจารยท์ี่ได้รบั

มอบหมายจากหลกัสตูร) สรปุผลการสอบสมัภาษณ์และส่งผลการสอบสมัภาษณ์ไปยงับณัฑติวทิยาลยั 

4. สาํหรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ู

 4.1 ตวัแทนกรรมการประจําหลกัสูตรตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้สมคัร โดยผู้สมคัรต้องเรยีนรายวชิา

ทางชวีวทิยาจาํนวน 6–8 กลุ่มไมน้่อยกว่า 20 หน่วยกติ ตามประกาศของ สสวท. (M.Ed.Bio59_3.1_05) 

 4.2 ผูส้มคัรต้องผ่านการสอบวชิาชวีวทิยาและวดัแววความเป็นครูที ่สสวท. จดัสอบและต้องผ่านการ

สอบภาษาองักฤษ TOEFL-iBT ไม่น้อยกว่า 45 หรอื IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 จงึจะมสีทิธิเ์ข้าสอบสมัภาษณ์

วชิาการทีบ่ณัฑติวทิยาลยักบั สสวท. เป็นผูด้าํเนินการ (M.Ed.Bio59_3.1_05) 

 4.2 บณัฑติวทิยาลยั ประกาศรบัสมคัรผู้เขา้ศกึษาแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีครูผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบณัฑติวทิยาลยั (http://grad.swu.ac.th/admission.php) และงานรบันิสติใหม่ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

(http://admission.swu.ac.th/) ตามเกณฑข์องบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและ สสวท. เพื่อสอบ

สมัภาษณ์วชิาการ โดยมกีารแต่งตัง้กรรมการประจาํหลกัสตูรเป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์ (M.Ed.Bio59_3.1_ 06) 

 4.3 กรรมการประจําหลกัสูตรที่ได้รบัมอบหมายและได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์

ดาํเนินการสอบสมัภาษณ์นิสติ และกรรมการสอบสมัภาษณ์ (ซึง่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรหรอือาจารยท์ีไ่ดร้บั 
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มอบหมายจากหลกัสตูร) สรปุผลการสอบสมัภาษณ์และส่งผลการสอบสมัภาษณ์ไปยงับณัฑติวทิยาลยั 

5. บณัฑติวทิยาลยัประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสูตรและใหด้ําเนินการรบัรายงานตวัตามวนั

และเวลาทีก่ําหนด หากนิสติมารายงานตวัไมค่รบตามแผนการรบั จะประกาศใหม้กีารรบัเพิม่เตมิในรอบที ่2 และ 3 

โดยรบัจาํนวนทีไ่มค่รบตามแผนการรบันิสติ (M.Ed.Bio59_3.1_07) 

6. คณะกรรมการประจําหลกัสูตรประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินการ เช่น จํานวนผู้สมคัร จํานวน

ผูส้มคัรทีม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษา และหาแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรุงต่อไป 
 

แผนผงัระบบการดาํเนินการรบันิสิต 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งจํานวนรบัและคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครต่อ

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เพื่อดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่

กําหนดและดําเนินการจดัสอบภาษาองักฤษตาม

ระยะเวลาทีกํ่าหนดไวใ้นปฏทินิปีการศกึษา 

บณัฑติวทิยาลยั ดําเนินการประกาศผลการสอบ

ภาษาองักฤษโดยผู้ที่ผ่านการสอบภาษาองักฤษ จงึ

จะมสีทิธิใ์นการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารย์

ประจําหลกัสูตรที่ได้รบัการแต่งตัง้หรอือาจารย์ที่

รบัมอบหมายจากหลกัสตูร 

คณะกรรมการประจําหลกัสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การรบันิสิตที่เหมาะสมกับ

หลกัสูตร กําหนดจํานวนรบั และคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาโดยอ้างองิจาก มคอ. 2 และ

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 

และคณุสมบตัขิองผูร้บัทุนเป็นไปตามประกาศของโครงการ สควค. ของ สสวท. 

 

บณัฑติวทิยาลยัประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสตูรและใหด้ําเนินการรบัรายงานตวัตามวนัเวลาที่

กําหนด  โดยถา้จาํนวนนิสติทีร่ายงานตวัไม่ครบตามแผนการรบั จะมกีารประกาศรบัเพิม่เตมิในรอบถดัไป 

อาจารยป์ระจําหลกัสูตรประชุมเพื่อประเมนิผลการดําเนินงานการรบันิสติ เช่น จํานวนผูส้มคัร จํานวนผูส้มคัรที่

มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา และหาแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุต่อไป 

ดําเนินการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจําหลกัสูตรที่ไดร้บัการแต่งตัง้หรอือาจารยท์ี่ไดร้บัมอบหมาย

จากหลกัสตูร จากนัน้ประชุมเพื่อสรปุผลการสอบสมัภาษณ์แล้วสง่ผลไปยงับณัฑติวทิยาลยั 

กําหนดเป้าหมายจาํนวนรบันิสติ (ตามแผนการรบัของหลกัสูตร) 

แจ้งจํานวนรบัและคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครต่อ

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เพื่อดําเนินการประกาศรบัสมคัรตามเกณฑท์ี่กําหนด 

ให้สอดรบักบัการจดัสอบวชิาชีววทิยาและวดัแวว

ความเป็นครูและการยื่นผลภาษาองักฤษที่ สสวท. 

ดาํเนินการ 

แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร ู แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ู
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 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไดก้ําหนดเป้าหมายจํานวนรบั

นิสติจํานวน 20 คน ตามแผนการรบันิสติที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2 และคณะกรรมการประจําหลกัสูตรร่วมกัน

พจิารณาคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้ศกึษาและตรวจทานประกาศรบัสมคัรผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสูตรทีบ่ณัฑติวทิยาลยั

ส่งมาก่อนขึน้เวบ็ไซตข์องงานรบันิสติใหม ่และเวบ็ไซตข์องบณัฑติวทิยาลยั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี แบบไมข่อรบั

ใบประกอบวชิาชพีคร ูจาํนวน 10 คน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 บณัฑติวทิยาลยัประกาศรบัสมคัรผูส้มคัร

ทัว่ไป ผูส้มคัรต้องเป็นผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางการศกึษาหรอืวทิยาศาสตรใ์นสาขาชวีวทิยาหรอื

สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเรยีนรายวชิาชวีวทิยามาแลว้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ และมคีุณสมบตัอิื่น ๆ ตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั พ.ศ. 

2554 หมวด 3 ขอ้ 17 และส่วนที ่2 เป็นผูส้มคัรทีร่บัทุนตามโครงการส่งเสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษ

ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สควค.) ระยะที่ 3 นอกจากต้องมคีุณสมบตัติามที่กล่าวมาแล้ว และต้องมี

คุณสมบตัขิองผูร้บัทุนเป็นไปตามประกาศของโครงการ สควค. ระดบัปรญิญาโททางการศกึษาของสถาบนัส่งเสรมิ

การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) สาํหรบัแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูตามโครงการส่งเสรมิการ

ผลิตครูที่มคีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 จํานวน 10 คน ซึ่งมี

คุณสมบตัติามที่กล่าวมาแล้ว ยงัต้องมคีุณสมบตัขิองผู้รบัทุนเป็นไปตามประกาศของโครงการ สควค. ระดบั

ปรญิญาโททางการศกึษาของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 

 แบบไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีครู บณัฑติวทิยาลยัดําเนินการประกาศรบัสมคัรตามเกณฑท์ี่กําหนด

และดําเนินการจดัสอบภาษาองักฤษ และผู้สมคัรที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วน จะมสีทิธิเ์ข้าสอบสมัภาษณ์วชิาการ 

โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมสี่วนรว่มในการสมัภาษณ์ จากนัน้นําเสนอผลการสอบสมัภาษณ์ต่อบณัฑติวทิยาลยั 

และผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกต้องมคีะแนนภาษาองักฤษไดร้ะดบั ขัน้ P (Pass) ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีห่ลกัสตูร

และมหาวทิยาลยักําหนดก่อนจบการศกึษา 

 แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ู(ตามโครงการ สควค. ระยะที ่3) มกีารสอบขอ้เขยีนตามประกาศของ

โครงการส่งเสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโท

ทางการศกึษาของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) โดยผูส้มคัรทีม่สีทิธิเ์ขา้สมัภาษณ์

เพื่อเขา้ศกึษา ต้องมคีะแนนสอบวชิาชวีวทิยาและวดัแววความเป็นครตูามเกณฑข์อง สสวท. และต้องมคีะแนน

ภาษาองักฤษเป็นไปตามเกณฑท์ีทุ่น สควค. กําหนด (TOEFL-iBT ไมน้่อยกว่า 45 คะแนน หรอื IELTS ไมน้่อย

กว่า 5.0) หลงัจากดําเนินการสอบสมัภาษณ์แล้ว บณัฑติวิทยาลยัดําเนินการประกาศผลการคดัเลือกเข้า

โครงการ สควค. ระยะที ่3 และดาํเนินการรบัรายงานตวัตามวนัเวลาทีก่ําหนด  

 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา ไดร้่วมกบัศูนย ์สควค. มศว และ 

สสวท. ดําเนินการวจิยัเพื่อประเมนิผลการดําเนินการหลกัสูตร สควค. ประเภท Premium (M.Ed.Bio 59 

_3.1_10) และร่วมกันพิจารณาการรบันิสิตในปีการศึกษา 2558 ซึ่งยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากผลการ

ประเมนิดงักล่าว จงึได้แจง้ไปยงับณัฑติวทิยาลยัเพื่อดําเนินการเปิดรบันิสติตลอดทัง้ปีการศกึษา ทัง้ในภาค

การศกึษาที่ 1 และ 2 เพื่อให้มจีํานวนนิสติตรงตามแผนการรบัมากที่สุด และประชาสมัพนัธ์ให้นิสติหลกัสูตร

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ชัน้ปีที ่4 และหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ชัน้ปีที ่5 

ในปีการศกึษา 2559 มนิีสติทีผ่่านการสอบคดัเลอืกระดบับณัฑติศกึษาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา

ชวีวทิยา แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูจาํนวน 2 คน และแบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูจาํนวน 1 คน 

 คณะกรรมการประจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ประชุมรว่มกนัเพื่อประเมนิผล 
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การดําเนินงานการรบันิสิตในปีการศึกษา 2559 พบว่า คุณสมบตัิของผู้สมคัรและเกณฑ์การสัมภาษณ์ มี

มาตรฐานครบถ้วนแล้ว แต่นิสติที่เข้าศึกษาไม่เต็มจํานวนตามแผนการรบันิสติ จากนัน้แจ้งทางคณะวทิยา- 

ศาสตร ์และอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ชัน้ปีที ่5 และวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาชวีวทิยา ชัน้ปีที่ 4 ให้ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบถึงทุนเข้าศึกษา สควค. ทุนวจิยั โอกาสของการเข้า

ทํางานในอาชพีคร ูนอกจากน้ี สสวท. ยงัใหทุ้นสนับสนุนการทํา Road show กบัมหาวทิยาลยัเพื่อดําเนินการ

ประชาสมัพนัธก์บัมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ดว้ย จากการพจิารณาการรบันิสติแบบไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีครใูน

ปีการศกึษา 2559 พบว่า ผูส้มคัรตอ้งมผีลสอบภาษาองักฤษผ่านเกณฑเ์ขา้เรยีนตามทุน สควค. จนถงึวนัสอบ

สมัภาษณ์ จงึทําให้ได้นิสติแบบขอรบัใบประกอบวิชาชีพครู จํานวน 2 คน และนิสติแบบไม่ขอรบัใบประกอบ

วชิาชพีคร ูรบัจาํนวนนิสติได ้1 คน แต่จาํนวนนิสติยงัไมค่รบตามแผนการรบัทีก่ําหนดไว ้จงึแจง้มตกิรรมการบรหิาร

หลกัสูตรฯ (M.Ed.Bio59_3.1_07) ไปยงับณัฑติวิทยาลยัเพื่อเปิดรบันิสติแบบไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพครู

ตลอดทัง้ปีการศกึษา ใหค้รบตามจาํนวนในแผนการรบันิสติ (คอื จาํนวน 10 คน)  

 ในปีการศกึษา 2559 บณัฑติวทิยาลยัเพิม่ความเขม้เรื่องเกณฑภ์าษาองักฤษของผูส้มคัรก่อนเขา้เรยีน

ตามประกาศของ สกอ. โดยไดเ้พิม่ขอ้กําหนด 2.6 ในประกาศรบัสมคัรว่า “ใหใ้ชใ้บแจง้ผลการสอบ TOEFL ทีม่ ี

ผลคะแนนสอบไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน (paper) หรอื 133 คะแนน (CBT) หรอื 45 (iBT) หรอืผลคะแนน IELTS 

ไม่ตํ่ากว่า 5.0 และผลสอบมอีายุไม่เกนิ 2 ปี นับถงึวนัเปิดภาคเรยีน ในกรณีทีม่เีอกสารขอ้น้ีไมต่้องสอบภาษา 

องักฤษทัว่ไป” ทําใหผู้ส้มคัรหลายคนไม่มสีทิธิส์อบสมัภาษณ์วชิาการ ทําใหจ้าํนวนนิสติทีไ่ด้รบัไม่เป็นไปตาม

แผนการรบั ผลจากการพจิารณาผลการดําเนินการของกรรมการประจําหลกัสูตรฯ ในปีการศกึษา 2559 จงึได้

ประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติชัน้ปีที ่4 และ 5 ของคณะวทิยาศาสตร ์มศว ใหเ้หน็ความสาํคญัของการเรยีนหลกัสูตรครู

สําหรบัผูม้ใีบประกอบวชิาชพีครแูลว้ และผูไ้ม่มใีบประกอบวชิาชพีครูแต่ต้องการเรยีนหลกัสูตรครูและไม่ต้องการ

รบัทุน สควค. เขา้มาเรยีนในหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา เพื่อให้ได้จํานวนนิสติเป็นไป

ตามแผนการรบัในปีการศกึษา 2560 จากการปรบัปรงุผลการดําเนินการในปีการศกึษา 2559 พบว่า ในการเปิด

สอบภาคต้น ปีการศกึษา 2560 (รอบ 1) มนิีสติหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ชัน้ปีที ่4 มศว 

สมคัรเขา้เรยีนและรายงานตวั จาํนวน 1 คน คอื น.ส.ศุภพร ถมกระจา่ง ในการเปิดรบัสมคัรภาคต้น ปีการศกึษา 

2560 (รอบ 2) มผีูส้มคัรที่สําเรจ็การศกึษาปรญิญาตรมีใีบประกอบวชิาชพีครู จํานวน 1 คน มาสมัภาษณ์และ

ประกาศผลเรยีบร้อยแล้ว คือ น.ส.อัจฉราพรรณ ล้วนมณี นอกจากน้ียงัมนิีสิตหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวชิาชวีวทิยา ชัน้ปีที่ 5 จํานวน 8 คน สอบเขา้ศกึษาต่อในหลกัสูตร กศ.ม. (ชวีวทิยา) แบบไม่ขอรบัใบ

ประกอบวชิาชพีคร ูผนวกกบัผู้สมคัรจากมหาวทิยาลยัอื่น ทําให้จํานวนผู้สมคัรเพิม่ขึน้จากปีการศกึษา 2559 

รวมทัง้สิน้ 16 คน ภายหลงัจากสอบขอ้เขยีนแลว้ มนิีสติทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเขา้สอบสมัภาษณ์จํานวน 15 คน 

(ซึง่สมัภาษณ์ในวนัที ่17 มถุินายน 2560) จากผลการประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติทัง้ของคณะวทิยาศาสตร ์มศว และ

มหาวทิยาลยัต่าง ๆ เลอืกศกึษาต่อในหลกัสตูรน้ี ทาํใหม้จีาํนวนผูส้มคัรเพิม่ขึน้จากปีก่อน 2 เท่า คาดว่าในแบบ

ไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูน่าจะมจีํานวนนิสติเป็นไปตามแผนการรบั ส่วนแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีครู 

ทางกรรมการประจาํหลกัสตูรแจง้ไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์และส่งขอ้มลูการรบัสมคัรไปยงั สสวท. เพื่อของดรบันิสติ

แบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เน่ืองจากในปีการศึกษา 2560 (1) สํานักงานการศึกษาขัน้พื้นฐานจะ

ดําเนินการประกาศตัวชี้วดั ระดบัมธัยมศึกษาใหม่ ทางโรงเรยีนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของดรบันิสิตฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี เพื่อทาํหลกัสตูรใหมข่องโรงเรยีนใหเ้รยีบรอ้ยก่อน (2) โรงเรยีนทีเ่ป็นเครอืขา่ยของ สสวท. 

ทีต่้องใหนิ้สติไปฝึกประสบการณ์วชิาชพี มอีาจารยเ์กษยีณจาํนวนมาก อาจารยใ์หม่ของโรงเรยีนฯ อายุงานยงั
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ไม่ถงึ 3 ปี ตามขอ้กําหนดของคุรุสภา จงึไม่สามารถเป็นครูพีเ่ลีย้งได้ ทําให้หลกัสูตรฯ พจิารณาของดรบันิสติ

แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีครใูนปีการศกึษา 2560 
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 1. ใหนิ้สติเขา้รว่มโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั เพื่อรบัทราบขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ ขอ้กําหนดต่าง ๆ และการสอบภาษาองักฤษในระดบัปรญิญาโท และเขา้รว่มการปฐมนิเทศของหลกัสูตร

เพื่อแนะนําเกี่ยวกบัแผนการเรยีน การทําปรญิญานิพนธ ์และขอ้กําหนดต่าง ๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มดา้นต่าง ๆ 

ทัง้เรือ่งการเรยีนและการใชช้วีติในรัว้มหาวทิยาลยั รวมถงึพบอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ 

 2. คณะกรรมการประจาํหลกัสตูรพจิารณาผลการสอบของนิสติแรกเขา้ พบว่า นิสติยงัขาดทกัษะความ

เป็นครแูละทกัษะการจดัการเรยีนรูโ้ดยภาษาองักฤษในชัน้เรยีน จงึดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนเสรมิในรายวชิา 

ชว 590 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยา โดยผนวกเขา้กบัการเรยีนการสอนในรายวชิาของนิสติปรญิญา

ตร ี2 รายวชิา ได้แก่ วทศ 431 บูรณาการวธิวีทิยาสําหรบัครูวทิยาศาสตร์ และ ชศ 471 บูรณาการวธิวีทิยา

สาํหรบัครชูวีวทิยา 

 3. พจิารณารายวชิาพืน้ฐานใหนิ้สติเขา้เรยีนเสรมิเพื่อให้มคีวามรูค้รบตามทีห่ลกัสูตรกําหนดและการ

เรยีนภาษาองักฤษทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัให ้

 4. ตดิตามสถานะการเรยีนของนิสติตลอดปีการศกึษา และตดิตามผลคะแนนภาษาองักฤษของนิสติให้

เป็นไปตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั พรอ้มทัง้หาแนวทางแกไ้ขเป็นรายกรณ ี
 

แผนผงัระบบการดาํเนินการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

สาํหรบันิสิตหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้รบัคาํแนะนําและเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิการใช้

ภาษาเพื่อฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษ หากคะแนน

ภาษาองักฤษไมผ่า่นเกณฑข์องมหาวทิยาลยั จะตอ้ง

เรยีนภาษาองักฤษทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัให ้

 

คณะกรรมการประจาํหลกัสตูรพจิารณาปัญหาของนิสติแรกเขา้ และพจิารณา

รายวชิาพืน้ฐานทีจ่ําเป็น 

ประเมนิผลการเรยีนของนิสติตลอดปีการศกึษา และตดิตามผลคะแนนภาษาองักฤษของ 

นิสติใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั และเงื่อนไขของนิสติทุน สควค. พรอ้มทัง้หา 

แนวทางแกไ้ขเป็นรายกรณี 

ขาดรายวชิาพืน้ฐานทีจ่ําเป็น 

พจิารณาเขา้เรยีนเสรมิในรายวชิาทีจ่าํเป็น 

นิสติเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั 

และเขา้ร่วมการปฐมนิเทศของหลกัสตูร 
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ในปีการศึกษา 2559 นิสิตใหม่ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาได้เข้าร่วม

ปฐมนิเทศของบณัฑติวทิยาลยัในช่วงเช้า เพื่อรบัทราบข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อกําหนดต่าง ๆ และการสอบ

ภาษาองักฤษระดบัปรญิญาโท และช่วงบ่ายเขา้พบอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ เพื่อให้

คําแนะนําเกี่ยวกบัแผนการเรยีน การทําปรญิญานิพนธ์ และขอ้กําหนดต่าง ๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในด้าน

ต่าง ๆ ทัง้การเรยีนและการใชช้วีติในรัว้มหาวทิยาลยั (M.Ed.Bio59_3.1_08) สาํหรบันิสติแบบขอรบัใบประกอบ

วชิาชพีครไูดร้บัการปฐมนิเทศเรื่อง การเป็นนิสติทุน สควค. เงื่อนไขและระเบยีบปฏบิตัต่ิาง ๆ ในการเป็นนิสติ

ทุน สควค. ดว้ย (M.Ed.Bio59_3.1_09) 

ในปีการศกึษา 2559 น้ี นิสติทีร่บัเป็นนิสติแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูจาํนวน 2 คน และแบบไม่

ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูจาํนวน 1 คน ซึง่ผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑค์ณุสมบตัแิรกเขา้ กําหนดใหต้อ้งผ่าน

เกณฑ์ภาษาอังกฤษตามกรอบการรบัทุน สควค. จากการประเมนิผลการรบันิสิต พบว่า นิสิตที่รบัมาในปี

การศกึษาน้ีไม่มปัีญหาเรื่องทกัษะภาษาองักฤษในชวีติประจําวนั เน่ืองจากสอบผ่านเกณฑภ์าษาองักฤษตาม

กรอบการรบัทุน สควค. แต่นิสิตยงัมปัีญหาเรื่อง ทกัษะความเป็นครู และทกัษะการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ภาษาองักฤษในชัน้เรยีน ในปีการศึกษาน้ีจงึให้เข้าไปเรยีนรู้กับนิสติระดบัปรญิญาตรใีนรายวชิา วทศ 431 

บูรณาการวธิวีทิยาสําหรบัครวูทิยาศาสตร ์และ ชศ 471 บูรณาการวธิวีทิยาสําหรบัครชูวีวทิยาเพื่อใหฝึ้กทกัษะ

ด้านการจดัการเรยีนรู้ โดยนิสติต้องฝึกประสบการณ์การจดัการเรยีนรู้ในรายวชิาชวีวทิยาทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ คนละอยา่งน้อย 3 ครัง้ 

 การประเมนิผลการเรยีนของนิสติตลอดปีการศกึษา พบว่า นิสติมผีลการเรยีนอยู่ในระดบัด ีและนิสติแบบ

ขอรบัใบประกอบวชิาชพีครมูเีกรดเฉลีย่เกนิ 3.50 ทุกคน และในปีการศกึษา 2560 ยงัคงกําหนดเกณฑภ์าษาองักฤษ

ของผู้สมคัรตามเกณฑ์ของทุน สควค. เพื่อลดปัญหาภาษาองักฤษแรกเข้าของนิสติ (M.Ed.Bio59_3.1_11) และ

รว่มกบับณัฑติวทิยาลยัจดัใหผู้ส้มคัรทีจ่ะเขา้เรยีนในหลกัสูตร กศ.ม. (ชวีวทิยา) เขา้อบรมภาษาองักฤษก่อนสมคัร

สอบในรอบถดัไป (M.Ed.Bio59_3.1_12) นอกจากน้ีในปีการศกึษา 2560 กําหนดใหนิ้สติทีไ่ดร้บัทุน สควค. ทุก

คนต้องเขา้ปฐมนิเทศของบณัฑติวทิยาลยัและหลกัสูตรฯ รวมถงึพบอาจารยท์ี่ปรกึษาเช่นเดยีวกบันิสติทีส่อบ

เขา้ในระบบรบันิสติใหมท่ีไ่มไ่ดร้บัขอรบัทุนดว้ย 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_1.1_05 เล่มหลกัสตูร (มคอ. 2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ 

M.Ed.Bio59_3.1_01 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2554 

M.Ed.Bio59_3.1_02 กรอบหลกัสตูรสาํหรบัการผลติครผููม้คีวามสามารถพเิศษ ระดบัปรญิญาโททาง

การศกึษา วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และคอมพวิเตอร ์ตามโครงการ สควค. 

ระยะที ่3 

M.Ed.Bio59_3.1_03 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคปลาย 

(รอบที ่1) ประจาํปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.1_04 รายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูร กศ.ม. ชวีวทิยา ครัง้ที ่2/2559 
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_3.1_05 ประกาศ สสวท. เรือ่ง การรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนกัศกึษาทุนโครงการ

ส่งเสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ประเภท Premium ประจาํปีการศกึษา 

2559 

M.Ed.Bio59_3.1_06 คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์นิสติแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ู 

ปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.1_07 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่

3/2558 ในวนัพุธที ่11 พฤศจกิายน 2558 

M.Ed.Bio59_3.1_08 ปฏทินิการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.1_09 หนงัสอืเชญิคณบด ีนิสติ นักศกึษา และบุคลากรโครงการ สควค. เขา้รว่ม

โครงการปฐมนิเทศ ประจาํปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.1_10 โครงการวจิยั เรือ่ง การประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสรมิการผลติครทูี่

มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 กรณ ี

ศกึษาศูนยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

M.Ed.Bio59_3.1_11 ประกาศ สสวท. เรือ่ง การรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนกัศกึษาทุนโครงการ

ส่งเสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ประเภท Premium ประจาํปีการศกึษา 

2560 

M.Ed.Bio59_3.1_12 แจง้กําหนดการคอรส์อบรมภาษาองักฤษสาํหรบัผูท้ีส่นใจเขา้ศกึษาต่อระดบั

บณัฑติศกึษา 

การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

- การควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่บณัฑิตศึกษา 

 การควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 1. ประธานหลกัสตูรชีแ้จงแนวทางการเรยีนในระดบับณัฑติศกึษา ขัน้ตอน และกรอบระยะเวลาในการ

ทําปรญิญานิพนธ ์แนวปฏบิตัใินการตพีมิพ์ผลงานวจิยัเพื่อขอจบการศกึษา และใหข้อ้มลูเบือ้งต้นเกี่ยวกบัขอ้มูล

การทาํวจิยัของนิสติ เพื่อใหนิ้สติพจิารณากรอบแนวคดิในการทาํวจิยั 

 2. คณาจารยภ์าควชิาชวีวทิยา นําเสนองานวจิยัทีก่ําลงัดาํเนินการใหนิ้สติในหลกัสตูร กศ.ม. สาขาวชิา

ชวีวทิยา รบัทราบและนําไปใชก้ารพจิารณาเลอืกอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์จาก

ผลการประเมนิการดําเนินการเลอืกหวัขอ้และนําเสนอ (รา่ง) เคา้โครงปรญิญานิพนธใ์นปีการศกึษาทีผ่่านมา ทาํให ้

นิสติทําให้สามารถลดระยะเวลาในการนําเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์และการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์จาก

เดมิ (คอื 3 ภาคการศกึษาขึน้ไป) เหลอืเพยีง 2 ภาคการศกึษา ในปีการศกึษา 2559 ไดป้รบัเปลีย่นใหนิ้สติเลอืก

หวัขอ้ปรญิญานิพนธต์ัง้แต่ภาคการศกึษาที ่1/2559 และเตรยีมความพรอ้มในการร่างเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์(pre-

proposal) ในรายวชิา SCE502 และเชญิอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกมาร่วมให้ขอ้เสนอแนะ และให้นิสติที่
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ทาํงานวจิยัทางชวีวทิยาและชวีวทิยาศกึษาไดท้ดลองทําการศกึษานํารอ่ง (pilot study) จากผลการปรบัเปลี่ยนน้ี

ทําใหล้ดระยะเวลาในการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ลงเป็น 9–12 เดอืน โดยมนิีสติ 1 คน คอื นายกฤตณิ ทพิย์

มณเฑยีร สามารถสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธห์ลงัจากภาคการศกึษาที ่2/2559 

 3. หลกัสูตรฯ ให้นิสิตเลือกหวัข้อในการทําปรญิญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต แจ้งประธาน

หลกัสูตร เพื่อนําเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อพจิารณาคุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 และดาํเนินการแต่งตัง้

อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ตามขัน้ตอนของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 4. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาและแต่งตัง้คณะ 

กรรมการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั ว่าด้วยการ 

ศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 โดยกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย อาจารยท์ีป่รกึษา

หลกั อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม (ถ้าม)ี คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร จํานวน 2 คน และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน

สาขาทีนิ่สติจะทาํปรญิญานิพนธ ์จาํนวน 1 คน 

 5. กรณีที่นิสติที่ผ่านการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ แต่ยงัไม่สําเรจ็การศึกษา จําเป็นต้องรายงาน

ความก้าวหน้าการทําปรญิญานิพนธ ์จนกว่านิสติจะขอจบการศกึษาตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความคดิเห็น

ของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์และประธานหลกัสตูร ก่อนเสนอคณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนุมตั ิ

 6. ขณะที่นิสติดําเนินการทําปรญิญานิพนธ์ อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์มหีน้าที่ตดิตามความ 

กา้วหน้าและใหค้าํปรกึษาเพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและปัญหา 

 7. นิสติประเมนิการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธข์องอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์

 8. คณะกรรมการประจําหลกัสูตรประชุมติดตามและประเมนิการควบคุมดูแลการให้คําปรกึษาปรญิญา

นิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อดาํเนินการปรบัปรงุการใหค้ําปรกึษา 

 9. เมื่อนิสติมคีวามประสงคจ์ะสอบปากเปล่า จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพจิารณา

จากอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์และในการสอบปากเปล่ามผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มพจิารณา 

 

อาจารยป์ระจําหลกัสูตรฯ และอาจารยท์ี่ปรกึษาวชิาการพบนิสติใหม่ที่เขา้ร่วมการปฐมนิเทศนิสติใหม่

ของบัณฑิตวิทยาลัย (M.Ed.Bio59_3.1_08) ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

ขัน้ตอนและกรอบระยะเวลาในการทําปรญิญานิพนธ ์แนวปฏบิตัใินการตพีมิพผ์ลงานวจิยัเพื่อขอจบการศกึษา 

และใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้มลูการทาํวจิยัของนิสติ  

 ในปีการศกึษา 2559 นิสติไดร้บัฟังงานวจิยัของคณาจารยภ์าควชิาชวีวทิยาในวนัปฐมนิเทศ ทําใหนิ้สติ

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา จาํนวน 3 คน เลอืกหวัขอ้ปรญิญานิพนธท์ีส่นใจ จากนัน้ปรกึษา

กบัอาจารยท์ีป่รกึษา เสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธผ์่านคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร (M.Ed.Bio59_3.2_01) เมื่อ

ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการประจําหลกัสูตรแล้ว นิสติดําเนินการขอแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญา

นิพนธต์ามขัน้ตอนของบณัฑติวทิยาลยั 

 หลกัสูตรไดต้รวจตดิตามความคงอยู่ของนิสติ ความก้าวหน้าในการแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญา

นิพนธ ์การสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์การสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
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แผนผงัระบบการควบคมุดแูลการให้คาํปรกึษาปริญญานิพนธส์าํหรบันิสิตหลกัสูตร กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรฯ ทุกครัง้ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามแผนที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2 (M.Ed. Bio59_3.2_02) นอก 

จากน้ียงัได้ติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้าของนิสติที่สอบผ่านเค้าโครงปรญิญานิพนธ์แล้วให้ดําเนินการ

จดัทาํรายงานความก้าวหน้าตามประกาศการรายงานความก้าวหน้าการทําปรญิญานิพนธข์องบณัฑติวทิยาลยัตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 (M.Ed.Bio59_3.2_03) 

โดยนํารายงานความก้าวหน้าของนิสติดงักล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรก่อนเสนอต่อบณัฑติ

วทิยาลยัต่อไป ผลที่ได้จากการดําเนินการตดิตามความก้าวหน้า ทําให้นิสติในปีการศึกษา 2559 แบบขอรบัใบ

ประกอบวชิาชพีคร ูเลอืกอาจารยท์ีป่รกึษาและดําเนินการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์จาํนวน 3 คน 

ประธานหลกัสตูรชีแ้จงแนวทางการเรยีนและการทําวจิยัในระดบับณัฑติศกึษา ขัน้ตอนและกรอบ

ระยะเวลาในการทําปรญิญานิพนธ ์แนวปฏบิตัใินการตพีมิพผ์ลงานวจิยัเพื่อขอจบการศกึษา 

เลอืกหวัขอ้ในการทําปรญิญานิพนธต์ามความสนใจ 

นิสติเสนอสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธใ์หอ้าจารยป์ระจําหลกัสตูรพจิารณา

และแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ตามกําหนดเวลา 

คณะกรรมการประจาํหลกัสตูรพจิารณาคณุสมบตัอิาจารยท์ีป่รกึษาและดาํเนินการแต่งตัง้

อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์ามขัน้ตอนของบณัฑติวทิยาลยั 

นิสติดาํเนินการทําปรญิญานิพนธ ์

รายงานความกา้วหน้าการทําปรญิญานิพนธ ์จนกวา่นิสติจะขอจบการศกึษา 

ขณะทีนิ่สติดําเนินการทําปรญิญานิพนธ ์อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธม์ี

หน้าทีต่ดิตามความกา้วหน้าและใหค้าํปรกึษาเพื่อแก้ไขขอ้บกพรอ่งและปัญหา 

นิสติประเมนิการควบคมุดูแลการใหค้าํปรกึษา

ปรญิญานิพนธข์องอาจารยท์ีป่รกึษา 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรประชุมสรุปผลการประเมนิการควบคมุดูแลการใหค้าํปรกึษา

ปรญิญานิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อดาํเนินการปรบัปรงุการใหค้ําปรกึษา 

อาจารยท์ีป่รกึษา นิสติ 

นิสติสอบ pre-proposal และทํา pilot study  
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(M.Ed.Bio59_3.2_04) ส่วนแบบไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูจาํนวน 1 คน เลอืกอาจารยท์ี่ปรกึษาเรยีบรอ้ยแล้ว 

และจะดาํเนินการขอแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต่์อไป (M.Ed.Bio59_3.2_01) 

นอกจากน้ี นิสติไดจ้ดัทําเคา้โครงปรญิญานิพนธท์างดา้นชวีวทิยาศกึษา ในรายวชิา วทศ 502 การวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(M.Ed.Bio59_3.2_05) และไดนํ้าเสนอร่างเคา้โครงปรญิญาพนิธ ์

โดยมคีณะกรรมการวทิยาศาสตรศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณ ีลกีจิวฒันะ (ผูท้รงคุณวุฒิ

ดา้นการวจิยัวทิยาศาสตรศกึษา จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั) ผูช่้วยศาสตรา-

จารย์ ดร.สมเกียรติ พรพสิุทธมิาศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรตัน์ ดรบณัฑติ อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญา

นิพนธ์เข้าร่วมด้วย อาท ิอาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรนีวล และให้นิสติทําการศกึษานําร่องเพื่อตรวจสอบความ

เป็นไปได้ของการดําเนินการวจิยัในปรญิญานิพนธ์ทําให้ได้กําหนดการสอบเค้าโครงของนิสติแบบขอรบัใบ

ประกอบวิชาชีพครูให้อยู่ในช่วงเดือนมถุินายนถึงสงิหาคม พ.ศ. 2560 ด้วย (M.Ed.Bio59_3.2_06) ในการ

ดําเนินการดงักล่าวน้ีทําใหร้่นระยะเวลาในการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธล์งเหลอืประมาณ 9 – 12 เดอืน และ

มนิีสิตจํานวน 1 คน คือ นายกฤติณ ทิพย์มณเฑยีร สามารถสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์หลงัจากจบภาค

การศกึษาที ่2/2559 แลว้ 
 

- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เหน็ความสําคญัของการพฒันาศกัยภาพนิสติใหเ้ป็นไปตามทกัษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 จงึไดด้าํเนินการพฒันานิสติ โดยมกีารจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูแ้ละกลยุทธ์

การสอนในรายวชิาโดยเน้นนิสติเป็นสําคญั เน้นใหเ้กดิทกัษะ ความรู ้และความเชีย่วชาญแก่นิสติ ใหม้สี่วนรว่ม มี

ปฏสิมัพนัธจ์นสามารถบูรณาการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดยมกีารระบุอย่างชดัเจนในวตัถุประสงคแ์ละวธิกีาร

จดัการเรยีนการสอนใน มคอ. 3 (M.Ed.Bio59_3.2_07) ดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่มวชิาหลกั (core course) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา เป็นหลกัสูตรทีเ่น้นการ

เรยีนการสอนเกี่ยวกบัระเบยีบวธิวีจิยั เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) กลุ่มทกัษะการ

เรยีนรูแ้ละนวตักรรม รายวชิา ชว 593 การวจิยัทางชวีวทิยา ชว 693 สมัมนาชวีวทิยาศกึษา 1 ชว 694 สมันนา

ชวีวทิยาศกึษา 2 วทศ 501 ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการสื่อสารทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(2) กลุ่มทกัษะ

ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีหลกัสูตรจดัให้มกีารเรยีนรู ้รายวชิา ชว 507 คอมพวิเตอรช่์วยสอนสําหรบัครู

ชวีวทิยา (3) กลุ่มทกัษะชวีติและอาชพี รายวชิา ชว 594 สถติทิางชวีวทิยา ชว 690 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู้

ชวีวทิยา ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีระหว่างเรยีน ศษ 532 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์

วชิาชพีครวูทิยาศาสตร ์1 และ ศษ 533 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีครวูทิยาศาสตร ์2 โดย

การสรา้งความร่วมมอืเครอืข่ายระหว่างสถาบนัในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2558 

โดยมกีารลงนามความร่วมมอืระหว่าง มศว สสวท. และโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาเพื่อเป็นโรงเรยีนที่ใช้ฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีครสูาํหรบัหลกัสตูรฯ (M.Ed. Bio59_3.2_08) 

 นอกจากน้ีหลกัสูตรฯ ภายใต้การบรหิารงานของภาควชิาชวีวทิยามกีารจดักจิกรรม/โครงการด้านพฒันา

นิสติไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 2560 คณะวทิยาศาสตร ์(M.Ed.Bio59_3.2_09) มกีารจดักจิกรรม

เน้นที่สอดคล้องกบัทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครบทุกประเภท มกีารดําเนินการพฒันานิสิตตาม

โครงการตามทีก่ําหนดในแต่ละโครงการทีไ่ดด้ําเนินการ มอีาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและนิสติมสี่วนร่วมทัง้ในการ

จดัโครงการและการเขา้รว่มโครงการ และมกีารประเมนิผลการจดักจิกรรม/โครงการตามแผนปฏบิตักิารประจําปี 
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(M.Ed.Bio59_3.2_01) และเสนอในที่ประชุมอาจารย์ประจําหลกัสูตร และนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการจดั

โครงการพฒันานิสติต่อไป 

 จากผลการประเมนิการดําเนินการในปีที่ผ่านมา พบว่า นิสติส่วนใหญ่ขาดทกัษะในการทําปรญิญา

นิพนธแ์ละการนําเสนอผลงานวจิยัทัง้ทางชวีวทิยาและชวีวทิยาศกึษา ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตรฯ ร่วมกบั

ศูนย ์สควค. มศว จงึไดจ้ดักจิกรรมเสรมิสรา้งประสบการณ์วจิยัให้นิสติแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูและไม่

ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ูจาํนวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ การประชุมวชิาการ “วทิยาศาสตรว์จิยั” ครัง้ที ่9 ในระหว่าง

วนัที ่24–26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา (M.Ed.Bio59_3.2_10) ในโครงการน้ี

ส่งเสรมิใหนิ้สติชัน้ปีที ่1 แลกเปลีย่นทศันะกบัผูว้จิยัดา้นชวีวทิยาและชวีวทิยาศกึษา รวมถงึศกึษาแนวทางการ

วจิยัและวธิกีารนําเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากน้ีมนิีสตินําเสนอผลงานเพื่อขอจบการศึกษา 

จํานวน 3 คน และมนิีสติได้นําเสนอผลงานวทิยาศาสตรศกึษา จํานวน 2 คน ในการประชุมวชิาการน้ีมนิีสติ

จํานวน 1 คน คอื น.ส.จนิตนา แยม้คงเมอืง ได้รบัรางวลัชมเชย การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มสาขา

วทิยาศาสตรช์วีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ และชวีวทิยาศกึษา  (M.Ed.Bio59_3.2_11) 

 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตรไดส้่งเสรมิศกัยภาพนิสติและบรรยากาศวชิาการ โดยสนับสนุนใหนิ้สติมี

โอกาสไดนํ้าเสนอผลงานวชิาการในทีป่ระชุมวชิาการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษา ครัง้ที ่40 ในระหว่างวนัที ่20–21 ตุลาคม 2559 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นิสิตที่เข้าร่วมประชุมได้รบัทุนสนับสนุนจากงบรายได้ บณัฑติวิทยาลัย 

ประจาํปีงบประมาณ 2560 (M.Ed.Bio59_3.2_12) 

 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั ครัง้ที ่9” (The 9th Science Research Conference) 

ในระหว่างวนัที ่24–26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา นิสติทีเ่ขา้ร่วมการประชุม

วชิาการน้ีได้รบัทุนสนับสนุนจากงบดําเนินการ โครงการ สควค. ประจําปีงบประมาณ 2560 (M.Ed.Bio59_ 

3.2_13) 

 และส่งเสรมิให้นิสติมทีกัษะการสื่อสารที่ด ีโดยนําเสนอผลงานวจิยัในที่ประชุมวชิาการต่าง ๆ (M.Ed. 

Bio59_3.2_14) ไดแ้ก่ 

 นายเกยีรตศิกัดิ ์รกัษาพล นําเสนอผลงานวจิยั เรื่อง “การควบคุมโรคเหี่ยวฟิวซาเรยีมบนผลมะเขอืเทศ

โดยยสีต์ปฏปัิกษ์ที่แยกได้จากธรรมชาต”ิ ในการประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษา ครัง้ที่ 40 

ในระหว่างวนัที่ 20–21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยได้รบัทุนสนับสนุนการเข้าประชุม

วชิาการจากบณัฑติวทิยาลยั ประจาํปีการศกึษา 2559 ในงานประชุมวชิาการน้ี นายเกยีรตศิกัดิ ์รกัษาพล ไดร้บั

รางวลัผลงานวจิยัดเีด่น กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประเภท Oral Presentation (M.Ed.Bio59_3.1_15) 

 นางสาวจนิตนา แยม้คงเมอืง นําเสนอผลงานวจิยั เรื่อง “การพฒันาแนวคดิวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเรือ่ง การรกัษาดุลยภาพในร่างกาย ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบจําลองเป็น

ฐาน” ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั ครัง้ที ่9” ในระหว่างวนัที ่24–26 พฤษภาคม 2560 ณ 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ในงานประชุมวชิาการน้ี นางสาวจนิตนาแยม้คงเมอืง ไดร้บัรางวลัชมเชย 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มสาขาวทิยาศาสตรช์วีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ และชวีวทิยาศกึษา (M.Ed. 

Bio59_3.1_11) 

  นางสาวนันทวนั โชตวินาวรรณ นําเสนอผลงานวจิยั เรื่อง “การพฒันาแนวคดิทางวทิยาศาสตรเ์รื่อง 

ระบบประสาท โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการใช้สื่อมลัตมิเีดยีสําหรบันักเรยีนชัน้มธัยม 
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ศกึษาตอนปลาย” ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั ครัง้ที ่9” ในระหว่างวนัที ่24–26 พฤษ- 

ภาคม 2560 ณ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

 นางสาวอสิรยิา คํารอด นําเสนอผลงานวจิยั เรื่อง “ผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยหลกัแนวคดิ 4H ต่อความ

ตระหนกัในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืและการมสีุขภาวะทีด่ขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย” ในการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั ครัง้ที ่9” ในระหว่างวนัที ่24–26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวทิยา-

ศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

 นายกฤตณิ ทพิยม์ณเฑยีร และนางสาวสุชาวด ีสมสําราญ นําเสนอผลงานวจิยั เรื่อง “การพฒันาความ

เขา้ใจในมโนมตเิรือ่ง การเปลีย่นแปลงพลงังาน โดยใชแ้นวทางสะเตม็ศกึษาสําหรบัผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตร”ี ใน

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “วทิยาศาสตร์วจิยั ครัง้ที่ 9” ในระหว่างวนัที่ 24–26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

 นอกจากน้ี นิสติแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี จาํนวน 3 คน ไดร้บัทุนวจิยัจากสถาบนัส่งเสรมิการสอน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นเงนิ 25,000 บาท/คน ได้แก่ นางสาวจนิตนา แยม้คงเมอืง นางสาวนันทวนั 

โชตวินาวรรณ และนางสาวอสิรยิา คํารอด (M.Ed.Bio59_3.1_02) และนางสาวสุชาวด ีสมสําราญ ไดร้บัทุนพฒันา

ศกัยภาพทางวชิาการ นิสติระดบับณัฑติศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ 2560 เป็นจํานวนเงนิ 

20,000 บาท ดว้ย (M.Ed.Bio59_3.2_16) 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_3.1_08 ปฏทินิการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่2/2560 ในวนัพฤหสับดี

ที ่8 มถุินายน 2560 

M.Ed.Bio59_3.2_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่1/2560 และ 2/2560 

M.Ed.Bio59_3.2_03 ประกาศการรายงานความก้าวหน้าการทาํปรญิญานิพนธข์องบณัฑติวทิยาลยัตาม

ขอ้บงัคบัฯ 

M.Ed.Bio59_3.2_04 คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์

รว่ม ของนิสติทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูรฯ ปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.2_05 มคอ. 3 รายวชิา วทศ 502 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตร ์

M.Ed.Bio59_3.2_06 ภาพถ่ายกจิกรรมการสอบร่างเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษา

มหาบณัฑติสาขาวชิาชวีวทิยาและเคม ี

M.Ed.Bio59_3.2_07 มคอ. 3 รายวชิาต่าง ๆ ทีเ่ปิดในภาคศกึษาที ่1 และ 2 ปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.2_08 หนงัสอืลงนามความรว่มมอืระหว่าง มศว สสวท. และโรงเรยีน 

M.Ed.Bio59_3.2_09 แผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 2560 คณะวทิยาศาสตร ์

M.Ed.Bio59_3.2_10 โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติทางวชิาการ วทิยาศาสตรว์จิยั ครัง้ที ่9 
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_3.2_11 ประกาศนียบตัรรางวลัชมเชยของนางสาวจนิตนา แยม้คงเมอืง ในการประชุม

วชิาการ “วทิยาศาสตรว์จิยั ครัง้ที ่9” 

M.Ed.Bio59_3.2_12 ประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรือ่ง รายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการเสนอผลงานวชิาการ 

M.Ed.Bio59_3.2_13 ขออนุมตัเิดนิทางไปราชการและค่าใชจ้่ายในการรว่มประชุมวชิาการ 

M.Ed.Bio59_3.2_14 ประกาศนียบตัรการนําเสนอผลงานวชิาการของนิสติ 

M.Ed.Bio59_3.2_15 ประกาศนียบตัรรางวลัผลงานวจิยัดเีด่น กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประเภท 

Oral Presentation ของ นายเกยีรตศิกัดิ ์รกัษาพล 

M.Ed.Bio59_3.1_02 กรอบหลกัสูตรสําหรบัการผลติครผูู้มคีวามสามารถพเิศษ ระดบัปรญิญาโททางการ 

ศกึษา วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และคอมพวิเตอร ์ตามโครงการ สควค. ระยะที ่3 

M.Ed.Bio59_3.2_16 ผลการพจิารณาทุนศกัยภาพทางวชิาการ นิสติระดบับณัฑติศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์

ประจาํปีงบประมาณ 2560 

ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต  

ปีการศึกษาท่ี

รบัเข้า 

จาํนวน

รบัเข้า 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร จาํนวนท่ีลาออกและคดัช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินปีการศึกษา ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2557 7 7 7 6 – 

ปี 2558 6 – 6 4 2 

ปี 2559 3 – – 3 – 

รายการหลกัฐานอ้างอิง  M.Ed.Bio59_3.2_01 

*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานตอ้งรายงาน ≥ 3 ชุดขอ้มลู 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจาํนวนนิสิต  

 นิสติทีเ่ขา้เรยีนในหลกัสตูรน้ีเป็นครปูระจาํการซึง่ไม่สามารถลาเรยีนต่อในเวลาได ้ยกเวน้ไดร้บัทุนสนับสนุน

การศกึษาแบบเตม็เวลา จงึทาํใหจ้าํนวนนิสติในแต่ละปีไมต่รงตามเป้าหมาย 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสาํเรจ็การศึกษา  

 นิสติที่เขา้มาเรยีนในหลกัสูตรแบบไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพี สามารถทํางานวจิยัทางชวีวทิยาได ้ซึ่ง

ผลการวจิยัแต่ละหวัขอ้งานวจิยัมคีวามยากง่ายแตกต่างกนั และโอกาสในการประสบความสําเรจ็แตกต่างกนั 

ดงันัน้จงึทาํใหนิ้สติทีท่าํงานวจิยัในปรญิญานิพนธบ์างหวัขอ้จบการศกึษาชา้กว่าแผนทีก่ําหนดไว ้

 

ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2559  เท่ากบั 4.45 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2558  เท่ากบั 4.50 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2557  เท่ากบั 5.00 
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 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ใหนิ้สติประเมนิความพงึพอใจเกีย่วกบัหลกัสูตร 

โดยมผีลการประเมนิระดบัดมีาก โดยมผีลประเมนิด้านหลกัสูตรอยู่ในระดบัดมีาก (เฉลีย่ 4.31) ดา้นผูส้อนอยู่ใน

ระดบัดมีาก (เฉลีย่ 4.67) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก (เฉลีย่ 4.28) ดา้นการจดัการเรยีน

การสอนอยู่ในระดบัดมีาก (เฉลี่ย 4.42) ด้านการวดัและประเมนิผลอยู่ในระดบัดมีาก (เฉลี่ย 4.53) ด้านการ

เรยีนรูต้ลอดหลกัสตูรไดพ้ฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัดมีาก (เฉลีย่ 4.49) (M.Ed.Bio59_3.3_01) 

 

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ในกรณทีีม่ขีอ้รอ้งเรยีนเกดิขึน้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดม้รีะบบในการจดัการขอ้รอ้งเรยีน ดงัน้ี 

 1. นิสติเขยีนบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการหรอืประธานหลกัสูตรโดยตรง หรอื

เขยีนขอ้รอ้งเรยีนในระบบ e-survey ในเวบ็ไซตข์องคณะวทิยาศาสตร ์(M.Ed.Bio59_3.3_02) 

 2. นําขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเขา้พจิารณาในทีป่ระชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

 3. แจ้งข้อร้องเรยีนและการแก้ไขตามลําดบัขัน้ตอนไปยงัภาควชิาและคณะวทิยาศาสตร์ ในกรณีที่

หลกัสตูรฯ ไมม่อีํานาจในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว ใหข้อหารอืกบัคณะกรรมการภาควชิาและคณะกรรมการ

ประจาํคณะ เพื่อขอความเหน็ชอบ 
 4. ใหนิ้สติประเมนิความพงึพอใจต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีนตามแบบฟอรม์ทีค่ณะวทิยาศาสตรก์ําหนด 
(M.Ed.Bio59_3.3_03) 

 5. แจง้ขอ้รอ้งเรยีนและผลประเมนิความพงึพอใจกลบัมายงัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรที่

จดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขอ้รอ้งเรยีนขึน้ 
 

แผนผงัระบบการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสติเขยีนแบบรบัขอ้รอ้งเรยีนเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา

หรอืประธานหลกัสตูรโดยตรง 

นิสติเขยีนขอ้รอ้งเรยีนในระบบ e-survey ใน

เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาศาสตร ์

นําขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเขา้พจิารณาในทีป่ระชุมกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

แจง้ขอ้รอ้งเรยีนและการแกไ้ขตามลําดบัขัน้ตอนไปยงัภาควชิาและคณะวทิยาศาสตร ์ในกรณีทีห่ลกัสตูรฯ ไมม่ี

อํานาจในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว ใหข้อหารอืกบัคณะกรรมการภาควชิาและคณะกรรมการประจาํคณะ  

เพื่อขอความเหน็ชอบ 

ใหนิ้สติประเมนิความพงึพอใจต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีนตามแบบฟอรม์ทีค่ณะวทิยาศาสตรกํ์าหนด 

แกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ 

แจง้ขอ้รอ้งเรยีนและผลประเมนิความพงึพอใจกลบัมายงัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรทีจ่ดัทําแผนบรหิารความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขอ้รอ้งเรยีนขึน้ 
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เร่ืองท่ีร้องเรียน ผลการดาํเนินการจดัการข้อร้องเรียน 

ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน ตัง้แต่เปิดดาํเนินการในปี พ.ศ. 

2555 เป็นตน้มา 

– 

 

 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไดใ้หนิ้สติประเมนิผลความพงึ-

พอใจต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีน ได้ผลประเมนิอยู่ในระดบั 4.31 อยู่ในระดบัดมีาก นิสติเขยีนขอ้เสนอแนะว่า 

“ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรยีนสะดวกและรวดเร็วดี” (M.Ed.Bio58_3.3_04) นอกจากน้ี คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสูตรได้รบัแจ้งข้อร้องเรยีนเกี่ยวกับเรื่อง สารเคม ีวสัดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ จากนิสติ ทาง

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดแ้กไ้ขปัญหาเหล่าน้ี เช่น  

 - การแจง้สัง่ซือ้สารเคม ีโดยใชง้บประมาณของภาควชิา หรอืทุนวจิยัของอาจารยท์ีป่รกึษา 

 - การแจง้ขอครุภณัฑเ์พิม่เตมิเน่ืองจากไมเ่พยีงพอต่อการทําปรญิญานิพนธห์รอืการเรยีนการสอน โดย

นํารายการครุภัณฑ์เข้าไปเรียงลําดับความสําคัญในภาควิชา เพื่อเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ในปี

การศกึษา 2559 หลกัสูตรไดข้อครุภณัฑว์ทิยาศาสตรเ์พิม่เตมิ ไดแ้ก่ กลอ้ง phase contrast พรอ้มชุดถ่ายภาพ

และชุดวาดภาพ camera lucida (M.Ed.Bio59_3.3_05)  

 - การแจง้ความบกพร่องของครุภณัฑป์ระกอบอาคาร ได้แก่ โทรทศัน์สําหรบัส่งสญัญาณภาพในการ

เรยีนการสอน (TV LEV ขนาด 48 น้ิว) ซึง่คณะวทิยาศาสตรไ์ดต้ัง้งบประมาณครุภณัฑปี์งบประมาณ 2559 จงึ

ทําใหปี้การศกึษา 2559 ภาควชิาชวีวทิยาและหลกัสูตรได้รบัโทรทศัน์สําหรบัส่งสญัญาณภาพในการเรยีนการ

สอนเพื่อการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ เช่น ชว 685 การสอนชวีวทิยาอย่างเข้ม (M.Ed.Bio59_ 

3.3_05) 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_3.2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่2/2560 ในวนั

พฤหสับดทีี ่8 มถุินายน 2560 

M.Ed.Bio59_3.3_01 รายงานสรปุผลประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตรของนิสติ  

ปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.3_02 แบบรบัขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ 

M.Ed.Bio59_3.3_03 แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

M.Ed.Bio59_3.3_04 รายงานสรปุผลประเมนิความพงึพอใจของนิสติต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีน  

ปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.3_05 รายงานการประชุมภาควชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่5/2560 วนัที ่20 มถุินายน 2560 
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หมวดท่ี 3 

อาจารย ์

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

- ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไดร้่วมกบัภาควชิาชวีวทิยา จดัทําแผนกรอบอตัรา 

กําลงัของภาควชิาชวีวทิยา โดยนําเสนอใหเ้หน็ถงึความสําคญัของการขาดแคลนคณาจารยด์า้นชวีวทิยาศกึษาที่

สามารถเป็นกรรมการประจาํหลกัสูตรและสามารถดูแลปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ 

สําหรบันิสติที่ต้องการทําวจิยัด้านชวีวทิยาศกึษา (M.Ed.Bio59_4.1_01) ซึ่งนําเสนอผ่านคณะ ไปยงัส่วนกอง

แผนงานเพื่อนําเสนอผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัในการจดัสรรอตัรากําลงัตามทีไ่ดด้ําเนินการไว ้เมื่อไดม้กีารจดัสรร

อัตรามายงัภาควิชาชีววทิยา ภาควิชาจะดําเนินการกําหนดขอบข่ายของการทํางาน (TOR) โดยพิจารณา

คุณสมบตัดิงัน้ี 1) ต้องเป็นผู้จบการศกึษาคุณวุฒสิูงสุดในสาขาวทิยาศาสตรศกึษาหรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง 2) มี

ผลงานวจิยัในระดบัปรญิญาเอกด้านชวีวทิยาศกึษา 3) สามารถดําเนินการดูแลปรญิญานิพนธ์ของนิสติระดบั

ปรญิญาโทขึน้ไปได ้4) ดําเนินการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบั มคอ. 1 ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์ร่วมกบั มคอ. 1 

คณะวทิยาศาสตร ์สาขาชวีวทิยาได้ 5) ต้องสอบผ่านมาตรฐานภาษาองักฤษตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา เรือ่ง มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของอาจารยป์ระจาํ ปี พ.ศ. 2558 (M.Ed.Bio59_4.1_02) 

 ภายหลงัประกาศรบัอาจารยใ์หม่ให้สอดคลอ้งกบัทีห่ลกัสูตรกําหนด ภาควชิาจะกําหนดผูส้มัภาษณ์ผู้เขา้

สมคัรโดยมคีณาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา เขา้รว่มเป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์

ด้วย การสอบสมัภาษณ์เป็นการสอบความรูท้ ัว่ไป การจดัการเรยีนรูช้วีวทิยา และสาธติการสอนเน้ือหาที่ผูเ้ขา้

สมัภาษณ์ถนดั อยา่งน้อย 30 นาท ีเมือ่กรรมการสอบสมัภาษณ์สรปุผลและประกาศผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเป็นอาจารย ์

ฝ่ายการเจา้หน้าทีข่องคณะจะส่งผลไปยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อดาํเนินการบรรจอุาจารยใ์หม ่

 อาจารยใ์หม่ต้องเขา้อบรมหลกัสูตรทกัษะวชิาชพีครตูามทีม่หาวทิยาลยักําหนด ทํางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัชวีวทิยาและชวีวทิยาศกึษาอย่างน้อย 2 ปี และมผีลงานวจิยัทีม่ใิช่ผลงานทีเ่กดิขึน้จากการทําปรญิญานิพนธ์

ระดบัปรญิญาเอก ซึ่งเป็นคุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจําหลกัสูตร อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ และอาจารย์

นิเทศก์วชิาเฉพาะในหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา เมื่อครบกําหนด อาจารยใ์หม่จะต้องดําเนินการเสนอขอเป็น

คณาจารยบ์ณัฑติศกึษา โดยเสนอบนัทกึ บว.09 แต่งตัง้คณาจารยบ์ณัฑติศกึษา ผ่านประธานหลกัสตูร หวัหน้า

ภาควิชา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และส่งไปยงับัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตัง้อาจารย์ใหม่เป็นคณาจารย์

บณัฑติศกึษา นอกจากน้ี อาจารยใ์หม่จะต้องเข้าปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ที่บณัฑติวทิยาลยัจดัให้เพื่อรบัทราบ

นโยบาย ปรชัญา ปณิธานของสถาบนั หลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา ระเบยีบปฏบิตั ิแนว

ทางการพฒันาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทัง้การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 

(M.Ed.Bio59_ 1.1_05) 

 อาจารยใ์หมจ่ะไดร้บัการประเมนิภาระงานตาม TOR 2 ครัง้ ๆ ละ 6 เดอืน โดยกรรมการ 2 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการ

ใหข้อ้มลูพนักงานมหาวทิยาลยั และกรรมการประเมนิพนักงานมหาวทิยาลยั เพื่อเสนอขอเพิม่เงนิเดอืนและให้

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ ตามระบบทีม่หาวทิยาลยักําหนดไว ้

 ในรอบการดําเนินงานตัง้แต่ปีการศกึษา 2557 ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์ไมส่ามารถรบัอาจารย์

ทีม่คีุณสมบตัติามความตอ้งการของหลกัสตูรฯ ได ้แต่ภาควชิาชวีวทิยาไดเ้สนอขออตัราเพื่อพฒันาบุคลากรด้าน
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การจดัการเรยีนรูแ้ละสามารถสอนวชิาชวีวทิยาเชงิลกึได ้1 อตัรา ซึง่เป็นอตัราบรรจุนกัเรยีนทุน สควค. ทีเ่รยีน

จบหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา และเรยีนต่อหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพี

ครู (มใีบประกอบวชิาชพีครู) ผ่านการจดัการเรยีนรู้ระดบัมธัยมศึกษาที่โรงเรยีนจติลดา เป็นเวลา 2 ปี และ

ส่งเสรมิใหเ้รยีนต่อปรญิญาเอก สาขาวชิาชวีเคม ีไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช ซึง่กลบัมารายงานตวั

ปฏบิตังิานในปีการศกึษา 2559 อย่างไรกต็าม หลกัสูตรฯ ไดด้ําเนินการให้พฒันา อาจารย ์ดร.สุฑามาศ นิยม

พานิช ให้สามารถเขา้ใจเรื่องการบรหิารหลกัสูตร โดยให้ร่วมประชุมในการประชุมกรรมการประจําหลกัสูตรฯ 

และมกีารสอนงานการบรหิารหลกัสตูรในทีป่ระชุมกรรมการประจาํหลกัสตูรดว้ย 

 

- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยามรีะบบการบรหิารอาจารย์ประจําหลกัสูตรโดยจดัการ

ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ซึ่งเป็นชุดเดยีวกนักบัอาจารย์ประจําหลกัสูตร โดยมกีารวางแผนการ

ทํางาน กระจายอํานาจแบ่งหน้าที่การทํางาน โดยให้มอบหมายให ้อาจารย ์ดร.อนิษฐาน ศรนีวล (เลขานุการ

หลกัสูตร) และอาจารย ์ดร.กนัต์กนิษฐ รตันธนาวรรณ ดําเนินการดูแลเรื่องเกี่ยวกบังานโดยทัว่ไปและกจิการ

นิสติ เช่น งานจดัตารางสอน งานประชาสมัพนัธ ์การตดิต่อประสานงานกบัส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย์ ดร.อจัฉรยิา รงัษิรุจ ิและอาจารย์ ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช ดูแลเกี่ยวกบัเรื่องงานวจิยัของ

อาจารยแ์ละนิสติ อาจารย ์ดร.ประภากร ตนัตโยทยั ดูแลเกี่ยวกบัเรื่อง IT ของหลกัสูตรทัง้หมดและงานประกนั

คุณภาพของหลกัสูตร ส่วนประธานหลกัสูตรดูแลโดยภาพรวมและตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั รวมถึงงานประกันคุณภาพของหลกัสูตรด้วย นอกจากน้ีกรรมการบรหิารหลกัสูตร

สามารถนําเสนอวาระเขา้ทีป่ระชุมผ่านเลขานุการหลกัสูตร และเปิดโอกาสใหซ้กัถาม โต้แยง้ และดําเนินการมี

มตใินที่ประชุมได้อย่างอสิระและโปร่งใสในการดําเนินงานกรรมการบรหิารหลกัสูตรทุกท่านต้องเป็นอาจารยท์ี่

ปรกึษาวชิาการและ/หรอือาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัและร่วม และต้องศกึษาหลกัสูตรตามเล่ม มคอ. 2 ที่

ไดร้บั หากมขีอ้สงสยัอาจซกัถามประเดน็ต่าง ๆ  กบัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรดว้ยกนั หรอืกบัประธานหลกัสูตร หรอื

นําเรือ่งเขา้ทีป่ระชุมเพื่อหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณไีป 

 อาจารยป์ระจําหลกัสูตรดําเนินงานภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา และได้แลกเปลีย่น

เรยีนรูป้ระเดน็ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนัในการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสูตร ได้รบัมอบหมายให้เป็นอาจารย์

นิเทศก์วชิาเฉพาะ โดยเสนอคณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ต่งตัง้อาจารยนิ์เทศก์วชิาเฉพาะในแต่ละปีการศกึษา ได้

จดัการเรยีนการสอนร่วมกนั รวมถงึไดจ้ดัทําหลกัเกณฑต่์าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานหลกัสตูรบณัฑติศกึษา เช่น 

คูม่อืการทาํปรญิญานิพนธ ์คู่มอืการฝึกประสบการณ์วชิาชพี รว่มกบัส่วนงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 นอกจากน้ี อาจารย์ประจําหลกัสูตรต้องประเมนิความพงึพอใจต่อหลกัสูตร และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อ

นําเขา้ทีป่ระชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ และปรบัปรงุการดําเนินการใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 ในปีการศกึษา 2559 ได้มมีตใิห้มกีารจดัการประชุมทางสื่อสงัคม (social media) เช่น ทางไลน์ (line) 

โดยกําหนดใหม้กีารประชุมทางสื่อสงัคมในวาระเร่งด่วนทีไ่ม่มนีัยสําคญัหรอืมผีลกระทบต่อการดําเนินงานของ

หลกัสูตรเป็นวาระพเิศษ และมกีารบนัทกึการประชุมและรบัรองรายงานการประชุมหลงัจากการประชุมเสรจ็สิน้

และในการประชุมครัง้ถดัไป ตามลําดบั ดว้ยการประชุมทางสื่อสงัคมน้ีสามารถลดระยะเวลาในการทํางานและ

ทาํใหก้ารดาํเนินงานของหลกัสตูรมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา มรีะบบในการส่งเสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

ตาม มคอ. 2 ทีก่ําหนดไวด้งัน้ี 

 1. ส่งเสรมิให้คณาจารยเ์ข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ

เรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

 2. สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิม่พูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์และนํา

ความรูท้ีไ่ดม้าปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

 3. ส่งเสรมิให้คณาจารย์พฒันาเรื่องการทําวจิยั โดยขอทุนสนับสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยั บณัฑติ

วทิยาลยั และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายแห่งชาต ิ

 4. ส่งเสรมิใหค้ณาจารยแ์ลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ นําเสนอผลงานวชิาการและการวจิยัทัง้ในและ

ต่างประเทศ 

 5. ส่งเสรมิให้อาจารยป์ระจําหลกัสูตรเขา้สู่ตําแหน่งวชิาการที่สูงขึน้ ดงันัน้ในปีการศกึษา 2560 จะมี

อาจารยป์ระจําหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คนขอตําแหน่งวชิาการผู้ช่วยศาสตราจารย ์ได้แก่ อาจารย ์ดร.อนิษฐาน 

ศรนีวล และ อาจารย ์ดร.ประภากร ตนัตโยทยั (ซึง่รอเวลาใหค้รบตามกําหนดในการขอตําแหน่งวชิาการ) 
 

- กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ กิจกรรม 

1 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ - หลกัสตูร “สถติแิละการวางแผนการวจิยัทีใ่ชส้ตัว”์ รุ่น

ที ่1, 21–24 มนีาคม 2560 

- กจิกรรมการพฒันาผูป้ระเมนิระดบัหลกัสตูร, 22–23 

พฤษภาคม 2560 

- หลกัสตูร “สถติสิาํหรบังานวจิยัดา้นชวีวทิยา” รุ่นที ่1, 

24–26 พฤษภาคม 2560 

- การประชุมวชิาการพนัธุศาสตรแ์ห่งชาต ิครัง้ที ่20, 

15–17 มถุินายน 2560 

2 รศ.ดร.อจัฉรยิา รงัษรุิจ ิ - การประชุมวชิาการพนัธุศาสตรแ์ห่งชาต ิครัง้ที ่20, 

15–17 มถุินายน 2560 

3 อ.ดร.ประภากร ตนัตโยทยั - โครงการพฒันาระบบบณัฑติศกึษาสูก่ารเป็น

คณาจารยบ์ณัฑติศกึษามอือาชพี, 3 เมษายน 2560 

- การประชุมวชิาการวทิยาศาสตรว์จิยั ครัง้ที ่9, 25-26 

พฤษภาคม 2560 

- สมัมนาวชิาการ เรื่อง นวตักรรมและโปรแกรมความ

ปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร,์ 

   6 มถุินายน 2560 

4 อ.ดร.กนัตก์นิษฐ รตันธนาวรรณ - งานวนันกัประดษิฐ ์ประจาํปี 2560, 2-6 กุมภาพนัธ ์

2560  

5 อ.ดร.อนิษฐาน ศรนีวล - การประชุมวชิาการพฤกษศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 

ครัง้ที ่11, 14-16 มถุินายน 2560 

รายการหลกัฐานอ้างอิง M.Ed.Bio59_4.1_03 
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การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม่ (หมายถงึ อาจารยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ปี

การศกึษา 2559) 

หลกัสตูรไมม่อีาจารยใ์หม ่ 

การปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ม ี      ไมม่ ี             

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_4.1_01 แผนกรอบอตัรากําลงับุคลากรภาควชิาชวีวทิยา 

M.Ed.Bio59_4.1_02 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง มาตรฐานความสามารถ

ภาษาองักฤษของอาจารยป์ระจาํ 

M.Ed.Bio59_1.1_05 เล่มหลกัสตูร (มคอ. 2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ 

M.Ed.Bio59_4.1_03 กจิกรรมการพฒันาวชิาชพีของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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คณุภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดาํเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5 คน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 

เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 5 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดาํเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 2 คน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีท่ีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 40 

เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 2.5 คะแนน 
 

ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการดาํเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร ่ 5 คน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 

รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 204 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

ลาํดบั อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร/่งานสรา้งสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

1 รศ.ดร.อจัฉรยิา รงัษรุิจ ิ

 

Rangsiruji, A., Boonpragob, K., Mongkolsuk, P., Sodamuk, M., 

Buaruang, K., Sutheewan, S. Thorsten Lumbsch, H., and Sittiporn, P. 

2016. Diversity and phylogenetic survey of cyanobacterial lichens 

(Collematineae, Acomycota) in mangrove forests of eastern Thai- 

land. The Bryologist 119(2): 123–130. (อยู่ในฐานขอ้มลู Scopus) 

1.00 

2 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ 

 

เฉลมิชยั วงศว์ฒันะ, สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ และบุญรอด ชาตยิานนท.์ 

2559. ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของใบพืชวงศ์ Acanthaceae บาง

ชนิดในดนิ. วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อม

เพือ่การเรยีนรู ้7(2): 389–397. (อยู่ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม 1) 

0.80 

3 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ เกยีรตศิกัดิ ์รกัษาพล และสมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ. 2015. การควบคุม

โรคเหีย่วฟิวซาเรยีมบนผลมะเขอืเทศโดยยสีต์ปฏปัิกษ์ทีแ่ยกได้จาก

0.20 
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ลาํดบั อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร/่งานสรา้งสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ธรรมชาติ, การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศึกษา 

ครัง้ที ่40, 20–21 ตุลาคม 2559, มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ 

4 รศ.ดร.อจัฉรยิา รงัษรุิจ ิ

ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ 

อาทติยา พนูเรอืง, อจัฉรยิา รงัษรุิจ,ิ สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ, อรอนงค ์

พริง้ศุลกะ และสฑุามาศ นิยมพานิช. 2559. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนและความสามารถในการแกปั้ญหาวทิยาศาสตร ์เรื่อง เคม ี

ทีเ่ป็นพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ โดยการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา, 

การประชุมวชิาการระดบัชาตคิรุศาสตร ์ครัง้ที ่1, 28 กรกฎาคม 2559, 

คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ.์ 

0.20 

5 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ 

 

พิมพ์ปภัทร แก้วดี และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. 2559. การศึกษา

แนวคดิวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ในรายวชิาชวี-

วทิยาทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน, การประชุม

วิชาการระดบัชาติครุศาสตร์ ครัง้ที่ 1, 28 กรกฎาคม 2559, คณะครุ-

ศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ.์ 

0.20 

6 รศ.ดร.อจัฉรยิา รงัษรุิจ ิ

ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ 

นนทกร อรุณพฤกษากุล, อจัฉรยิา รงัษิรุจ,ิ สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ 

และสุฑามาศ นิยมพานิช. 2559. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 

ศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การ

ประชุมวชิาการระดบัชาตคิรุศาสตร ์ครัง้ที ่1, 28 กรกฎาคม 2559, คณะ 

ครุศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ.์ 

0.20 

7 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ ดวงพร สมจนัทร์ตา, มนตร ีมณีภาค และสมเกยีรติ พรพสิุทธมิาศ. 

2559. การศกึษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรข์อง

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีไ่ดร้บัการเรยีนตามแนวทาง

สะเตม็ศกึษา เรื่อง กายวภิาคศาสตรข์องพชื, การประชุมวชิาการระดบั 

ชาติครุศาสตร์ ครัง้ที่ 1, 28 กรกฎาคม 2559, คณะครุศาสตร์ มหา-

วทิยาลยักาฬสนิธุ.์ 

0.20 

8 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ เฉลมิชยั กาญจนคเชนทร์ และสมเกยีรติ พรพสิุทธมิาศ. 2559. การ 

ศกึษาความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน

ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาชีววิทยาที่ได้รับการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, การประชุมวชิาการระดบัชาตคิรุศาสตร ์

ครัง้ที ่1, 28 กรกฎาคม 2559, คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ.์ 

0.20 

9 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ นาตยา ยงกสิการณ์ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. 2559. ผลการ

ยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคเหีย่วในพรกิชีฟ้้าดว้ยสารสกดัน้ํา

จากใบพืชวงศ์ Apocynaceae, วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏ

อุตรดติถ,์ 11(2), 118–128. (อยู่ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม 1) 

0.60 

10 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ อรุณ ชาญชยัเชาวว์วิฒัน์, สุวนิัย เกดิทบัทมิ และสมเกยีรต ิพรพสิทุธิ

มาศ. 2559. การนําจุลนิทรยีม์าใชป้ระโยชน์ในระบบเกษตรกรรมแบบ

ยัง่ยนื. วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่

การเรยีนรู ้7(2): 398–413. (อยู่ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม 1) 

0.80 
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ลาํดบั อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร/่งานสรา้งสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

11 อ.ดร.อนิษฐาน ศรนีวล ฐติญิา สุธานนท,์ อนิษฐาน ศรนีวล และวโิรจน์ เกษรบวั. 2559. กาย-

วภิาคศาสตร์ใบของพชืสมุนไพรบางชนิดบรเิวณป่าชายเลนในภาค

ตะวนัออกของประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 8(2): 307–

325. (อยู่ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม 1) 

0.80 

12 อ.ดร.อนิษฐาน ศรนีวล จิดาภา พรหมสงิห์, อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบวั. 2559. 

กายวภิาคศาสตร์เน้ือเยื่อชัน้ผวิใบของพชืวงศ์มะขามป้อม (Phyllan- 

thaceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 18(3): 87-100. (อยู่ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม 1) 

0.80 

13 อ.ดร.ประภากร ตนัตโยทยั Cheenkachorn, K., Douzou, T., Roddecha, S. Tantayotai, P., and 

Sriariyanun, M. 2016. Enzymeatic saccharification of rice straw 

under influence of recycled ionic liquid pretreatments. Energy 

Procedia 100: 160–165. (อยู่ในฐานขอ้มลู Scopus) 

1.00 

14 อ.ดร.ประภากร ตนัตโยทยั Tantayotai, P., Rachmontree, P., Rodiahwati, W., Rattanaporn, 

K. and Sriariyanun, M., 2016. Production of ionic liquid-tolerant 

cellulase produced by microbial consortium and its application in 

biofuel production. Energy Procedia 100: 155–159. (อยู่ในฐานขอ้มูล 

Scopus) 

1.00 

15 อ.ดร.ประภากร ตนัตโยทยั Sriariyanun, M., Tantayotai, P., Yasurin, P., Pornwongthong, P. 

and Cheenkachorn, K., 2016 .  Production, purification and cha-

racterization of an ionic liquid tolerant cellulase from Bacillus sp. 

isolated from rice paddy field soil. Electronic Journal of Bio-

technology 19: 23–28. (อยู่ในฐานขอ้มลู Scopus) 

1.00 

16 อ.ดร.ประภากร ตนัตโยทยั Pornwongthong, P., Soontara, S., Bookkon, B., Buamakakul, J., 

Sriariyanun M, and Tantayotai P., 2016. Biodegradation of Triclo-

san by Serratia marcescens isolated from hospital wastewater. 

The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology 

and International Conference 28-30 November 2016, Chiang 

Mai, Thailand. 

0.20 

17 อ.ดร.กนักนิษฐ รนัตธนาวรรณ Rattanathanawan, K., Busarakumtragul, P., Thongket, P., Nerun-

tarat, C. and Sukhumsirichart, W. (2016). Association of single 

nucleotide polymorphisms of endothelin, orexin and vascular 

endothelial growth factor receptor genes with obstructive sleep 

apnea among Thai Ethnic. Journal of the Medical Association of 

Thailand 99(suppl.8): S150–S157. (อยู่ในฐานขอ้มลู Scopus) 

1.00 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนกั 10.20 

คดิเป็นรอ้ยละ 204 

รายการหลกัฐานอ้างอิง: M.Ed.Bio59_4.2_01 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_4.2_01 ผลงานตพีมิพข์องอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 

ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3) 

ตวับ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 

การคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    5 คน 5 คน 5 คน 4 

ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 4.32 4.43 4.65 

*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน ≥  3 ชุดข้อมูล 

 

 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรฯ ไดใ้หอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อนประเมนิความพงึพอใจ

ต่อหลกัสูตร ไดผ้ลสรุปดงัน้ี ดา้นประสทิธภิาพในการบรหิารหลกัสูตรอยู่ในระดบัดมีาก (เฉลีย่ 4.80) และด้าน

คุณภาพการบรหิารหลกัสูตรอยู่ในระดบัดีมาก (เฉลี่ย 4.90) โดยมคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.65 (M.Ed.Bio59_ 

4.3_01) 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_4.3_01 รายงานสรปุผลความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

และอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร ประจาํปีการศกึษา 2559 
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หมวดท่ี 4 

หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสตูร) 

 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

- การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 

 1. แต่งตัง้คณะกรรมการร่าง/พฒันาหลกัสูตรเพื่อจดัทําหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒ ิสาขาครุ- 

ศาสตรแ์ละศกึษาศาสตร์กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (M.Ed.Bio59_5.1_01) 

และมาตรฐานวชิาชพีครตูามประกาศของคุรุสภา (M.Ed.Bio59_5.1_02) เพื่อกําหนดปรชัญา วสิยัทศัน์ จดุประสงค ์

และโครงสรา้งของหลกัสตูร 

 2. มกีารประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิา (สตัววทิยา พฤกษศาสตร ์จุลชวีวทิยา และชวีวทิยาศึกษา) 

เพื่อกําหนดรายวิชาในหลกัสูตรคําอธิบายรายวิชาให้มเีน้ือหาที่ทนัสมยัและครอบคลุม มคอ. 1 และพจิารณา

กําหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

 3. อาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกนั เพื่อพจิารณามาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

(curriculum mapping) ในภาพรวมอกีครัง้เพื่อใหห้ลกัสูตรครอบคลุม learning outcome และจดัแผนการเรยีน

รว่มกนั 

 4. อาจารยป์ระจําหลกัสูตรวเิคราะหห์ลกัสูตรเดมิ และนําขอ้มลูจากการสํารวจความคดิเหน็ของศษิย์

เก่าและการสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติ โดยสอบถามถึงคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ5 ดา้นและมาตรฐานวชิาชพีคร ู11 มาตรฐานตามประกาศคุรุ

สภา มาประกอบการพจิารณากําหนดสาระรายวชิาในหลกัสตูรและแผนการเรยีน 

 5. อาจารยป์ระจําหลกัสูตรยกร่างหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุงใหม่ และจดัการวพิากษ์หลกัสูตรโดยผูท้รง-

คุณวุฒทิี่มคีวามเชี่ยวชาญในสาขาชวีวทิยาและชวีวทิยาศึกษา ซึ่งมตีวัแทนจากสภาวชิาชพี/ผู้ใช้บณัฑติเข้า

มาร่วมเป็นกรรมการ เพื่อให้ได้ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัทศิทางการจดัทําหลกัสูตร และลกัษณะของ

รายวชิาที่ทนัสมยั รวมทัง้การจดัการเรยีนการสอนที่พฒันาศกัยภาพของผู้เรยีนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

 6. เสนอความเหน็ชอบตามลําดบัขัน้ตอนในมหาวทิยาลยั และส่งให ้สกอ. รบัทราบหลกัสูตรและส่งให้

สภาวชิาชพีรบัรอง 

 7. นําหลกัสตูรไปดาํเนินการและกํากบัตดิตามการจดัการเรยีนการสอน (มคอ. 3 – 6) 

 8. สรปุผลการดาํเนินการประจาํปี (มคอ. 7) 

 9. มกีารนําผลการประเมนิ มคอ. 7 มาปรบัปรงุพฒันาในปีการศกึษาต่อไป 

 10. ประเมนิความคดิเหน็ของนิสติเกี่ยวกบัหลกัสูตรและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติและนําผลการ

ประเมนิไปปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 
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แผนผงัระบบการออกแบบหลกัสูตรและปรบัปรงุสาระรายวิชา 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมนิความพงึพอใจของบณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติ 

จดัทํารา่งหลกัสตูรและวพิากษร์่างหลกัสตูรโดยผูท้รงคุณวฒุ ิศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจบุนัแกไ้ขปรบัปรงุ 

 

ประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติ ความพงึพอใจทีม่ตี่อรายวชิา 

และหลกัสตูรและจดัทํา มคอ. 7 โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิา เพื่อกําหนดรายวชิาในหลกัสตูรคาํอธบิายรายวชิาใหม้เีน้ือหาทีท่นัสมยั

และครอบคลุม มคอ. 1 และพจิารณากําหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

กําหนดปรชัญา วสิยัทศัน์ของหลกัสตูรจดุประสงคข์องหลกัสตูรและกําหนดโครงสรา้งหลกัสตูร 

 

แต่งตัง้คณะกรรมการจดัทํารา่งหลกัสตูร 

วเิคราะหป์ระเมนิความพงึพอใจของบณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติในหลกัสตูรเก่าโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร นํา

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาสาระรายวชิา และแผนการเรยีน 

เสนอความเหน็ชอบตามลําดบัขัน้ตอนในมหาวทิยาลยั 

สง่ สกอ. รบัทราบ และครสุภารบัรองหลกัสตูร 

มาตรฐานวชิาชพีคร ู

ตามประกาศของครุสุภา 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

มาตรฐานคณุวฒุสิาขา 

ครศุาสตรแ์ละศกึษาศาสตร ์

นําหลกัสตูรไปดาํเนินการและกํากบัตดิตาม มคอ. 3 – 6 
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หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) เป็นหลกัสูตรปรบัปรุง

จากหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ปี พ.ศ. 2555 เริม่ใชห้ลกัสูตรน้ีในภาคการ ศกึษาที ่1 ปี

การศกึษา 2557 โดยมกีารออกแบบหลกัสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 

และสอดคลอ้งตามมาตรฐานคุณวุฒสิาขาครศุาสตรแ์ละศกึษาศาสตร ์โดยหลกัสตูรน้ีเป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญา

โท แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิประกอบด้วยแบบ 1 (ไม่ขอรบัใบประกอบ

วชิาชพีครู) เรยีนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต และแบบ 2 (ขอรบัใบประกอบวิชาชีพครู) เรยีนไม่น้อยกว่า 48 

หน่วยกติ โดยแบ่งสาระรายวชิาหมวดวชิา ดงัน้ี 
 

หมวดวิชา 
จาํนวนหน่วยกิต 

แบบ 1 แบบ 2 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา    6 10 

2. หมวดวิชาบงัคบั  17 15 

    2.1 วชิาแกน  10 10 

    2.2 วชิาเอก    7   5 

3. หมวดวิชาเลือก ไมน้่อยกวา่   4   3 

4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพคร ู   –   8 

5. ปริญญานิพนธ ์  12 12 

รวม ไมน้่อยกวา่ 39 48 

 

 สําหรบั ศษ 531 รายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน ศษ 532 การปฏบิตักิารสอนและ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ ศษ 533 การปฏิบตัิการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

หลกัสูตรฯ กําหนดให้นิสติไปฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูระหว่างเรยีนและการปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบ- 

การณ์วชิาชพีครวูทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนที่มหีอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์โดยมลีงนามความร่วมมอืระหว่าง มศว สสวท. 

และโรงเรยีนฝึกประสบการณ์วชิาชพีระดบัมธัยมศกึษา (M.Ed.Bio59_3.2_08) และหลกัสูตรฯ ดําเนินการและ

กํากับติดตามการจดัการเรียนการสอน (มคอ. 3–6) อาจารย์แต่ละรายวิชาเสนอแนวทางการปรบัปรุงรายวิชา 

(M.Ed.Bio59_5.1_03) และคณะกรรมการประจาํหลกัสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ. 7) และนําผล

การประเมนิ มคอ. 7 มาปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรต่อไป 

จากการประเมนิผลการดําเนินงานในปีการศกึษา 2557 พบว่า นิสติตอ้งใชเ้วลาละลายพฤตกิรรมใหเ้ขา้

กบันักเรยีนในโรงเรยีนเป็นเวลาอยา่งน้อย 2 เดอืน ทําใหนิ้สติเกบ็ขอ้มลูงานวจิยัปรญิญานิพนธไ์ดล้่าชา้ ดงันัน้

ในปีการศกึษา 2558 จงึไดป้รบัปรุงโดยให้นิสติศกึษาในรายวชิา ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่าง

เรยีน ในโรงเรยีนที่เขา้ต้องฝึกประสบการณ์วชิาชพีและเก็บขอ้มูลงานวจิยัปรญิญานิพนธ์ ทําให้นิสติสามารถ

เกบ็ขอ้มลูงานวจิยัและปรบัปรงุกระบวนการเพื่อใชใ้นการทาํวจิยัปฏบิตักิารไดท้นัตามกําหนด สามารถวเิคราะห์

ข้อมูลเพื่อนําเสนอในที่ประชุมวชิาการฯ เสรจ็สิ้นก่อนสอบปรญิญานิพนธ์ จากการประเมนิผลการปรบัปรุง

กระบวนการดําเนินงานในปีการศกึษา 2558 หลกัสูตรฯ จงึได้ส่งนิสติชัน้ปีที่ 1 (ปีการศกึษา 2559) ไปสงัเกต

การสอนและละลายพฤตกิรรมใหเ้ขา้กบันักเรยีนในรายวชิา ศษ 531 เช่นเดยีวกบัปีการศกึษา 2558 นอกจากน้ี
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ยงักําหนดใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธเ์ป็นอาจารยนิ์เทศกว์ชิาเฉพาะเพื่อใหท้ราบและเขา้ใจบรบิทการทํา

วจิยัของนิสติมากขึน้ ทาํใหนิ้สติสามารถดาํเนินการวจิยัไดอ้ย่างเป็นระบบมากขึน้ 

 

- การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 

 1. หลกัสูตรฯ ไดม้อบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่าง ๆ รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา

แผนการปรบัปรุงรายวชิาเพื่อให้มเีน้ือหาที่ทนัสมยั (M.Ed.Bio59_5.1_04) และได้ให้นิสติประเมนิรายวชิาต่าง ๆ 

ผ่านระบบ supreme เพื่อนําขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรงุรายวชิาต่อไป 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ภาควชิาชวีวทิยา ร่วมกบัภาควชิา อาจารยผ์ูส้อน รวบรวมรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวชิาแผนการปรบัปรุงรายวชิาเพื่อใหม้เีน้ือหาทีท่นัสมยั (มคอ. 5) ภายหลงัเสรจ็สิน้การสอน

ในแต่ละภาคการศกึษา 

 3. มกีารประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิา (สตัววทิยา พฤกษศาสตร ์จุลชวีวทิยา พนัธุศาสตร ์และ

ชวีวทิยาศกึษา) เพื่อพจิารณาปรบัเพิม่-ลดเน้ือหารายวชิา กลยทุธก์ารสอน หรอืเปิดสอนวชิาในหวัขอ้ทีท่นัสมยั 

 4. กรรมการประจําหลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอนประชุมร่วมกนั เพื่อนําขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุง ปรบั

เพิม่-ลดเน้ือหารายวชิา และ/หรอืเปิดวชิาเลอืกใหม ่ๆ 

 5. คณะกรรมการประสานงานจดัการเรยีนการสอนประสานงานกบัอาจารยป์ระจําหลกัสูตรและภาค 

วชิาเพื่อดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน 

 6. คณะกรรมการวชิาการ ภาควชิาชวีวทิยา ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนเพื่อจดัทํา มคอ. 3 ใหก้รรมการ

ประจาํหลกัสตูรตรวจสอบความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

 7. กรรมการประจาํหลกัสูตรสรุปผลการประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ความพงึพอใจต่อรายวชิาและจดัทํา 

มคอ. 7 เป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

 ในการพจิารณาผลการดําเนินการในปีการศกึษา 2558 หลกัสูตรฯ จงึกําหนดใหทุ้กรายวชิาทีเ่ปิดสอน

ปรบัปรุงเน้ือหาโดยคงเน้ือหาทีส่ําคญัเดมิไวร้อ้ยละ 70 และเพิม่เตมิเน้ือหาที่ทนัสมยัตามศาสตรข์องแต่ละราย 

วชิาอกีรอ้ยละ 30 สําหรบัรายวชิา ชว 694 สมัมนาชวีวทิยาศกึษา 1 หลงัจากทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ในภาคการศกึษาที ่1/2559 พบว่า นิสติยงัไมเ่ขา้ใจเน้ือหาปรญิญานิพนธจ์งึอาจส่งผลกระทบต่อการทําปรญิญา

นิพนธใ์นปีการศกึษาถดัไป จงึมกีารปรบัเปลีย่นใหนิ้สตินําเสนอบทความทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยัของตนเองทัง้ 2 

เรือ่ง เพื่อใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา และอาจารยท์ีเ่ขา้สมัมนา รวมถงึผูส้นใจไดแ้ลกเปลีย่นทศันะจนทําใหนิ้สติมคีวาม

เขา้ใจในเน้ือหาปรญิญานิพนธม์ากขึน้ 

 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา จดัการเรยีนรูท้ีท่นัสมยัสอดคลอ้งกบัความก้าวหน้า

และความต้องการของผูใ้ช้บณัฑติดงัน้ี หลกัสูตรฯ ไดพ้จิารณาแลว้ พบว่า โรงเรยีนในสงักดั สพฐ. ทีไ่ดม้กีารเปิด

สอนหอ้งเรยีนพเิศษทางวทิยาศาสตรจ์าํนวนมาก สําหรบันักเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทําให้จดัการเรยีนรูร้ายวชิาชวีวทิยามคีวามลกึในเชงิสาระวชิาและ

การบูรณาการร่วมกบัสาขาอื่น ๆ ดว้ย เช่น โครงการสะเตม็ศกึษาในโรงเรยีน จงึไดจ้ดัใหม้กีารเรยีนรูเ้กี่ยวกบั

การออกแบบกจิกรรมสะเตม็เพิม่เตมิในรายวชิา ชว 590 หลกัสูตรและการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยา นอกจากนัน้ 

สพฐ. ยงัไดจ้ดัใหม้กีลุ่มโรงเรยีนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรยีนทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อในการสอน (English 

Program : EP) เพิม่ขึ้น ครูผู้สอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรยีนเหล่าน้ี นอกนัน้การปรบัปรุง

หลกัสูตรครัง้น้ีจะทาํใหนิ้สติมคีวามพรอ้มมากทีสุ่ดคอื ต้องมพีืน้ฐานทางวชิาการดเียีย่ม มคีวามสามารถในการ 
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แผนผงัการปรบัปรงุรายวิชาในหลกัสูตรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จดัการเรยีนการสอนทีท่นัสมยั และมคีวามเป็นครดูเียีย่มแลว้ ยงัต้องมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษใน

การจดัการเรยีนการรูว้ทิยาศาสตรไ์ดอ้ย่างเหมาะสมอกีดว้ย จงึไดจ้ดัใหนิ้สติทีเ่รยีนในหลกัสูตร ไดท้ําสไลดนํ์า 

เสนอการสมัมนาเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด ไดแ้ก่ วชิา ชว 693 สมัมนาชวีวทิยาศกึษา 1 และ ชว 694 สมัมนา

ชวีวทิยาศกึษา 2 เพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษของนิสติใหส้ามารถนําไปใชจ้ดัการเรยีนรูไ้ดอ้นาคต 

และได้เสนอปรบัปรุงการสมัมนาในรายวชิา ชว 694 สมัมนาชวีวทิยาศกึษา 2 โดยให้นําเสนอและตอบขอ้ซกั 

ถามเป็นภาษาองักฤษ 

 ในหลักสูตรมีการจดัการรายวิชาให้มีเน้ือหาที่เหมาะสมโดยแบ่งเป็น (1) หมวดวิชาพื้นฐานทาง

การศกึษา สําหรบัรายวชิาทางการศกึษาไดแ้ก่ หมวดวชิาพืน้ฐานทางการศกึษา กําหนดใหนิ้สติทีเ่รยีน แบบ 1 

(ไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีครู) เรยีนในวชิาดงัต่อไปน้ี  พฐ 501 ชวีติกบัการศกึษา และ พฐ 502 เทคโนโลยี

และการวจิยัเพื่อสรา้งและสื่อสารความรู ้และแบบ 2 (ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู เรยีนหมวดวชิาพืน้ฐานทาง

การศกึษา ในวชิาดงัต่อไปน้ี ศษ 511 ปรชัญาและจรยิธรรมความเป็นคร ูศษ 513 จติวทิยาและการแนะแนว

สําหรบัคร ูศษ 513 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา ศษ 514 การประกนัคุณภาพการศกึษา 

กรรมการประจาํหลกัสตูรสรปุผลการประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ความพงึพอใจต่อ

รายวชิา และจดัทํา มคอ. 7 เป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

อาจารยผ์ูส้อน รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิาและแผนการปรบัปรงุ

รายวชิาและ มคอ. 5 และการประเมนิรายวชิาผา่นระบบ supreme 

คณะกรรมการวชิาการ รวบรวม มคอ. 5 หลงัเสรจ็สิน้ 

การสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

กรรมการประจาํหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อนประชุมรว่มกนั เพื่อนํา

ขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุเน้ือหารายวชิา และกลยทุธก์ารสอน 

คณาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิาประชุมพจิารณา มคอ. 5 เพื่อปรบัปรงุ

เน้ือหารายวชิา กลยทุธก์ารสอน หรอืเปิดสอนวชิาในหวัขอ้ทีท่นัสมยั 

คณะกรรมการประสานงานจดัการเรยีนการสอนประสานงานกบัอาจารย์

ประจาํหลกัสตูรและภาควชิาเพื่อดําเนินการจดัการเรยีนการสอน 

คณะกรรมการวชิาการ ภาควชิาชวีวทิยา ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนเพื่อจดัทํา 

มคอ. 3 ใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสูตรตรวจสอบความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

มกีารปรบัปรงุเน้ือหาสาระในการจดัการเรยีนการสอนใน

ภาคการศกึษาถดัไป 
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ศษ 521 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูซ้ึง่มเีน้ือหารายวชิาจดัใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด และมาตรฐานของคุรุ

สภา 11 มาตรฐาน (2) หมวดวิชาบงัคบัแบ่งเป็น กลุ่มวิชาแกน กําหนดให้เรยีน 10 หน่วยกิต ได้แก่ ชว 590 

หลกัสูตรและการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยา ชว 693 สมัมนาชวีวทิยาศกึษา 1  ชว 694 สมัมนาชวีวทิยาศกึษา 2 วทศ 

501 ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์SCE 502 การวจิยัเพื่อพฒันาการ

เรยีนรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรซ์ึง่เป็นวชิาทีบู่รณาการศาสตรท์างการศกึษา วชิาเอก และการวจิยั จงึ

กําหนดใหนิ้สติทุกคนในหลกัสตูรตอ้งเรยีน และ (3) กลุ่มวชิาเอก 

 เน้ือหาครอบคลุมเน้ือหาที่สอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แต่มคีวามลุ่มลกึมากกว่า นอกจากน้ีหลกั-

สตูรมวีชิาเลอืกทีห่ลากหลายใหนิ้สติเลอืกตามความสนใจ สาํหรบัการเปิดสอนรายวชิาเป็นไปตามขอ้กําหนดของ

หลกัสูตร เพื่อให้นิสติสามารถจบได้ทนัตามเวลาที่กําหนดในหลกัสูตรโดยในปีที่ 1 กําหนดใหนิ้สติเรยีนรายวชิา

ต่าง ๆ ใหเ้สรจ็สิ้น ปีที่ 2 กําหนดให้นิสติทําปรญิญานิพนธ์ ดงันัน้จงึได้มกีารจดัตารางเรยีนของนิสติในปีการ 

ศกึษา 2559 ใหเ้ป็นไปตามแผนการศกึษา (M.Ed.Bio59_5.1_05) นอกจากน้ี สําหรบัแบบ 1 (ไม่ขอรบัใบประกอบ

วชิาชพีคร)ู นิสติสามารถเลอืกทําปรญิญานิพนธท์ัง้ชวีวทิยาศกึษาและชวีวทิยาไดต้ามความสนใจของนิสติ 

 จากการประเมนิผลการดําเนินการในปีการศกึษาทีผ่่านมา ทําใหท้างหลกัสูตรฯ คณะศกึษาศาสตร ์และ

บณัฑติวทิยาลยัร่วมกนั ปรบัปรุงรายวชิา พฐ 501 ชวีติกบัการศกึษา และ พฐ 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อ

สรา้งและสื่อสารความรู ้ในหลกัสูตรฯ แบบไม่ขอใบประกอบวชิาชพีคร ูใหม้คีวามทนัสมยัตามศาสตรก์ารศกึษา

ให้มากขึน้ เน้นการปฏบิตัใิห้มากขึน้เพื่อช่วยให้นิสติที่ทํางานวจิยัปรญิญานิพนธ์ได้ดขีึน้ โดยอ้างถงึมตทิี่ประชุม

คณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ครัง้ที ่7/2559 เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2559 (M.Ed.Bio59_5.1_06) 

เพื่อทํา สมอ. 08 ปรบัปรุงรายวชิาดงักล่าว แบบไม่กระทบโครงสรา้ง และเริม่ใช้ในปีการศึกษา 2559 โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

รายวชิาเดมิ รายวชิาทีป่รบัใหม ่

พฐ 501 ชวีติกบัการศกึษา                       3(3-0-6) 

FE 501 Life and Education 

ศกึษาและวเิคราะห์ธรรมชาติของชวีติที่เป็นองค์รวม 

เป็นหน่ึงเดยีวกบัธรรมชาต ิการเชื่อมโยงชวีติกบัการ 

ศกึษา ฐานคดิทางการศกึษา สรา้งความเขา้ใจต่อโลก

ทศัน์ องค์ความรู้ทีแ่ตกต่างหลากหลายไปตามบรบิท

ของสงัคมและวฒันธรรม จรยิธรรม รูเ้ท่าทนัการเปลี่ยน-

แปลงของสงัคม โลก ที่ส่งผลกระทบต่อชวีติ และการ 

ศึกษาโดยเน้นการเสริม สร้างการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ความเป็นมนุษยใ์หส้มบรูณ์ทุกดา้น 

พฐ 501 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา       3(2-2-5) 

FE 501 Research and Statistics in Education 

ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีมโนทศัน์ และวธิวีทิยา การออก-

แบบการวจิยัและการเลอืกใชส้ถติ ิเทคนิคการสรา้งและ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั การรวบรวมและจัด

กระทําขอ้มูลเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาและ

การจดัการเรยีนรู ้ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห ์วพิากษ์ และ 

สงัเคราะหง์านวจิยัทางการศกึษา ศกึษาสภาพปัญหา

เพื่อนําไปสู่การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั และฝึก

ปฏบิตัิ การวเิคราะหข์อ้มูล ด้วยสถิติเชงิบรรยายและ

สถติเิชงิอนุมานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รูป 

การแปลผลและเขยีนรายงานการวจิยั 

พฐ 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสรา้งและสือ่สาร

ความรู ้                                  3(3-0-6) 

FE 502 Technology and Research for Knowledge 

Construction and Communication 

ศกึษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา พฒันาการ 

พฐ 502 ปรชัญาทางการศกึษาเพื่อการพฒันา  3(2-2-5) 

FE 502 Philosophy of Education to Development 

ทําความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา

วเิคราะห์ วพิากษ์ ปรชัญาและแนวคดิทางการศกึษา 

การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละการปฏริปูการศกึษา
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รายวชิาเดมิ รายวชิาทีป่รบัใหม ่

ทางนวตักรรมและเทคโนโลยกีารสือ่สารทางการศกึษา 

กระบวนการทศัน์และบทบาทของการวจิยั ระเบยีบวธิี

วจิยั การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละการสื่อสารในกระ-

บวนการวจิยัเพื่อพฒันานวตักรรมในการเรยีนการสอน

บุคลากรและองคก์ารทางการศกึษา และการตระหนักถงึ

จรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้าง

และสือ่สารความรูสู้ส่าธารณชน 

ทัง้ในระดบัสงัคมไทยและสงัคมโลก สมัมนาประเด็น

ปัญหาทางการศกึษาในมุมมองทางปรชัญาและสงัคม 

ศาสตรจ์ากกรณีศกึษาและปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคม 

สร้างความตระหนักในศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ และ

ความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม และสร้างสรรค์ความรู้

เพื่อนําพาสงัคมไทยไปสู่สงัคมแห่งการพึ่งพาตนเอง

และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_5.1_01 มาตรฐานคุณวุฒสิาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์(มคอ. 1) และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 

M.Ed.Bio59_5.1_02 มาตรฐานวชิาชพีคร ู11 มาตรฐานตามประกาศของคุรสุภา 

M.Ed.Bio59_3.2_08 หนงัสอืลงนามความรว่มมอืระหว่าง มศว สสวท. และโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

M.Ed.Bio59_5.1_03 รายละเอยีดการปรบัปรงุรายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_5.1_04 มคอ. 5 รายวชิาทีม่กีารปรบัปรงุในปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_5.1_05 แผนการเรยีนในหลกัสตูรและตารางเรยีนในปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_5.1_06 บนัทกึขอ้ความเรือ่ง ดาํเนินการปรบั สมอ. 08 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ครัง้ที ่7/2559 

 

การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 

   มอีาจารยท์างดา้นชวีวทิยาศกึษาเพยีงท่านเดยีว 
 

 2.  ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

  ไมม่ ี
 

3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

    - จดัหาอาจารยด์า้นชวีวทิยาศกึษาเพิม่เตมิ 

  - จา้งอาจารยพ์เิศษสอนรายวชิาต่าง ๆ 
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การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

- การกาํหนดผูส้อน 

 1. หลกัสูตรฯ จดัทําร่างตารางสอนตามแผนการศกึษาของนิสติและนําเขา้พจิารณาในที่ประชุมคณะ 

กรรมการบรหิารหลกัสตูร 

 2. นํารายวชิาต่าง ๆ เสนอคณาจารยใ์นกลุ่มสาขาวชิา เพื่อพจิารณากําหนดผูส้อน ตามความรู ้ความ

เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้ ๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัสาระรายวชิาที่ได้รบั

มอบหมาย 

 3. คณะกรรมการประสานงานจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิารวบรวมขอ้มูล เพื่อนําเขา้ประชุม

ภาควชิาโดยมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเขา้รว่มประชุม เพื่อพจิารณาความเหมาะสมอกีครัง้ นอกจากน้ีหลกัสตูรไดม้ี

การเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกหรอืผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหวัข้อ/บางรายวิชา กําหนดให้

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาจดัทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั 

 4. ผู้สอนชี้แจงแผนการศกึษาและเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลให้นิสติทราบในวนัแรกของการเรยีน

การสอน 
 

แผนผงัการวางระบบผูส้อนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ในปีการศกึษา 2559 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประชุมพจิารณาร่างตารางสอนรายวชิาต่าง ๆ ตาม

แผนการศึกษา รวมถึงรายวิชาเอกเลือก และนําเสนออาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ (สัตววิทยา 

พฤกษศาสตร ์จลุชวีวทิยา พนัธุศาสตร ์และชวีวทิยาศกึษา) พจิารณาจดัอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา โดยพจิารณา

กําหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้

เหมาะสมกบัสาระรายวชิาที่ได้รบัมอบหมาย (M.Ed.Bio59_5.2_01) คณะกรรมการประสานงานจดัการเรยีน

การสอนเสนอร่างตารางสอนเพื่อพจิารณาความเหมาะสมอีกครัง้ในที่ประชุมภาควชิา โดยมอีาจารย์ประจํา

หลกัสตูรฯ จดัทํารา่งตารางสอนตามแผนการศกึษาของนิสติและนําเขา้

พจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

คณาจารยใ์นกลุ่มสาขาวชิา เพื่อพจิารณากําหนดผูส้อน ตามความรู ้ความ

เชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ ๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้

เหมาะสมกบัสาระรายวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คณะกรรมการประสานงานจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิารวบรวมขอ้มลู เพื่อ

นําเขา้ประชุมภาควชิาโดยมอีาจารยป์ระจําหลกัสตูรเขา้ร่วมประชมุ 

กําหนดใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาจดัทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั 

ผูส้อนชีแ้จงแผนการศกึษาและเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลใหนิ้สติทราบในวนัแรกของการเรยีนการสอน 
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หลกัสูตรเข้าประชุมด้วย นอกจากน้ีหลกัสูตรฯ ได้มกีารเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกหรอืผู้เชี่ยวชาญมาเป็น

อาจารย์พเิศษในบางหวัข้อ/บางรายวชิา กําหนดให้อาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวชิาจดัทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ภาค

การศกึษาที่ 1/2559 จํานวน 12 วชิา ภาคการศกึษาที ่2/2559 จํานวน 9 วชิา และผู้สอนชี้แจงแผนการเรยีนและ

เกณฑก์ารวดัและประเมนิผลใหนิ้สติทราบในวนัแรกของการเรยีนการสอนเมือ่การจดัการเรยีนรูส้ ิน้สุดลงในแต่ละ

ภาคเรยีน มหาวทิยาลยัมรีะบบการประเมนิอาจารยผ์ู้สอน (ปค. 003) เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนไดนํ้าผลการประเมนิ

ไปปรบัปรงุ/พฒันาการสอนแต่ละรายวชิา 
 

- การกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

 1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรส่งคําอธบิายรายวชิาและแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละ

รายวชิานําไปเป็นขอ้มลูสาํหรบัเขยีนจดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ายวชิาใน มคอ. 3/มคอ. 4 พรอ้มทัง้กําหนดกจิกรรม

การเรยีนรู ้

 2. คณะวทิยาศาสตรม์กีลไกกําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนตอ้งส่ง มคอ. 3/มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา 

 3. หลกัสูตรฯ ภายใต้การบรหิารงานของภาควชิามกีารกําหนดให้มคีณะกรรมการวชิาการภาควิชา

ชวีวทิยา กํากบัใหผู้ส้อนจดัทาํ มคอ. 3/มคอ. 4 

 4. อาจารย์ประจําหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ. 3/มคอ. 4 ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตร เพื่อ

พจิารณาดคูวามสอดคลอ้งตามคาํอธบิายรายวชิาทีม่อียูใ่น มคอ. 2 แลว้จงึนําขอ้มลูขึน้เผยแพรก่บันิสติ 

 5. หลงัจากหมดกําหนดเพิม่ถอนรายวชิา อาจารยป์ระจําหลกัสูตรแจง้ต่อภาควชิาเพื่อดําเนินการปิด

รายวชิาหากไมม่นิีสติลงทะเบยีนในรายวชิานัน้ เพื่อไมใ่หม้ปัีญหาในการกํากบัตดิตาม มคอ. 5/มคอ. 6 

 6. กําหนดให้มกีารประเมนิการสอนโดยนิสติ (ปค. 003/ปค. 004) ให้ผู้สอนนําเสนออาจารย์ประจํา

หลกัสตูรพจิารณาว่าควรปรบัปรงุรายวชิาหรอืปรบัปรงุ มคอ. 3/มคอ. 4 อยา่งไรในปีการศกึษาถดัไป 

แผนผงัการกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแจง้ สง่คาํอธบิายรายวชิาและแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (curriculum mapping) ใหอ้าจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อนจดัทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคเรยีน 

และสง่ใหค้ณะกรรมการวชิาการซึง่กํากบัดแูลการทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ใหเ้ป็นไปตามแผนทีแ่สดง

การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ตาม มคอ. 2 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแจง้ต่อภาควชิาดาํเนินการปิดรายวชิาทีไ่มม่นิีสติลงทะเบยีน 

กําหนดใหม้กีารประเมนิการสอนโดยนิสติ (ปค. 003/ ปค.004) 

ปรบัปรงุ มคอ. 3/มคอ. 4 ในปีการศกึษาต่อไป 



 หน้า 47 

 ในปีการศกึษา 2559 ทุกรายวชิามกีารจดัทําและส่ง มคอ. 3/มคอ. 4 ตามระบบและขัน้ตอน โดยกรรมการ

ประจาํหลกัสตูรมบีนัทกึขอ้ความแจง้คณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านใหส้่ง มคอ. 3/มคอ. 4 (M.Ed.Bio59_5.2_02) และ

ภาควชิาไดต้รวจสอบการจดัทํา มคอ. 3/มคอ. 4 และแจง้ในทีป่ระชุมภาควชิาชวีวทิยา จากนัน้กรรมการประจํา

หลกัสูตรตรวจสอบ ตดิตาม มคอ. 3 โดยพบว่า ทุกรายวชิามกีารจดัทํา มคอ. 3 / มคอ. 4 ผ่านระบบครบถ้วน จาก

การพจิารณาผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 จงึมกีารปรบัปรุงการกํากบั ตดิตาม และตรวจสอบแผนการ

จดัการเรยีนรู ้มคอ. 3/มคอ. 4 โดยมอบหมายให้กรรมการประจําหลกัสูตรทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของการ

ปรบัปรุงรายวชิาให้ตรงกบั มคอ. 2 และทนัสมยัต่อศาสตรข์องแต่ละวชิานัน้ ทําใหปี้การศกึษา 2559 มกีารดําเนิน 

งานไดต้รงตามแผนทีป่รบัปรุงอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

- การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกบัสาขาวิชา

และความก้าวหน้าของศาสตร ์และการกาํกบัดแูลการตีพิมพข์องนิสิต 

 หลกัสูตรฯ มกีารควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาและความก้าวหน้าของศาสตร์

อย่างเป็นระบบ ตามแผนผงัแสดงการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์ระดบับณัฑติศกึษา ให้สอดคล้องกบัสาขา 

วชิาและความกา้วหน้าของศาสตร ์ดงัน้ี 

 1. นิสติเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธต่์อกรรมการประจาํหลกัสตูร 

 2. กรรมการประจําหลกัสูตรพจิารณาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์พรอ้มให้ขอ้เสนอแนะโดยพจิารณาความ

สอดคลอ้งกบัสาขา ความทนัสมยัตามความกา้วหน้าของศาสตร ์

 3. นิสติจดัทําเค้าโครงปรญิญานิพนธ์และเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อใหค้ําปรกึษา 

กําหนดขอบเขตปรญิญานิพนธใ์หช้ดัเจนและเหมาะสมกบัเวลาทีก่ําหนด 

 4. นิสิตสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบดว้ยอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา

นิพนธห์ลกั และอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี อาจารยป์ระจําหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และให้

แต่งตัง้กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละอาจารยป์ระจาํหลกั-

สตูรเสนอชื่อโดยความเหน็ชอบของคณบดตีน้สงักดัเพื่อเสนอต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิาณาแต่งตัง้ 

 5. นิสติปรบัปรุงแก้ไขเคา้โครงฯ ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาฯ เสนอแนะ พรอ้มทัง้เสนอเคา้โครงฯ 

ทีแ่กไ้ข เพื่อขออนุมตักิารทาํปรญิญานิพนธ ์และเสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั 

 6. อาจารย์ที่ปรกึษาติดตามผลความก้าวหน้าการทําปรญิญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการทํา

ปรญิญานิพนธ ์

 7. นิสติรายงานความก้าวหน้าในการทาํปรญิญานิพนธแ์ก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและบณัฑติวทิยาลยั

ทุกภาคการศกึษา 

 

 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาไดส้่งเสรมิใหนิ้สติคน้ควา้หวัขอ้

ปรญิญานิพนธ ์ใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาและความก้าวหน้าของศาสตร ์โดยจดัใหม้รีายวชิา วทศ 502 การวจิยั

เพื่อพฒันาการเรยีนรู้ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาแนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกบัการวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรท์ีก่้าวหน้าและทนัสมยั วเิคราะหง์านวจิยั สงัเคราะหป์ระเดน็จาก

ผลงานวจิยัเพื่อนําไปใชใ้นการออกแบบและกําหนดประเดน็วจิยั จนสามารถเขยีนและนําเสนอเคา้โครงงานวจิยั 
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แผนผงัการควบคมุหวัข้อปริญญานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาให้สอดคล้องกบัสาขาวิชา 

และความก้าวหน้าของศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

และไดร้บัขอ้เสนอแนะจากอาจารยพ์เิศษทีท่รงคุณวุฒ ิ(M.Ed.Bio59_3.2_06) ทําใหนิ้สติไดเ้คา้โครงงานวจิยัที่

น่าสนใจ ทนัสมยัเพื่อนําไปปรกึษาเพิม่เตมิจากอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละนําเสนอต่ออาจารยป์ระจํา

หลกัสตูรต่อไป 

 จากผลการดําเนินงานในปีการศกึษา 2558 ทาํใหใ้นปีการศกึษา 2559 ไดม้กีารปรบัปรงุกระบวนการควบ-

คุมปรญิญานิพนธ ์โดยกําหนดใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญาพนธเ์ป็นอาจารยนิ์เทศกว์ชิาเฉพาะและใหค้ําปรกึษา

ในปรญิญาพนิธ์ในสถานที่ฝึกประสบการณ์วชิาชพี มผีลทําให้นิสติทําปรญิญานิพนธ์เสรจ็ก่อนกําหนด และ

สามารถนําผลการวจิยับางส่วนไปนําเสนอผลงานวชิาการก่อนสอบปรญิญานิพนธ ์

 

- การแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีความ

เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ ์

 1. นิสติเสนอขอแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต่์ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 2. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตรวจสอบคุณวุฒแิละจาํนวนนิสติของอาจารยท์ีป่รกึษาหลกัและรว่ม (ถา้ม)ี 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

(M.Ed.Bio59_5.2_03) และเสนอต่อบณัฑติวทิยาลยัใหแ้ต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์

 3. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเสนอแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต่์อบณัฑติวทิยาลยั 

อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 

 รายงานความกา้วหน้า

ทุกภาคการศกึษา 

ไมผ่่าน 

 

นําเสนอตออาจารยประจําหลักสูตร 
 

นําเสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั 

สอบปากเปล่า 

สาํเรจ็การศกึษา 

 

ตดิตามผลความกา้วหน้าการทาํ

ปรญิญานิพนธใ์หเ้ป็นไปตามแผน 

ดาํเนินการทาํปรญิญานพินธ ์

เสนอชือ่คณะกรรมการควบคุม

ปรญิญานิพนธ ์

 

สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์

นิสติ 

 
อาจารยท์ีป่รกึษา 

นําเสนอต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 

กาํหนดหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์

 

กาํหนดขอบเขตปรญิญานิพนธใ์ห้

ชดัเจนและเหมาะสมกบัเวลาทีก่าํหนด 

 

ผ่าน 
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 4. บณัฑติวทิยาลยัออกคาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์

 5. หลกัสูตรสํารวจความคดิเหน็ของนิสติต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละ

เสนอต่อทีป่ระชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 
แผนผงัการแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีความ

เช่ียวชาญสอดคล้องหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้ปริญญานิพนธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา มกีารประชุมแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์

ที่เป็นอาจารย์ประจํา ที่มคีวามรู้ และความเชี่ยวชาญในหวัข้อวิจยัที่ควบคุมการทําปรญิญานิพนธ์ เพื่อให้

คําปรกึษา แนะนําแนวทางการทําวจิยัให้กบันิสติ (M.Ed.Bio59_3.2_04) โดยการแต่งตัง้มกีารดําเนินเป็นไป

ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั โดยเสนอคาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต่์อคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

ก่อนการนําเสนอการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์และมกีารตดิตามสถานะของนิสติในการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร (M.Ed.Bio59_3.2_01) 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_5.2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่3/2559 ในวนัที ่13 

มถุินายน 2559 

M.Ed.Bio59_5.2_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่28 

เมษายน 2560 

M.Ed.Bio59_3.2_06 ภาพถ่ายกจิกรรมการสอบร่างเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษา

มหาบณัฑติสาขาวชิาชวีวทิยาและเคม ี

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตรวจสอบคณุวฒุแิละคณุสมบตัอิาจารยท์ีป่รกึษาใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 

นิสติเสนอขอแตง่ตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์่ออาจารยป์ระจําหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเสนอแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์่อบณัฑติวทิยาลยั 

บณัฑติวทิยาลยัออกคาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์

สาํรวจความคดิเหน็ของนิสติต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_5.2_03 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ปี 

พ.ศ. 2554 และประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรือ่ง อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์

และสารนิพนธ ์

M.Ed.Bio59_3.2_04 คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์

รว่ม ของนิสติทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูรฯ ปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_3.2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่2/2560 ในวนัพฤหสับดทีี ่

8 มถุินายน 2560 
 

การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

 1. หลกัสตูรฯ มกีารกําหนดวธิกีารประเมนิไวใ้น มคอ. 2 

 2. อาจารยผ์ูส้อนพจิารณาน้ําหนักองคป์ระกอบในการประเมนิสอดคลอ้งกบัจดุเน้นของรายวชิาใน มคอ. 2 

 3. อาจารยผ์ูส้อนรายวชิามกีารกําหนดวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิใน มคอ. 3/ มคอ. 

4 ของแต่ละรายวชิา 

 4. อาจารยผ์ูส้อนรว่มกนัพจิารณาขอ้สอบและนํามาปรบัปรงุแกไ้ข 

 5. อาจารยผ์ูส้อนตดัสนิผลการเรยีนตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้น มคอ. 3 จากนัน้เสนอภาควชิาและคณะ 

 6. หลกัสตูรฯ กําหนดใหม้กีารทวนสอบผลสมัฤทธิต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

โดยการทาํแบบประเมนิการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้

 7. อาจารยป์ระจําหลกัสูตรมกีารประชุมพจิารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามรายวชิาที่เปิด

สอน เพื่อประเมนิผลการเรยีนรูว้่าครบถว้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและใหห้ลกัสตูร

ครอบคลุม learning outcome โดยกําหนดให้มกีารรายงานวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ และ

ผลการประเมนิ 

 8. มกีารประชุมภาควชิาสรปุผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติ เพื่อหาแนวทางพฒันาต่อไป 
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แผนผงัการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัสูตรฯ ไดก้ารกําหนดวธิกีารประเมนิไวใ้น มคอ. 2 โดยมกีารประชุมคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร 

อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา และภาควชิา ไดก้ําหนดแนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละการประเมนิตาม

สภาพจรงิไวใ้นหลกัสูตร ตามกระบวนการจดัทําหลกัสูตร สามารถแยกการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละด้าน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตสิ่งใน มคอ. 2 ดงัน้ี 

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 1. สงัเกตจากพฤติกรรมในชัน้เรยีน และการปฏบิตัิตน

ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

2. ความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืสอบ 

ถามจากผูร่้วมงาน 

2. ด้านความรู ้ 1. การมสีว่นร่วมในชัน้เรยีน ในการปฏบิตังิาน การอภปิราย 

การนําเสนอผลงาน 

2. ผลการสอบ 

3. ประสทิธภิาพในการจดัทาํรายงาน/แผนงาน/โครงการ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 1. การมสี่วนร่วมในการวพิากษ์วจิารณ์และการอภปิราย

ในชัน้เรยีน  

2. ผลงานทีแ่สดงออกถึงแนวความคดิวเิคราะห ์การแก้ไข

ปัญหา การสรา้งสรรคแ์ละการประยุกต ์

หลกัสตูรกําหนดใหม้กีารทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมกีารประชุมพจิารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ ์

มกีารประชุมภาควชิาสรปุผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติ 

อาจารยผ์ูส้อนตดัสนิผลการเรยีนตามเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้น มคอ. 3 จากนัน้เสนอภาควชิาและคณะ 

อาจารยผ์ูส้อนพจิารณาน้ําหนกัองคป์ระกอบ 

หลกัสตูรมกีารกําหนดวธิกีารประเมนิไวใ้น มคอ. 2 

อาจารยผ์ูส้อนรายวชิามกีารกําหนดวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิ 

อาจารยผ์ูส้อนรว่มกนัพจิารณาขอ้สอบและนํามาปรบัปรงุแกไ้ข 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการวดัและประเมินผล 

3. ผลการสอบในรูปแบบของเกรด โดยเฉพาะปรญิญา

นิพนธ์ต้องมบีทความวชิาการตพีมิพเ์ผยแพร่อย่างน้อย 

1 เรื่อง 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

1. พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และ

ความรบัผดิชอบ ในการทาํกจิกรรมกลุ่ม 

2. การยอมรบัเหตุผลของผูท้ีม่คีวามคดิเหน็แตกต่าง 

3. งานที่ได้รบัมอบหมาย ความรบัผิดชอบในหน้าที่ที่

ไดร้บั 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการปฏบิตังิานของนิสติ

ในการสอบ 

2. การนําเสนอผลงานและการเขยีนรายงาน 

6. ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู ้ 1. ประเมนิพฤตกิรรมของนิสติ ขณะทาํกจิกรรมการสอน

หน้าชัน้เรยีน หรอืการอภปิรายเกีย่วกบัหลกัสตูร การ

จดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิ ผลการเรยีนรู ้การ

จัดทําแผน การเรียนรู้และการทําวิจัยในชัน้เรียน 

รวมถงึการประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากการจดัทําแผนการเรยีนรู ้การฝึกประสบ 

การณ์วชิาชพีระหว่างเรยีน การปฏบิตักิารสอนและฝึก 

ประสบการณ์วชิาชพี 1, 2  การทําวจิยัในชัน้เรยีนใน

สถานศกึษาโดยใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้ร-ิ

หารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง ครปูระจาํชัน้ เพื่อน อาจารย ์

นิเทศก ์ร่วมประเมนินิสติในดา้นการจดัการเรยีนรู ้
 

จากนัน้อาจารยผ์ูส้อนพจิารณาน้ําหนักองคป์ระกอบในการประเมนิสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของรายวชิาใน 

มคอ. 2 และการกําหนดวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิใน มคอ. 3 /มคอ. 4 ของแต่ละรายวชิา

ในรายวชิาที่มอีาจารย์ผู้สอนมากกว่า 2 คนร่วมกนัพจิารณาข้อสอบและนํามาปรบัปรุงแก้ไขพบว่า อาจารย์

ผูส้อนตดัสนิผลการเรยีนตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้น มคอ. 3 เสนอภาควชิาและคณะในเวบ็ไซต์คณะวทิยาศาสตร ์

อาจารย์ประจําหลกัสูตรเสนอสรุปผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติในแต่ละรายวิชาเสนอต่อมกีารประชุม

ภาควชิา และอาจารยแ์ต่ละวชิาไดเ้พื่อหาแนวทางพฒันาต่อไป 

จากผลการประเมนิการดําเนินการในรอบปีทีผ่่านมา ทาํใหร้ายวชิาต่าง ๆ ทีม่กีารทวนสอบผลสมัฤทธิม์ ี

การดําเนินการปรบัปรุง ได้แก่ ชว 590 หลกัสูตรและการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยา มกีารปรบัเปลี่ยนให้นิสตินํา 

เสนอบทความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ และนิสติไดท้ดสอบสอนในชัน้เรยีนร่วมกบั

นิสติปรญิญาตรหีลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยา่งน้อย 3 ครัง้ 

สําหรบัวชิา วทศ 502 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มกีารปรบัเปลี่ยนวธิกีาร

จดัการเรยีนรูท้ําให้การเขยีนเค้าโครงปรญิญานิพนธ์เสรจ็อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น ทําให้มี

นิสติสามารถสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธเ์มื่อเสรจ็สิ้นภาคการศกึษาที่ 2/2559 นอกจากน้ีการปรบัเปลี่ยนการ

นําเสนอบทความวจิยัในรายวชิา ชว 594 สมัมนาชวีวทิยาศกึษา 2 ทาํใหนิ้สติเขา้ใจงานวจิยัปรญิญานิพนธ์ของ

ตนเองมากขึน้ 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 1. อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาเสนอวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

 2. กรรมการประจาํหลกัสตูรมกีารประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การสรุปแบบ

ประเมนิการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้

 3. ผูส้อนรว่มกนัตดัสนิผลการเรยีนตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวแ้ละเสนอภาควชิา 

 4. คณะกรรมการวชิาการ ภาควชิาตดิตามรวบรวมผลการเรยีน เพื่อนําเสนอในการประชุมภาควชิา 

 5. ประชุมภาควชิา เพื่อตรวจสอบการตดัสนิผลการเรยีนทุกภาคการศกึษา โดยใหผู้ส้อนชีแ้จงการตดัสนิ

ผลการเรยีน โดยเฉพาะรายวชิาทีม่นิีสติไดเ้กรด E จาํนวนมาก 

 6. มกีารปรบัปรุงการตดัสนิผลการเรยีนตามขอ้เสนอแนะของทีป่ระชุมภาควชิา แล้วนําเขา้ที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรเ์หน็ชอบ ก่อนส่งผลการเรยีนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตและลงนามผูส้อน 

หวัหน้าภาควชิา และส่งใหค้ณบดลีงนามต่อไป 

 7. หลกัสตูรนําขอ้มลูการประเมนิผลการเรยีนรูม้าจดัทํา มคอ. 7 

 

แผนผงัแสดงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 กรรมการประจําหลกัสูตรฯ ได้กําหนดการทวนสอบผล 

สมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิา ชว 590 ชว 693 ชว 694 และ วทศ 502 ในปีการศกึษา 2559 ในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ ครัง้ที่ 1/2560 (M.Ed.Bio59_5.3_01) โดยใช้แบบฟอร์มทวนสอบผลสมัฤทธิ ์

อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาเสนอวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

คณะกรรมการประจาํหลกัสตูรมกีารประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้

ผูส้อนรว่มกนัตดัสนิผลการเรยีนตามเกณฑท์ีกํ่าหนดไว ้แล้วเสนอภาควชิา 

คณะกรรมการวชิาการ ภาควชิา ตดิตามรวบรวมผลการเรยีน เพื่อนําเสนอในการประชุมภาควชิา 

 

ประชุมภาควชิา  เพื่อตรวจสอบการตดัสนิผลการเรยีนทุกภาคการศกึษา โดยใหผู้ส้อนชีแ้จง

การตดัสนิผลการเรยีน โดยเฉพาะรายวชิาทีม่นิีสติไดเ้กรด E จาํนวนมาก 

มกีารปรบัปรงุการตดัสนิผลการเรยีนตามขอ้เสนอแนะของทีป่ระชุมภาควชิา 

หลกัสตูรนําขอ้มลูการประเมนิผลการเรยีนรูม้าจดัทํา มคอ. 7 
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ทางการเรยีนของนิสติ (M.Ed.Bio59_5.3_02) หลกัสูตรฯ ไดก้ําหนดใหม้กีารสงัเกตการจดัการเรยีนการสอนโดย

เรยีนเชญิอาจารยจ์ากนอกหลกัสูตรมาเป็นผูส้งัเกตการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยรตัน์ ดร

บณัฑติ ทวนสอบในรายวชิา ชว 590 และ วทศ 502 และอาจารย ์ดร.รกัชนก โคโต ทวนสอบรายวชิา ชว 693 

และ ชว 694 (M.Ed.Bio59_5.3_01) นอกจากน้ีไดเ้รยีนเชญิผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัมารว่มพจิารณา

ทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ครัง้ที ่2/2560 ดว้ย (M.Ed.Bio 

59_5.3_01) 

 หลกัสตูรไดร้ว่มกบัภาควชิากําหนดใหม้กีารทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนิสติในบางรายวชิา เพื่อ

ตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ โดยอาศยัแบบสอบถามของทางมหาวทิยาลยัและมกีารกําหนด

รูปแบบการทวนสอบผลสมัฤทธิต์ามความเหมาะสมของแต่ละรายวชิา เช่น การใช้ข้อสอบประมวล ผลการ

เรยีนรู้ในปลายภาคการศึกษา จากนัน้นําเข้าที่ประชุมภาควิชาเพื่อบรรจุลงใน มคอ. 7 ของหลกัสูตรและ

วเิคราะหผ์ลเพื่อนําไปปรบัปรุงรายวชิาใหเ้หมาะสม กรรมการบรหิารหลกัสูตรจดัประชุมเพื่อตดัสนิผลการเรยีน

ในแต่ละรายวชิา และส่งผลการเรยีนของนิสติเขา้ทีป่ระชุมภาควชิาแยกเป็น 2 ครัง้ ไดแ้ก่ สาํหรบันิสติแบบขอใบ

ประกอบวชิาชพีคร ู(ต้องออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี ซึง่ต้องออกเกรดทัง้หมดก่อนนิสติออกฝึกประสบการณ์

วชิาชพี) และสําหรบันิสติแบบไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพีครู เพื่อตดัสนิผลการเรยีนของนิสติแต่ละรายวชิา 

(M.Ed. Bio59_5.3_03) และนําเขา้สู่ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะวทิยาศาสตรพ์จิารณาต่อไป 

 

- การกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

 1. คณะวทิยาศาสตรม์กีลไกกําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่ง มคอ. 5 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาค

การศกึษา 

 2. หลกัสูตรฯ ภายใต้การบรหิารงานของภาควชิามกีารกําหนดให้มคีณะกรรมการวชิาการ กํากบัให้

ผูส้อนจดัทาํ มคอ. 5/มคอ. 6 

 3. กรรมการประจําหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ. 5/มคอ. 6 ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตร เพื่อ

พจิารณาดคูวามสอดคลอ้งตามคาํอธบิายรายวชิาทีม่อียูใ่น มคอ. 2 

 4. คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจดัทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา และมกีารประเมนิหลกัสตูร 

 5. เสนอทีป่ระชุมภาคพจิารณาเพื่อนําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง/พฒันาผลการดําเนินงานต่อไป 
 

 หลกัสูตรได้ร่วมกบัฝ่ายวชิาการของภาควชิาชวีวทิยา กําหนดให้มกีารติดตามจดัทํารายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 

6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรไดม้กีาร

กํากบั ตดิตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของแต่ละภาคการศกึษา โดยในภาคเรยีนที ่1/2559 

จํานวน 12 รายวชิา และภาคเรยีนที่ 2/2559 จํานวน 9 รายวชิา (M.Ed.Bio59_5.1_04) และจดัทํารายงานผล

การดําเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั (M.Ed.Bio59_5.3_04) หลงัจบปีการศกึษา และ

มกีารรวบรวมส่งคณะวทิยาศาสตรแ์ละดาํเนินการเผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์
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- การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

 1. นิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้นภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานความ 

กา้วหน้าทุกภาคการศกึษาและแจง้ความประสงคข์อสอบปากเปล่าต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

 2. อาจารยท์ีป่รกึษาส่งรายชื่อของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย 

อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั และอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์่วม (ถ้าม)ี และกรรมการอกี 1 คนที่

เป็นกรรมการบรหิารหลกัสูตรประจําวชิาเอกหรอืสาขาวชิาซึ่งเคยเขา้ประชุมพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ์

ของนิสติ และอาจารย์ประจําหลกัสูตรพจิารณาคุณสมบตัิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 1 คน โดยอาจารย์ที่ปรกึษา

ปรญิญานิพนธ ์ตอ้งไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์

 3. คณะกรรมการประจําหลกัสูตรประชุมพิจารณาคุณสมบตัิคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

ปรญิญานิพนธ ์

 4. คณะกรรมการประจําหลกัสูตรส่งรายชื่อของคณะกรรมการสอบปากเปล่าโดยผ่านความเหน็ชอบ

จากคณบดขีองหน่วยงานต้นสงักดั เพื่อเสนอคณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปาก

เปล่า 

 5. นิสติต้องส่งผลงานปรญิญานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของผลงานทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการหรอืเสนอต่อ

ทีป่ระชุมวชิาการ ตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรื่อง แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการตพีมิพผ์ลงานปรญิญานิพนธเ์พื่อ

ขอจบการศกึษา (M.Ed.Bio59_5.3_05) 

 6. นิสติต้องส่งแบบฟอรม์การตรวจสอบเอกสารบทความวจิยัเพื่อขออนุมตัจิบการศกึษา ซึง่มเีกณฑท์ี่

ชดัเจนของบณัฑติวทิยาลยัดงัปรากฏใน บว. 692 ปรญิญาโท (M.Ed.Bio58_5.3_06) ดงัน้ี 

 

ลกัษณะการตีพิมพ ์ คณุภาพของวารสาร / ส่ิงพิมพ ์

1.  การตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

(proceedings) 

0.50 

2.  การตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

(proceedings) หรอื การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาต ิTCI หรอื

รายชื่อวารสารระดบัชาตติามประกาศ สมศ. 

0.75 

3.  การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการ

จดัอนัดบัวารสาร SJR หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั

นานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI หรอื Scopus 

1.00 

 

 จากการพจิารณาผลการดําเนินงานในปีการศกึษา 2558 ทําให้ในปีการศกึษา 2559 มกีารกํากบัและ

ตดิตามปรญิญานิพนธแ์ละการตพีมิพใ์นทีป่ระชุมกรรมการประจาํหลกัสตูรฯ อยา่งเขม้ขน้ โดยพจิารณาโอกาสที่

นิสติสามารถยกระดบัการตพีมิพใ์หเ้ป็นรายงานการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิหรอืวารสารทีอ่ยู่ใน

ฐานขอ้มูล TCI และนานาชาต ิอย่างไรก็ตาม การประเมนิผลปรญิญานิพนธ์ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด

ความเหมาะสมมากทีสุ่ด ซึง่ก่อนปีการศกึษา 2559 อนุญาตใหเ้ฉพาะกรรมการประจาํหลกัสูตรเป็นตวัแทนจาก

หลกัสูตรเพื่อเขา้สอบและประเมนิเค้าโครงปรญิญานิพนธ์และปรญิญานิพนธ์ ในปีการศกึษา 2559 น้ีได้มกีาร

เชญิแต่งตัง้กรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธแ์ละปรญิญานิพนธท์ี่มคีวามรูค้วามสามารถในงานวจิยัที่นิสติ

ดําเนินการมากทีสุ่ด โดยผ่านทีป่ระชุมกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณาเสนอขอแต่งตัง้ตามลําดบัขัน้ไปยงับณัฑติ
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วทิยาลยั พบว่า การทํางานวจิยัของนิสติมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ตามศาสตรข์องงานวจิยัปรญิญานิพนธ์ของ

นิสติ นอกจากน้ียงัเพิม่กรรมการภายนอกมหาวทิยาลยัมาสอบและประเมนิเคา้โครงปรญิญานิพนธด์ว้ย 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_5.3_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ครัง้ที ่1/2560, 2/2560 

M.Ed.Bio59_5.3_02 รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ และแบบทวนสอบ

ผลสมัฤทธิจ์ากการสงัเกตของอาจารยภ์ายนอกหลกัสตูร ปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_5.3_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร วาระทีม่กีารพจิารณาเกรดใน

ภาคเรยีนที ่6/2559, 1/2559 และ 1/2559 วาระพเิศษ 

M.Ed.Bio59_5.1_04 มคอ. 5 ปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_5.3_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร วาระทีม่กีารพจิารณาจดัทํา 

มคอ. 7 (ครัง้ที ่2/2560 และ 3/2560) 

M.Ed.Bio59_5.3_05 ประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรื่อง แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตพีมิพผ์ลงานปรญิญา

นิพนธเ์พื่อขอจบการศกึษา 

M.Ed.Bio59_5.3_06 บว. 692 ปรญิญาโท 
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ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับ่งช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลกัสูตร หมายถงึ รอ้ยละของผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้การดําเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลกัสูตร (มคอ. 2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ที่หลกัสูตร

ดาํเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

อาจารย์ประจําหลกัสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม

จํานวน 6 ครัง้ ในปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผน 

ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงาน 

รายงานการประชมุ

คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร 

2 มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ 

มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอื

มาตรฐานคุณวฒุสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 

ได้รบัการรบัทราบจาก สกอ. เมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 

2557 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

มคอ. 2 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และราย ละ-

เอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง

น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการ 

ศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.

3/มคอ. 4 ในภาคการศกึษาที ่1/2559 จาํนวน 12 วชิา 

และภาคการศกึษาที่ 2/2559 จํานวน 9 วชิา ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา 

จํานวนการจดั ทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ผ่านระบบ ภาคการ 

ศกึษาที ่1/2559 จํานวน 12 วชิา และภาคการศกึษาที ่

2/2559 จาํนวน 9 วชิา 

มคอ. 3/มคอ. 4 

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของราย-

วชิา และรายงานผลการดาํเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 

หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวชิา 

หลกัสูตร ได้จดัทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวชิา ตามแบบ มคอ. 5/มคอ. 6 ในภาคการศกึษา

ที ่1/2559 จาํนวน 12 วชิา และภาคการศกึษาที ่2/2559 

จํานวน 9 วิชา ภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสุดภาคการ 

ศกึษาในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา จํานวน

การจัดทํา มคอ. 5/มคอ. 6 ผ่านระบบ ภาคการ 

ศกึษาที ่1/2559 จาํนวน 12 วชิา และภาคการศกึษา

ที ่2/2559 จาํนวน 9 วชิา 

มคอ. 5/มคอ. 6 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 

วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูร มกีารจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ

หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้ 

สดุปีการศกึษา 2559 

มคอ. 7 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิา

ทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

หลกัสูตรมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสติใน

รายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา โดยผ่านที่

ประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ สาํหรบัภาคการ 

ศกึษาที ่6/2559 ผ่านทีป่ระชุมฯ ครัง้ที ่1/2559 วนัที ่

23 ธนัวาคม 2559 และภาคเรียนที่ 2/2559 ผ่านที่

ประชุมฯ วาระพิเศษ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 29 

รายงานการประชมุ

คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรฯ 

ครัง้ที ่6/2559 และ

วาระพเิศษ ครัง้ที ่

1/2560 
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

พฤษภาคม 2560 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีน

การสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการประ- 

เมนิผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมนิ

การดําเนินงานทีร่ายงานใน มคอ. 7 ปี

ทีแ่ลว้ 

ในปีการศกึษา 2559 มกีารจดัทํา มคอ.7 โดยนําผล

การประเมินจาก มคอ. 7 ปีที่ผ่านมา มาดําเนินการ

ปรบัปรุง 

รายงานการประชมุ

วาระทีม่กีารพจิารณา

จดัทาํ มคอ. 7 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการ

ปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําด้านการจดัการ 

เรยีนการสอน 

ในปีการศกึษา 2559 ไม่มอีาจารยใ์หม ่ – 

9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รบัการพฒันา

ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพีอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 

ในปีการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน

ไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพีอย่าง

น้อย 1 ครัง้ 

หนงัสอืขออนุญาตไป

ราชการของคณาจารย์

ประจาํหลกัสตูร 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รบัการพฒันาวิชาการ และ/ 

หรอืวชิาชพี 

หลกัสตูรมบีุคลากรสายสนบัสนุนการเรยีนรู ้จาํนวน 

1 คน คอื นายทรงกลด ใบยา ในปีการศกึษา 2559 

ไดร้บัการอบรม 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

เอกสารโครงการที่

บุคลากรสายสนบั-

สนุนเขา้ร่วมประชุม 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุด- 

ท้าย/บณัฑิตใหม่ที่มต่ีอคุณภาพหลกั-  

สตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 

เตม็ 5.00 

ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 

ใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ 4.47 จากคะแนน

เตม็ 5.00 

สรุปผลความพงึพอใจ

ของนิสติปีสดุทา้ย/

บณัฑติใหม ่

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ี

ต่อบณัฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 

จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติ

ใหม่เฉลีย่เทา่กบั 4.57 จากคะแนนเตม็ 5.00 

 

สรุปผลความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติ ปี

การศกึษา 2559 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 12  

จาํนวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีดาํเนินการผา่น 12  

รอ้ยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการดาํเนินงานรอ้ยละ 100 ของตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงานท่ี

ระบุไว ้มีค่าคะแนนเท่ากบั 5.00 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

- ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพ่ือให้มี

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 1.  คณะกรรมการประจําหลกัสูตรร่วมประชุมพิจารณาผลการประเมนิและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนจากปีการศกึษาก่อน มาพจิารณาสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการ

สอนในปีการศกึษาปัจจบุนัก่อนเปิดภาคเรยีน 

 2.  คณะกรรมการประจําหลกัสูตรเสนอความต้องการสิง่สนับสนุนการเรยีนรูไ้ปยงัฝ่ายแผนละพฒันา

ของภาควชิา เพื่อรวบรวมเขา้ทีป่ระชุมภาควชิาและอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรรว่มประชุมเพื่อกําหนดสิง่สนับสนุน

การเรยีนรูร้ว่มกนั 

 3.  ฝ่ายแผนและพฒันาดาํเนินการจดัทาํคาํขอตัง้งบประมาณประจาํปีงบประมาณ 

 4.  ดาํเนินการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน 

 5.  สาํรวจความพงึพอใจของนิสติในหลกัสตูรและอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

 6.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

นําเสนอภาควชิาเพื่อปรบัปรุงดําเนินการ หากภาควชิาหรอืหลกัสูตรไม่สามารถดําเนินการได้ ประสานไปยงั

คณะวทิยาศาสตรใ์หด้าํเนินการ 

 7.  ติดตามประเมนิผลการแก้ปัญหาสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้และนําข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงในปีการ 

ศกึษาต่อไป 

 

 ในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ดําเนินการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชส้ิง่สนับสนุนการเรยีนรูข้องภาควชิาชวีวทิยา และคณะวทิยาศาสตร ์หลกัสูตรฯ รบัฟังความคดิเหน็ 

เรื่อง สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้จากนิสติโดยใช้แบบประเมนิ ปค. 004 และแบบประเมนิสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

(M.Ed.Bio59_6.1_01) และรบัแจง้จากนิสติผ่านอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร จงึไดด้าํเนินการแจง้ภาควชิาเพื่อจดัหา

สารเคมใีห้เพยีงพอต่อการดําเนินการวจิยั และแจ้งเรื่อง LCD เสยี และคอมพวิเตอร์ไม่เพยีงพอต่อการจดัการ

เรยีนรู ้ผ่านภาควชิาชวีวทิยาไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์ในปีงบประมาณ 2559 ทางคณะวทิยาศาสตรไ์ด้ดําเนินการ

จดัซือ้ครภุณัฑด์งักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่เริม่ใชไ้ดใ้นปีการศกึษา 2559 (M.Ed.Bio59_3.3_05) 
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แผนผงัแสดงระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนั 

โดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรหรอืภาควชิาไมส่ามารถดําเนินการไดแ้จง้

คณะฯ เพื่อดาํเนินการปรบัปรงุ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรประชุมโดยนําผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะสิง่

สนบัสนุนการเรยีนรูจ้ากปีการศกึษาก่อนไปพจิารณาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

ในปีการศกึษาปัจจบุนั 

เสนอฝ่ายแผนและพฒันาของภาควชิา เพื่อรวบรวมเขา้ทีป่ระชุมภาควชิา 

เพือ่กําหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูร้ว่มกนั 

ฝ่ายแผนและพฒันาฯ ดาํเนินการจดัทําคาํขอตัง้งบประมาณประจาํปี 

ดาํเนินการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ใหเ้หมาะสม 

ต่อการจดัการเรยีนการสอน 

สาํรวจความพงึพอใจของนิสติในหลกัสตูร  

และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

สรปุผลประเมนิความพงึพอใจของนิสติ และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และ

ขอ้เสนอแนะ นําเสนอภาควชิาเพื่อปรบัปรงุ 

การแกไ้ขปรบัปรงุ 

ตดิตามประเมนิผลการแกไ้ขปัญหา สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

และนําขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุในปีการศกึษาต่อไป 

หลกัสตูร หรอืภาควชิาดาํเนินการได้

ดาํเนินการแกไ้ข ปรบัปรงุ 
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- จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

 ภาควชิามสีิง่สนับสนุนการเรยีนทีเ่พยีงพอและเหมาะต่อการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสูตร เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค ์ภาควชิาชวีวทิยามหีอ้งบรรยายเพยีง 1 หอ้ง ซึง่ม ีLCD และคอมพวิเตอรพ์รอ้มใชง้าน และ

หอ้งบรรยายอื่น ๆ หลกัสตูรฯ ใชห้อ้งบรรยายของคณะวทิยาศาสตรซ์ึง่มกีารตดิตัง้อุปกรณ์และครภุณัฑค์รบทุก

หอ้ง และอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน สาํหรบัหอ้งปฏบิตักิาร หอ้งวจิยั มวีสัดุ อุปกรณ์/เครือ่งแกว้พืน้ฐาน เครือ่งมอื

วทิยาศาสตร ์และสารเคม ีเตรยีมพรอ้มให้นิสติสามารถทดลองหรอืวจิยัได้สะดวก นิสติสามารถค้นหาความรู้

ต่าง ๆ ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ระบบ Wifi และระบบ wireless ของมหาวทิยาลยั รวมถงึการใหบ้รกิาร

ฐานขอ้มลูเพื่อสบืค้นผ่านระบบหอ้งสมุดออนไลน์ สํานักหอสมุดไดส้ํารวจความต้องการเอกสาร ตํารา วารสาร 

และฐานขอ้มลูจากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกปี และดาํเนินการจดัหาใหค้รบถ้วน (M.Ed.Bio59_6.1_02) นอกจากน้ี

หลกัสูตรได้มกีารประเมนิความพงึพอใจของอาจารยป์ระจําหลกัสูตรและนิสติในหลกัสูตรต่อสิง่สนับสนุนการ

เรยีนรู ้คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจรวมของอาจารยป์ระจําหลกัสูตร เท่ากบั 4.10 จากคะแนนเตม็ 5.00 (M.Ed. 

Bio59_4.3_01) และสรปุผลความพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติ (M.Ed.Bio59_6.1_03) ดงัน้ี 

 คะแนนความพงึพอใจในด้านหอ้งเรยีนมโีสตทศันูปกรณ์ทีม่คีวามพรอ้มสําหรบัการเรยีน เท่ากบั 4.35 

จากคะแนนเตม็ 5.00 

 คะแนนความพงึพอใจต่อห้องเรยีนมสีภาพเหมาะสมสําหรบัการทํากจิกรรมการเรยีนการสอน เท่ากบั 

4.25 จากคะแนนเตม็ 5.00 

 คะแนนความพงึพอใจต่อหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัมเีอกสารสําหรบัการคน้ควา้อย่างพอเพยีง เท่ากบั 4.25 

จากคะแนนเตม็ 5.00 

 คะแนนความพงึพอใจต่อห้องปฏบิตักิารมคีรุภณัฑเ์พยีงพอในการจดัการเรยีนการสอน เท่ากบั 4.25 

จากคะแนนเตม็ 5.00 

 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจต่อสิง่สนับสนุนการเรยีนรูข้องนิสติรวมเท่ากบั 4.28 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ซึง่ผลการประเมนิรวมเกนิ 3.51 จาํนวนสิง่สนับสนุนการเรยีนรูเ้พยีงพอเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน 

จากขอ้เสนอแนะใหป้รบัปรงุสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
 

  คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติรวม ปีการศกึษา 2557 เท่ากบั 3.73 

  คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติรวม ปีการศกึษา 2558 เท่ากบั 4.31 

  คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติรวม ปีการศกึษา 2559 เท่ากบั 4.28 
 

 ในระหว่างปีการศกึษา 2559 นิสติที่พกัในห้องพกันิสติปรญิญาโทเพื่อทํากจิกรรมร่วมกนัในห้อง 321 

อาคาร 15 ซึง่เป็นหอ้งปฏบิตักิารของหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ต้องใช ้

Wifi ในหอ้งพกันิสติ แต่ Wifi มหาวทิยาลยั สญัญาณอ่อน ประธานกรรมการประจาํหลกัสูตรฯ จงึใชเ้ครือ่งกระจาย

สญัญาณดงึสญัญาณจากห้องพกัประธานกรรมการประจําหลกัสูตรฯ ไปใช้เป็นการชัว่คราว และได้ยื่นคําขอ

ตดิตัง้เครือ่งกระจายสญัญาณ Wifi ไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์และทางคณะวทิยาศาสตรไ์ดร้บัขอ้เสนอโดยมบีนัทกึ

เพื่อสอบถามการตดิตัง้เครื่องกระจายสญัญาณ Wifi ที่จะดําเนินการตดิตัง้ในปีการศกึษา 2560 ต่อไป (M.Ed. 

Bio59_6.1_04) 

 

 



 หน้า 62 

- กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู ้
หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไดนํ้ารายงานสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจต่อ

สิง่สนับสนุนการเรยีนรูข้องอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและนิสติ พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ เขา้ทีป่ระชุมอาจารยป์ระจํา

หลกัสูตร เพื่อพิจารณาโดยจากคะแนนความพึงพอใจทุกด้านทัง้ของนิสิตในหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา

หลกัสตูรผ่านเกณฑ ์(M.Ed.Bio59_6.1_04) 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ได้ตดิตามประเมนิผลการแก้ไขจากขอ้เสนอแนะว่า

ไดผ้ลอยา่งไร และเกบ็เป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้นปีการศกึษาต่อไป 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Bio59_6.1_01 ตวัอยา่งแบบประเมนิ ปค. 004 

M.Ed.Bio59_3.3_05 รายงานการประชุมภาควชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่5/2560 วนัที ่20 มถุินายน 2560 

M.Ed.Bio59_6.1_02 ระบบสํารวจตําราหลกัของสํานกัหอสมดุ 

M.Ed.Bio59_4.3_01 
รายงานสรปุผลความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

และอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร ประจาํปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_6.1_03 รายงานการประเมนิความพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติ ปี

การศกึษา 2559 

M.Ed.Bio59_6.1_04 บนัทกึขอ้ความเรือ่ง การสาํรวจความตอ้งการเขา้ถงึเครอืขา่ยไรส้ายภายใน

อาคาร 6 อาคาร 15 และอาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร ์

M.Ed.Bio59_6.1_05 รายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูรครัง้ที ่2/2560 ในวนัที ่8 มถุินายน 

2560 
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หมวดท่ี 5  

แผนการดาํเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 
 

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนดาํเนินการ กาํหนดเวลาท่ี

แล้วเสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ ความสาํเรจ็ของแผน/เหตผุลท่ีไม่

สามารถดาํเนินการได้สาํเรจ็ 

จดักจิกรรมพฒันา

ผูเ้รยีน 

พฤษภาคม 2560 ฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร ์

ร่วมกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ในปีการศกึษา 2559 ฝ่ายวชิาการ คณะวทิยา-

ศาสตร์ ร่วมกบัหลกัสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

ชวีวทิยา จดัโครงการพฒันาผูเ้รยีนจาํนวน 1 

โครงการ (สาํเรจ็ตามแผน) 
การเตรยีมความพรอ้ม

เพือ่รองรบัการประเมนิ

ระดบัหลกัสตูร 

มถุินายน 2560 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูร กศ.ม. สาขา 

วชิาชวีวทิยา มกีารดาํเนินการและจดัประชุม

เพื่อทํารายงานการประเมนิตนเอง (สําเรจ็

ตามแผน) 
 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จาํนวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถา้ม)ี 

  ไมม่ ี

  

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่หรอืลดเน้ือหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง

วธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) (ถา้ม)ี       

จดักิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้องกบับรบิทในปัจจุบนัมากที่สุด จากการทวนสอบผลสมัฤทธิแ์ละการ

ประเมนิผลในการปรบัเปลีย่นการนําเสนอสมัมนาในรายวชิา ชว 693 และ ชว 694 พบว่า มกีารปรบัเปลี่ยน

ใหนิ้สตินําเสนองานในรายวชิา ชว 694 ใหนิ้สตินําเสนอสมัมนาใหต้รงกบังานปรญิญานิพนธท์ัง้ 2 เรือ่ง พบว่า 

ทําให้นิสติสามารถเข้าใจงานปรญิญานิพนธ์ได้ดีขึ้น ส่วนในรายวชิา ชว 693 ยงัคงให้นิสตินําเสนอเป็น

บทความทางชวีวทิยา 1 เรื่อง และบทความทางชวีวทิยาศกึษา 1 เรื่อง ในนรายวชิา ชว 590 เพิม่เตมิการ

ฝึกสอนร่วมกบันิสติปรญิญาตรใีห้มากขึ้น เน่ืองจากจะช่วยนิสติเขยีนแผนจดัการเรยีนรู ้ขอ้สอบ และสร้าง

เครื่องมอืต่าง ๆ รวมถึงสื่อต่าง ๆ ในการดําเนินการสอนเมื่อต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ดีขึ้น 

นอกจากยงัเพิม่เตมิการฝึกสอนเป็นภาษาองักฤษ เพื่อตอบสนองการจดัการเรยีนรูห้อ้งเรยีนพเิศษทีต่อ้งใช้

ภาษาองักฤษในการถ่ายทอดความรูสู้่นกัเรยีนเมือ่ตอ้งออกไปฝึกประสบการณ์วชิาชพีในปีการศกึษาถดัไป 

 

 

 

 



 หน้า 64 

แผนปฏิบติัการใหม่สาํหรบัปี 2560 

ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดว่าจะสิน้สุดแผน และผูร้บัผดิชอบ 

แผนดาํเนินการ กาํหนดเวลาท่ีแลว้เสรจ็ ผูร้บัผิดชอบ 

การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการประเมนิระดบัหลกัสตูร มถุินายน 2560 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

วางแผนในการพฒันาผูเ้รยีนในดา้นการสือ่สารและภาษาองักฤษ สงิหาคม 2560 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

วางแผนและเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการทาํวจิยัสาํหรบันิสติรหสั 60 สงิหาคม 2560 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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หมวดท่ี 6 

ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 

1. ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผู้ประเมิน 

 หลกัสูตรฯ ไดม้กีารปรบัปรุงหลกัสูตรก่อนรอบปรบัปรุง 5 ปีตามขอ้เสนอแนะในปีทีผ่่านมา โดยนํา

ประเดน็เรื่องสาระทางการศกึษามาปรบัปรุงใหท้นัสมยั ไดม้กีําหนดการแผนปฏบิตังิานทีแ่สดงกจิกรรมต่าง ๆ ที่

ชัดเจน นอกจากน้ีควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร ับการอบรมและพัฒนาด้านการศึกษา

วทิยาศาสตรอ์ย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผลติผลงานวชิาการที่หลากหลาย มกีารนําผลการทวนสอบผลสมัฤทธิม์าใช้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และควรทาํเป็นแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อใหห้ลกัสตูรอื่นนําไปใชร้ว่มดว้ย 

2. ความเหน็ของผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 หลกัสูตรพร้อมที่จะดําเนินการแก้ไขในประเด็นสําคญัเรยีงลําดบัจากระยะเวลาและความจําเป็น

เรง่ด่วนเพื่อใหส้ะทอ้นภาพการบรหิารหลกัสตูรทีด่ใีนปีการศกึษา 2560 

3. การนําไปดาํเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสูตร 

 แผนในการปรบัปรงุหลกัสตูรในปีการศกึษา 2560 ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการประเมนิ เป็นดงัน้ี 

 

กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลา (กาํหนดการ) 

การปรบัปรุงหลกัสตูร ปรบัปรุงหลกัสตูรตามรอบ

ระยะเวลา 

สงิหาคม – พฤศจกิายน 2560 

เขา้ร่วมประชมุ อบรม สมัมนา 

เรื่อง วทิยาศาสตรศกึษา 

- จัดประชุมคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกีย่วกบัประเดน็สาํคญัทางวทิยา

ศาสตรศกึษา 

สงิหาคม – เมษายน 2560 

- ส่งอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้า

อบรมเรื่องการศกึษาวทิยาศาสตร ์

อย่างน้อยคนละ 1 ครัง้/ปี 

สงิหาคม – กรกฎาคม 2560 

การทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน 

- ดําเนินการทวนสอบผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนและประชุมร่วมกนั

เพื่อหาระบบการทวนสอบผลสมั-

ฤทธิท์างการเรยีนทีเ่หมาะสม 

- หาแนวปฏบิตัทิี่ดใีนการทวนสอบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

สงิหาคม – กรกฎาคม 2560 
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ ดงัน้ี 
 

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 

หมายเหตุ 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  

องคป์ระกอบที ่2 4.79 ระดบัคุณภาพดมีาก 2 ตวับ่งชี ้

องคป์ระกอบที ่3 2.67 ระดบัคุณภาพปานกลาง 3 ตวับ่งชี ้

องคป์ระกอบที ่4 3.72 ระดบัคุณภาพด ี 3 ตวับ่งชี ้

องคป์ระกอบที ่5 3.50 ระดบัคุณภาพด ี 4 ตวับ่งชี ้

องคป์ระกอบที ่6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 1 ตวับ่งชี ้

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.52 ระดบัคณุภาพดี 13 ตวับ่งช้ี 
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ผลการประเมิน (สาํหรบัหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1, 2 และ 11) 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตผุล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

องคป์ระกอบท่ี 1  การกาํกบัมาตรฐาน 

ตวับ่งช้ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีกาํหนดโดย สกอ. 

1. จาํนวนอาจารย์

ประจาํหลกัสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจาํเกนิ

กว่า 1 หลกัสตูรไม่ไดแ้ละประจาํหลกัสตูร

ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ 

ผ่าน – 

2. คุณสมบตัขิอง

อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 

คุณวุฒริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอื

ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากว่าผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์ในสาขาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บั

สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน – 

3. คุณสมบตัขิอง

อาจารย์

ผูร้บัผดิชอบ

หลกัสตูร 

คุณวุฒไิม่ตํ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 

หรอืดาํรงตําแหน่งศาสตราจารยข์ึน้ไป ใน

สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั

จาํนวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน – 

4. คุณสมบตัขิอง

อาจารยผ์ูส้อน 

1. อาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รง คุณวุฒภิายนอก

สถาบนั มคุีณวฒุปิรญิญาเอกหรอืดาํรง

ตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตรา-

จารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์

กนั และ 2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน และ 

3. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ช่สว่น

หน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 

ผ่าน – 

5.คุณสมบตัขิอง

อาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธห์ลกั 

(ก) และอาจารยท์ี่

ปรกึษาการคน้ควา้

อสิระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คุีณวฒุปิรญิญาเอก

หรอืดาํรงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํ

วจิยัทีไ่มใ่ช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา 

ผ่าน – 

6. คุณสมบตัขิอง

อาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธร่์วม  

(ถา้ม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืดาํรง

ตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตรา-

จารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์

กนัและ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที่

ไม่ใช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

ผ่าน – 

7. คุณสมบตัขิอง

อาจารยผ์ูส้อบ

วทิยานิพนธ ์  

1. อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒุภิายนอก

สถาบนั ทีม่คุีณวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า

หรอืดาํรงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นัและ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํ

ผ่าน – 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตผุล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

วจิยัทีไ่มใ่ช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา  

8. การตพีมิพ์

เผยแพร่ผลงานของ

ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

วารสารหรอืสิง่พมิพว์ชิาการทีม่กีรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ซึง่

อยู่ในรปูแบบเอกสาร หรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

ผ่าน – 

9. ภาระงาน

อาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธแ์ละ

การคน้ควา้อสิระใน

ระดบับณัฑติศกึษา 

วทิยานิพนธ:์ อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา  

5 คน 

ผ่าน – 

10. อาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธ์

และการคน้ควา้

อสิระในระดบั

บณัฑติศกึษามี

ผลงานวจิยัอย่าง

ต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน – 

11. การปรบัปรุง

หลกัสตูรตามรอบ

ระยะเวลาทีก่าํหนด 

ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี (จะตอ้งปรบัปรุงใหเ้สรจ็และ

อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบโดยสภามหาวทิยาลยั/ 

สถาบนั เพือ่ใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที ่6) 

หมายเหตุ สาํหรบัหลกัสตูร 5 ปี ประกาศใช้

ในปีที ่7 หรอื หลกัสตูร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีที ่8 

ผ่าน – 

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 1.1 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี  

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการดาํเนินงาน 

ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์ คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 2  บณัฑิต     

ตวับ่งชีท้ี ่2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

18.29 4.00 4.57 4.57 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2  รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ปี (ระดบัปรญิญาตร)ี 

– – – – 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 ผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา

โททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

6.80 12.00 56.67 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 3  นิสิต    

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.1  การรบันิสติ       3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.2  การสง่เสรมิและพฒันานิสติ     3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกบันิสติ      2.00 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 4  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร       4.17 

    ประเดน็ที ่4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คุีณวฒุปิรญิญาเอก 5.00 5.00 100.00 5.00 

    ประเดน็ที ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 

2.00 5.00 40.00 2.50 

    ประเดน็ที ่4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 10.20 5.00 204.00 5.00 

    ประเดน็ที ่4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร

ปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ

ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

    

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      4.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร      3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน     3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน     3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

    100.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   

ตวับ่งชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้     3.00 3.00 

คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 – 6  ( จาํนวน 13 ตวับ่งช้ี) ตวัตัง้ 45.74 

        ตวับ่งช้ี 13.00 

    คะแนน 3.52 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์

ประกอบท่ี 

คะแนน 

ผา่น 

จาํนวน 

ตวับง่ช้ี 
I P O 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 

0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ผ่านการประเมนิ  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชีใ้

น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

2 – 
– 4.79 

(2.1,2.2) 
4.79 

ระดบัคุณภาพดมีาก 

3 3 
2.67 

(3.1,3.2,3.3) 
– – 2.67 

ระดบัคุณภาพปานกลาง 

4 3 
3.72 

(4.1,4.2,4.3) 

– – 3.72 
ระดบัคุณภาพด ี

5 4 
3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

– 3.50 
ระดบัคุณภาพด ี

6 1 – 
3.00 
(6.1) 

– 3.00 
ระดบัคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.17 3.50 4.79 3.52 ระดบัคุณภาพด ี
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รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

องคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองคป์ระกอบ) 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. งานวจิยัปรญิญานิพนธข์องนิสติไดม้าตรฐาน

ตามเกณฑก์ําหนด 

1. ควรส่งเสรมิใหนิ้สติไดแ้สดงผลงานวจิยัทัง้แบบปาก

เปล่าและตพีมิพใ์นวาสารระดบัชาต ิและ/หรอืนานา 

ชาตใิหม้ากขึน้ 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

– – 
 

องคป์ระกอบท่ี 3 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1.  นิสติทีเ่ขา้มาเรยีนในแบบขอรบัใบประกอบ

วชิาชพีทุกคนไดร้บัทุน สควค. เพื่อเรยีนจน

จบหลกัสตูรและมอีตัราครรูองรบัในการทํางาน

ภายหลงัจากจบการศกึษาแลว้ 

1. ควรส่งเสรมิใหนิ้สติไดแ้สดงผลงานวจิยัทัง้แบบปาก

เปล่าและตพีมิพใ์นวาสารระดบัชาต ิและ/หรอืนานา 

ชาตใิหม้ากขึน้ 

2. ขอทุนสนับสนุนใหนิ้สติทีเ่ขา้เรยีนแบบไม่รบัใบ

ประกอบวชิาชพีทีจ่บจากหลกัสตูรปรญิญาตรดีา้น

ชวีวทิยา ไดร้บัการพฒันาและมอีตัราครรูองรบัการ

ทาํงานเช่นเดยีวกบัแบบไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพี 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

– – 
 

องคป์ระกอบท่ี 4 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมผีลงานวจิยั นวตักรรม 

ในดา้นชวีวทิยาและชวีวทิยาศกึษา หรอืงานที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาดา้นชวีวทิยา

เพื่อเสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละจดุเน้นของ

หลกัสตูร 

1. ส่งเสรมิใหม้กีารตพีมิพผ์ลงานวจิยั นวตักรรมใน

ดา้นชวีวทิยาและชวีวทิยาศกึษาในระดบัชาตแิละ

นานา ชาตใิหม้ากขึน้ 

2. ควรส่งเสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรขอตําแหน่ง

วชิาการใหไ้ดอ้ยา่งน้อยตามกําหนดของ สกอ. 

3. อาจารยด์า้นชวีวทิยาศกึษามจีาํนวน 1 คน จงึควร

จดัทําแผนกําหนดอตัรากําลงัและหาบุคคลมาบรรจุ

เพื่อทาํใหศ้กัยภาพดา้นวจิยัทางชวีวทิยาศกึษา

เพิม่ขึน้ 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

– – 
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องคป์ระกอบท่ี 5 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. หลกัสตูรมรีายวชิาทีท่นัสมยัทีส่นองความต้อง- 

การของนิสติและเป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน  

2. หลักสูตรยืดหยุ่นให้มีการจดัการเรียนรู้ตาม

พืน้ฐานของผูเ้รยีน 

1. ส่งเสรมิกระบวนการจดัการเรยีนการสอน โดยยดึ

ผูเ้รยีนเป็นสําคญั ใหส้าระของรายวชิามคีวาม

ทนัสมยัและเป็นพลวตัรอยา่งเสมอ 

2. สนบัสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิความเป็นคร ูรว่มกบั

ศูนย ์สควค. มศว และมหาวทิยาลยั เช่น กจิกรรม

สรา้งเป็นผูนํ้า จติสาธารณะ สรา้งความศรทัธาใน

วชิาชพีคร ู

3. กําหนดแนวทางการวจิยัของหลกัสตูรฯ โดยอาจ

พจิารณาจากงานวจิยัตามความสนใจของนิสติ และ

สรา้งเครอืขา่ยกบัโรงเรยีนในเรือ่งการพฒันาคร ูจะทาํ

ใหเ้กดิเป็นโจทยว์จิยัและนําเขา้สู่การทําปรญิญา

นิพนธใ์หก้บันิสติ 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

– – 
 

องคป์ระกอบท่ี 6 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 

– – 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

– 1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เพียงพอ

เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของนิสิตอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

 

 



 หน้า 73 

แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู 

ขอรบัรองว่าขอ้มลูทีนํ่าเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดม้กีารดาํเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา () 

  ขอรบัรองว่าเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรน้ีเพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ดป้ระจาํหลกัสตูรอื่นๆ อกี 

  ขอรบัรองว่าเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร............................................................................................... 

และ หลกัสตูร................................................................................................ ซึง่เป็นหลกัสูตรในสาขา

เดยีวกนั 

 

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

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

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

 
 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่1: ผศ.ดร.สมเกยีรต ิ พรพสิุทธมิาศ                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่2: รศ.ดร.อจัฉรยิา  รงัษริุจ ิ                                                                 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่3: อ.ดร.อนิษฐาน  ศรนีวล                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่4: อ.ดร.ประภากร  ตนัตโยทยั                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่5: อ.ดร.กนัตก์นิษฐ  รตันธนาวรรณ                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่: ______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : อ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ (รกัษาการแทนหวัหน้าภาควชิา) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ผศ.ดร.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์ (คณบด)ี 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที_่______________________ 

 

 

 



 หน้า 74 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 

 

สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดพรอ้มจาํนวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน  จาํนวนนิสติทีส่อบผ่านแต่ละรายวชิาและ

การกระจายของระดบัคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน

นิสิตท่ี

ลงทะเบียน

เรียน 

จาํนวน

นิสิตท่ี

สอบ

ผา่น 

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

BI 506 1/2559 2 2 - - - - - - - - - - - - - 4 4 

BI 553 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

BI 590 1/2559 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 4 

BI 593 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

BI 685 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 6 2 

BI 693 1/2559 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 4 

BI 699 1/2559 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 

ED 511 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ED 512 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ENM 

600 
1/2559 - - - - - - - - - - 1 - 

- - - 
1 - 

FE 501 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

SCE 501 1/2559 1 2 1 - - - - - - - - - - - - 4 4 

BI 502 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

BI 594 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

BI 613 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

BI 694 2/2559 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 4 

ED 513 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ED 514 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ED 521 2/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ED 531 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

SCE 502 2/2559 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
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การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหสั ช่ือ

วิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ 

เหตท่ีุทาํให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

– – – – – – 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 

– – – – 
 

รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หวัข้อท่ีขาด สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

– – – – – 
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คณุภาพของการสอน 

 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต 
แผนการปรบัปรงุ 

มี ไม่มี 

BI 506 โครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลล ์ 1/2559    

BI 553 สรรีวทิยาความเครยีดของพชื 1/2559    

BI 590 หลกัสตูรการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยา 1/2559    

BI 593 การวจิยัทางชวีวทิยา 1/2559    

BI 685 การสอนชวีวทิยาอย่างเขม้ 1/2559    

BI 693 สมัมนาทางชวีวทิยา1 1/2559   ปรบัปรุงเกณฑก์าร

ประเมนิผลสมัมนา 

BI 699 ปรญิญานิพนธ ์ 1/2559    

ED 511 ปรชัญาและจรยิธรรมความเป็นคร ู 1/2559    

ED 512 จติวทิยาและการแนะแนวสาํหรบัครู 1/2559    

ENM 600 การอ่าน (ระดบัปรญิญาโท) 1/2559    

FE 501 ชวีติกบัการศกึษา 1/2559    

SCE 501 ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการสือ่สาร

ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

1/2559    

BI 502 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยา 2 2/2559    

BI 594 สถติกิารวจิยัทางชวีวทิยา 2/2559    

BI 613 โครงสรา้งและหน้าทีพ่ชื 2/2559    

BI 694 สมันาชวีวทิยาศกึษา 2 2/2559   ปรบัปรุงเกณฑก์าร

ประเมนิผลสมัมนา 

ED 513 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง  

การศกึษา 

2/2559    

ED 514 การประกนัคุณภาพการศกึษา 2/2559    

ED 521 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ 2/2559    

ED 531 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่าง

เรยีน 

2/2559    

SC E502 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูท้าง

วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

2/2559   จดัหาผูท้รงคุณวฒุทิี่

เหมาะสมมาประเมนิ

การสอบร่างเคา้โครง

ปรญิญานิพนธ ์
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ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

การประเมนิคุณภาพการสอนโดยนิสติโดยรวมอยูใ่นเกณฑม์าก–มากทีสุ่ด นิสติมคีวามพงึพอใจต่อ

อาจารยผ์ูส้อนและเน้ือหารายวชิา โดยมวีธิกีารวดัผลการประเมนิตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวต้ามแบบประเมนิ 

 

ประสิทธิผลของกลยทุธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และข้อมลู

ป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม การประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ควรสอดแทรก

ในวชิาใหเ้หน็ถงึผลกระทบจากการทาํผดิคุณ-

ธรรม โดยยกตวัอย่างกรณีศกึษาและใหม้กีาร

แสดงความเหน็กลุ่มย่อยในสภาวการณ์จรงิ 

เพื่อใหนิ้สติมทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์

มกีารเชญิวทิยากรจากภายนอกทีม่ี

ประสบการณ์ในการไดร้บัผลกระทบ

จากการขาดจรยิธรรมในวชิาชพีมาให้

ความรู ้

ความรู ้ ควรทดสอบความรูเ้ป็นระยะไม่ใช่เพยีงการ

สอบกลางภาคและปลายภาค และเพิม่การ

ทดสอบแบบอื่น เช่น จากการฝึกทาํงานเป็น

กลุ่มทีม่อบหมาย 

จดัใหม้ขีอ้กาํหนดในการวดัผลความรู้

นอกเหนือจากการสอบทีห่ลากหลายใน

ทุกวชิา 

ทกัษะทางปัญญา ควรมกีารใหนิ้สติศกึษาบางหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัวชิาทีเ่รยีน และมาสอนเพื่อน ๆ ในหอ้ง 

เตรยีมแผนฝึกใหนิ้สติไดค้น้ควา้ดว้ย

ตนเองมากขึน้ 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ 

ควรมกีารสลบัตําแหน่งหวัหน้ากลุ่มในการนํา-

เสนองาน เพื่อความเท่าเทยีมในความรบัผดิ-

ชอบในงาน 

มกีารวางแผนใหนิ้สติสง่รายชื่อทีม่กีาร

สลบัตําแหน่งหน้าทีใ่นกลุ่ม และรายงาน

ผลการประชุมทาํงานกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ควรเพิม่โจทยท์ีม่กีารวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขมาก

ขึน้ และใชก้ารสง่งานผ่านอเีมล ์หรอืระบบ

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

หาโจทยท์ีม่กีารวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

เตรยีมไวส้าํหรบัการสอนครัง้ต่อไป 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

1 จาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา 12 คน   

2 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 4 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้าการประเมนิบณัฑติ 18.29 คะแนน   

4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ 33.33 รอ้ยละ   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) รอ้ยละของบณัฑิตท่ีได้งานทาํหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี – คน   

6 จาํนวนบณัฑติทีต่อบแบบสาํรวจทัง้หมด – คน   

7 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี – รอ้ยละ   

8 ค่ารอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปีเทยีบ

คะแนนเตม็ 5 

– คะแนน   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่

9 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด 12 คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึง (0.10) – ชิน้   

11 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

6 ชิน้   

12 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

– ชิน้   

13 จาํนวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานขอ้มลูแต่สถาบนันําเสนอสภา

อนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

– ชิน้   

14 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40) – ชิน้   

15 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที ่2 (0.60) 

1 ชิน้   

16 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

– ชิน้   

17 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที ่1 (0.80) 

5 ชิน้   

18 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ชิน้   

19 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00) – ชิน้   

20 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการ 6.80 น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 

21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

– ชิน้   
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22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40) – ชิน้   

23 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ(0.60.) – ชิน้   

24 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ (0.80) – ชิน้   

25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00) – ชิน้   

26 ผลรวมค่าน้ําหนกังานสรา้งสรรค ์ – น้ําหนกั   

27 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์ – น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่

28 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด – คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 

29 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

– ชิน้   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

– ชิน้   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มม่อียู่ในฐานขอ้มลู 

แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่าน้ีตามประกาศ ก.พ.อ. 

(0.40) 

– ชิน้   

32 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40) – ชิน้   

33 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60) –    

34 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยู่ในฐานขอ้มลู

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตาม

ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

– ชิน้   

35 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80) – ชิน้   

36 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

– ชิน้   

37 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00) – ชิน้   

38 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการ –  น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 

39 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 

– ชิน้   

40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40) – ชิน้   

41 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ระดบัชาต ิ(0.60) – ชิน้   

42 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ (0.80) – ชิน้   

43 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน / นานาชาต(ิ1.00) – ชิน้   

44 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการ –  น้ําหนกั   

45 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์ –  น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

46 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก 5 คน   

47 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน   
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48 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 100 รอ้ยละ   

49 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คุีณวฒุปิรญิญาเอกเทยีบ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  

50 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 2 คน   

51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 40 รอ้ยละ   

52 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 

2.5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

7 ชิน้   

54 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

– ชิน้   

55 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

– ชิน้   

56 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

– ชิน้   

57 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่ม่อยู่ใน

ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่าน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

– ชิน้   

58 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่ม่อยูใ่น

ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่าน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

– ชิน้   

59 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที ่2 (0.60) 

1 ชิน้   

60 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 

TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

– ชิน้   

61 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40) – ชิน้   

62 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่ใน

ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

3 ชิน้   

63 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่

ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

– ชิน้   

64 จาํนวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 

TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

– ชิน้   

65 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 

TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

1 ชิน้   
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66 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏ

ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

5 ชิน้   

67 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่

ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

– ชิน้   

68 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00) – ชิน้   

69 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00) – ชิน้   

70 จาํนวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้าํเนินการ (1.00) – ชิน้   

71 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจด

ทะเบยีน (1.00) 

– ชิน้   

72 จาํนวนตําราทีผ่่านการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00) – ชิน้   

73 จาํนวนหนงัสอืทีผ่่านการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00) – ชิน้   

74 จาํนวนตําราทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทาง

วชิาการแต่ไม่ไดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

 ชิน้   

75 จาํนวนหนงัสอืทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทาง

วชิาการแต่ไม่ไดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

– ชิน้   

76 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการ 10.20 น้ําหนกั   

 ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

– ชิน้   

78 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40) – ชิน้   

79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ(0.60.) – ชิน้   

80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ (0.80) – ชิน้   

81 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00) – ชิน้   

82 ผลรวมค่าน้ําหนกังานสรา้งสรรค ์ –  น้ําหนกั   

83 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์ –  น้ําหนกั   

 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรอื

นานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

84 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิ

ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

– ชิน้   

85 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 5 คน   

86 จาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร – ชิน้/คน   

ตวับ่งช้ีท่ี 5.4  ผลการดาํเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

87 คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย / บณัฑติใหม่ทีม่ ี

ต่อคุณภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

4.57 คะแนน  
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