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หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา 
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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  คณะแพทยศาสตร์   

   

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. ชื่อหลกัสูตร 

 ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยา 

 ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Molecular Biology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

          ภาษาไทย:    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยา 

     วท.ม. (อณชีูววิทยา) 

     ภาษาองักฤษ:     Master of Science Program in Molecular Biology 
  M.Sc. (Molecular Biology) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา    

- 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
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5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

   รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและนิสติชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทย 
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หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ.2554 
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ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยในการประชุม 

คร้ังที่ 9/54 เม่ือวันที่ 22 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2554  

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม                                                             

 คร้ังที่ 10/54 เม่ือวันที่ 9 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม                                                             

 คร้ังที่ 2/55 เม่ือวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2555 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2557 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

 8.1 นักวิชาการ ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกบังานทางด้านอณชีูววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

8.2 นักวิจัย ทางด้านอณชีูววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 

ท่ี 
รายช่ือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.โกสมุ  วท.บ. (เคม)ี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ xxx-xxxx-xxxx 
 จันทร์ศิร ิ วท.ม. (ชีวเคม)ี พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  Ph.D. ( Biochemistry and Molecular 

Genetics) พ.ศ. 2537 

University of New South 

Wales 

 

2 รศ.ดร.ธรีพร  วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ xxx-xxxx-xxxx 

 ชินชัย วท.ม. (จุลชีววิทยา)  พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

3 รศ.ดร.สรุางคร์ัตน ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) พ.ศ. 2522 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย xxx-xxxx-xxxx 

 ศรีสรุภานนท ์ วท.ม. (พยาธวิิทยาคลินิก) พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยมหิดล  



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยา หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2555             7 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

  10.1 ห้องเรียน และห้องปฏบัิติการทางวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 

  10.2 อุปกรณ์การสอน คณะแพทยศาสตร์มีครุภัณฑท์างด้านวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับ 

การเรียนการสอนเพียงพอ  
 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 

(พ.ศ.2555-2559) ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือการ

บริหารจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวอย่างเป็นระบบและสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเร่ืองจ าเป็นเพ่ือให้ประเทศ

ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ดังน้ันทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-

2559) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม กลยุทธ์การ

วิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษา พยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและ

จิตใจ การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้าง

ศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์

และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่างๆ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ใน

ระดับสากล   

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ต้องการ

ให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และ

ประยุกต์น าไปสู่การพัฒนาการสาธารณสุขไทยให้มีความโดดเด่นให้สามารถแข่งขันในระดับอาเซียนและ/

หรือระดับสากลได้ และน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย อย่างรู้คุณค่า  

มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร                                                      

การพัฒนาหลักสตูรมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานสาขาวิชา โดยเฉพาะให้ทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงการขยายตัวของเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วผลกระทบจาก

ภายนอกดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการปรับกลยุทธก์ารผลิตบัณฑติในเชิงรุก ทั้งน้ีเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ

ของประเทศ อาเซียน และสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสหสาขาวิชาเพ่ือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล รวมทั้ง 

ในปัจจุบันการศึกษาวิจัยในสาขาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขาเร่ิมมุ่งเน้นศึกษาลงรายละเอียดในเชิง

ลึก ดังน้ันจึงต้องผลิตบัณฑติให้มีปริมาณเพียงพอกบัตามความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต 



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยาหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2555               8 

 

 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

จากแนวทางของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของประเทศ

สมาชิกในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม ดังน้ันการก าหนดทศิทางและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการที่สามารถรองรับประชาคมอาเซียนได้ โดยเน้นการ

ผลิตบัณฑิตที่ดี และมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. โดยค านึงถึง

คุณธรรม จริยธรรม และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย ประเทศ ตลอดจนประชาคมอาเซียน และสากล 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยามีการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ

บางส่วนร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ นอกจากน้ียังสามารถเลือกเรียน

รายวิชาเลือกจากหลักสตูรอื่นๆ ในคณะแพทยศาสตร์ได้ตามความเหมาะสมในการน าไปใช้ทางด้านการวิจัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยภาควิชา/หลกัสูตรอื่นทีต่อ้งมาเรียน 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา มีการเปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่

เลือกจากหลักสตูรอื่นๆ ในคณะแพทยศาสตร์ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา

วิจัยแบบบูรณาการตามต้องการ 

13.2 การบริหารจดัการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา มีการบริหารงานโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้บริหารการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกรายวิชาของหลักสูตร ด าเนินการประสานงานโดยคณาจารย์ภายในคณะฯ ที่ได้รับ

มอบหมาย และส่วนที่สองรายวิชาเลือกทั่วไป ซ่ึงเป็นรายวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา หรือภาควิชา เพ่ือ

เปิดโอกาสให้นิสิตหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ได้มีโอกาสเลือกเรียนให้ตรงตามงานวิจัย 

รับผิดชอบโดยคณาจารย์ผู้ประสานงานจากภาควิชา   
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

  ผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพสาขาอณชีูววิทยาที่มีมาตรฐานระดับสากล  

1.2 ความส าคญั 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอณูชีววิทยา เป็นหลักสตูรที่เน้นการผลิตนักวิชาการ 

นักวิจัย และนักวิชาชีพสาขาอณูชีววิทยาที่มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประเทศชาติ ในการพ่ึงพาตนเองโดยการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการ

น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ โดยมีแนวทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 

รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

1.3 วตัถุประสงค ์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือผลิต

มหาบัณฑติให้มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางด้านอณชีูววิทยา  มีความสามารถและ 

ศักยภาพในการวิจัยเชิงบูรณาการด้านอณชีูววิทยา  ทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยุกต์ 

1.3.2 มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และเจตนคติที่ดี ในวิชาชีพและในการวิจัย  

มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สามารถด าเนินการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

เพ่ือสนองความต้องการของชาติทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

1.3.3 ปฏบัิติตนตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถ

แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอสิระและเหมาะสม  
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2 แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา มีแผนพัฒนาปรับปรุงทั้งหลักสูตรทุก 3 ปี 

นอกจากน้ียังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือติดตาม ประเมินผล และ

ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์  และตัวบ่งช้ีการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสตูร ดังน้ี 

 แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิชาอณูชีววิทยา

ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. 

ก าหนด 

- พัฒนาหลักสตูรโดยยึดหลักสากล - เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
- ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสตูรเป็นประจ าทุกปี 

- รายงานผลการประเมินหลักสตูร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) 

ปรับปรุงหลักสตูรตาม

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

- วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการใช้บัณฑติ      

- สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

- รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสตูรจากนิสติ 

บัณฑติ อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้

บัณฑติ 

-   ผลการประเมินความพึงพอใจ

ด้านต่างๆ จากนิสติ บัณฑติ 

อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑติ

โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดี 

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือ
วิพากษ์หลักสตูร 

- รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

ให้มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์

เพ่ือการผลิตบัณฑติคุณภาพ 

-  สนับสนุนให้อาจารย์ และนิสิตเข้า

ร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอ

ผลงานวิจัยทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

- ร้อยละ 50 ของอาจารย์ทเีป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

และนิสติในหลักสตูร ที่เข้าร่วม

ประชุมวิชาการ และเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

- สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็

ของสงัคม และระดับนานาชาติ 

- ร้อยละ 50 ของอาจารย์ทเีป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

และนิสติเข้าร่วมกจิกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1   ระบบ 

         ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีการศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง  

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติ ทั้งน้ีเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 8 ระบบการจัดการศึกษา 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

 -  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 - 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.3 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   วันเวลาราชการปกต ิ

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกนัยายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์  

2.4 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

   ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 17 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ทางด้านชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา 

กายภาพบ าบัด สหเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สขุภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2.5 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้   

 นิสติแรกเข้าที่ศึกษาในหลักสตูรอาจประสบปัญหาต่างๆ พอสรุปได้ ดังน้ี 

(1)  นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่เท่าเทียมกันเน่ืองจากหลักสูตรเปิดรับ

สมัครนิสติทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(2)  นิสิตบางคนมีพ้ืนฐานทกัษะภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงระดับต ่า เน่ืองจากไม่ได้

ก าหนดความสามารถทางภาษาองักฤษก่อนแรกเข้า ท าให้มีปัญหาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน่ืองจาก

ต าราและแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาองักฤษ เช่น จาก website ทางวิชาการ 

(3)  นิสิตขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการโต้แย้งเชิงวิชาการเน่ืองจากไม่ได้ถูกฝึกให้ 

คิดวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ (constructive criticism) 

(4) นิสติขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา  
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2.6 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

หลักสตูรมีวิธกีารด าเนินการช่วยเหลือนิสติอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้   

(1) เปิดสอนรายวิชาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล (พศก 501) เป็นรายวิชาบังคับพ้ืนฐาน  

เพ่ือปรับพ้ืนฐานทางอณชีูววิทยา 

(2) สนับสนุนให้นิสิตเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ

บัณฑติวิทยาลัย  

(3) หลักสูตรให้ลงรายวิชาบังคับสัมมนาทางอณูชีววิทยา (อช 671 และ อช 672) และเปิด

รายวิชาเลือก การเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (อช 621) เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้เพ่ิมพูนทกัษะการ

อ่านและเขียนบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงได้เรียนรู้และฝึกฝนการวิเคราะห์  

และการโต้แย้งทางวิชาการทุกปีการศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(4) คณะฯ สนับสนุนทุนภายในและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกสถาบันให้แก่นิสิต 

อย่างต่อเน่ือง 

2.7 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

     การรับนิสิตเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา  

จะเร่ิมรับนิสติต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2555 โดยรับจ านวน 20 คน ดังน้ี 

 

นสิิต 

 

 ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2 - 20 20 20 20 

จ านวนนิสติที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 20 20 20 

จ านวนสะสม 20 40 40 40 40 
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2.8 งบประมาณตามแผน 

เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินประจ าปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

งบประมาณเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ ที่จัดสรรให้เพ่ือผลิตบัณฑติในหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยา โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑติ ดังน้ี 

 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน  ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม 

(ต่อหัว) 

 ค่าตอบแทนผู้สอน        300,000   

 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน        100,000   

 ทุนเรียนการศึกษา การน าเสนอผลงาน ของนิสติ       100,000   

 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์         10,000   

 

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร  (เช่น จัดสมัมนาวิชาการ

บณัฑติศึกษา ปฐมนเิทศและปัจฉิมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)         20,000   

 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม         10,000   

 ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิ         10,000   

 → ค่าใช้จ่ายรวม       550,000   

  → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 20 คน)        27,500 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั        34,500  

 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 1,750  

 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 1,750  

  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ10 3,500   
หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์        44,500 

 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว) 10,000  

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว)    
หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%)          7,912       52,412  

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง         28,608      80,750 

 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2)     8,720  

 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)     6,000  

 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x 2)     2,080  

  ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x 2)   11,808   
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร     80,750 
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2.9 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรียนเป็นหลัก 

      ทางอนิเทอร์เนต็ 

     ทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ แพร่ภาพ และเสยีง 

    อื่นๆ (ระบุ) 

2.10  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั         

 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย หมวด 7 ข้อ 38–41 เร่ืองการ 

เปล่ียนสถานภาพนิสติและการโอนหน่วยกติ 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 

  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

   เป็นหลักสตูร แผน ก แบบ ก2 จ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

โดยเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้

ลงทะเบียนภาคการศึกษาละ 9-12 หน่วยกติ 

3.2  โครงสรา้งหลกัสูตร     

แบบ ก2  

เป็นการเรียนและวิจัยปริญญาโท ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกติ  ดังน้ี 

     1.  หมวดวิชาแกน    6       หน่วยกิต 

     2.  หมวดวิชาเอก      5       หน่วยกิต 

     3.  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  13      หน่วยกติ 

     4.  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท      12      หน่วยกติ 

     จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า 36     หน่วยกิต 

3.2.1 รายวิชา 

  (1) หมวดวิชาแกน จ านวน 6 หน่วยกติ ดังน้ี 

พศก  501   ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) 

MDG 501 Cell and Molecular Biology  

พศก  502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(1-2-3) 

MDG 502 Principle of Health Science Research  

พศก  511 เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 1(0-3-0) 

MDG 511 Instruments and Techniques in Health Science Research  
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   (2) หมวดวิชาเอก  จ านวน 5 หน่วยกติ ดังน้ี 

อช  601 อณชีูววิทยาขั้นสงู 3(3-0-6) 

MO 601 Advanced Molecular Biology  

อช  671 สมัมนาทางอณชีูววิทยา  1 1(0-2-1) 

MO 671 Seminar in Molecular Biology I  

อช  672 สมัมนาทางอณชีูววิทยา  2 1(0-2-1) 

MO 672 Seminar in Molecular Biology II  

(3) หมวดวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า  13 หน่วยกิต 

 นิสติต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาอณชีูววิทยา จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า   

9 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากรายวิชาเลือก ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

และคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

 

  รายวิชาเลือกสาขาอณูชีววิทยา 

อช  571 วิทยาการปัจจุบันทางอณชีูววิทยา 2(2-0-4) 

MO 571 Current Topics in Molecular Biology  

อช  602 การควบคุมการแสดงออกของยีน   3(3-0-6) 

MO 602 Regulation of Gene Expression  

อช  603 อณชีูววิทยาของโรค 3(3-0-6) 

MO 603 Molecular Biology of Diseases  

อช  604 นาโนเทคโนโลยีทางอณชีูววิทยา 3(3-0-6) 

MO 604 Molecular Nanotechnology   

อช  605 เซลล์และอณชีูววิทยาของโรคมะเรง็ 3(3-0-6) 

MO 605 Cellular and Molecular Biology of Cancer  

อช  611 เทคนิคการท าวิจัยทางอณชีูววิทยา 2(1-3-2) 

MO 611 Research Techniques in Molecular Biology  

อช  621 การเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) 

MO 621 Writing Scientific Publications  
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  รายวิชาเลือกอื่นๆ 

กภ  622 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ 2(1-3-2) 

AN  622 Microscope and Histological Techniques  

จช  603 จุลชีววิทยาประยุกต์ 2(2-0-4) 

MB 603 Applied Microbiology  

จช  604 จุลชีววิทยาการแพทย์ 2(2-0-4) 

MB 604 Medical Microbiology  

จช  605 วิทยาภมูิคุ้มกนั 1(1-0-2) 

MB 605 Immunology  

จช  606 วิทยาภมูิคุ้มกนัคลินิก 1(1-0-2) 

MB 606 Clinical Immunology  

ชค  605 โภชนชีวเคมี 2(2-0-4) 

BC 605 Nutritional Biochemistry  

ชค 606 ชีวเคมียุคใหม่ 2(1-2-3) 

BC 606   Biochemistry Towards the New Era  

ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-3-2) 

BC 621 Bioinformatics  

ภส 606 หลักการออกฤทธิ์ของยา 1(1-0-2)   

PM 606 Principle of Drug Action  

ภส 609 เภสชัพันธุศาสตร์ 1 1(1-0-2) 

PM 609   Pharmacogenomics 1  

สร 609 สรีรวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 2(2-0-4) 

PS 609 Cell and Molecular Physiology  

 

ปริญญานิพนธ ์  

  ระดบัปริญญาโท 

อช 699 ปริญญานิพนธ ์ 12  หน่วยกติ 

MO 699 Thesis   
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 ความหมายของรหสัวิชาและเลขรหสัวิชาในหลกัสูตร 

  ความหมายของรหัสวิชา 

   อช (MO) หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาอณชีูววิทยา 

   พศก (MDG) หมายถึง รายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร์ 

   กภ (AN) หมายถึง รายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

   ชค (BC)  หมายถึง รายวิชาของภาควิชาชีวเคมี 

   จช (MB) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาจุลชีววิทยา 

   ภส (PM) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาเภสชัวิทยา 

   สร (PS)  หมายถึง รายวิชาของภาควิชาสรีรวิทยา 

  ความหมายของเลขรหัสวิชา  

  เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง      ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

   เลข 0,3-6 หมายถึง การบรรยาย 

   เลข 1  หมายถึง การปฏบัิติ 

   เลข 2  หมายถึง การบรรยายและการปฏบัิติ 

   เลข 7-8  หมายถึง อภิปรายปัญหาและสมัมนา 

   เลข 9  หมายถึง ปริญญานิพนธ ์

  เลขรหัสตัวสุดท้าย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดหมู่ 

 ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 

  เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชานั้น 

  เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่หน่ึง หมายถึง จ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

  เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่สอง หมายถึง จ านวนช่ัวโมงภาคปฏบัิติ 

         เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่สาม   หมายถึง    จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
 

3.2.2 แผนการศึกษา 

แบบ ก 2   การเรียนและวิจัยระดับปริญญาโท   

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) อช  601 อณชูีววิทยาขั้นสงู 3(3-0-6) 

พศก 502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(1-2-3) อช  671 สมัมนาทางอณชูวีวิทยา 1 1(0-2-1) 

พศก 511 เคร่ืองมอืและเทคนิคในการวิจัย 

ทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

1(0-3-0)    

วิชาเลือก 4 หน่วยกติ วิชาเลือก 9 หน่วยกติ 

รวม 10     หน่วยกิต รวม 13    หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

อช 672     สมัมนาทางอณชูวีวิทยา 2 1(0-2-1) อช  699 ปริญญานิพนธ ์                    12 หน่วยกติ 

รวม 1     หน่วยกิต รวม 12    หน่วยกิต 

รวมทั้งส้ิน  36  หน่วยกิต 

      



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยา หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2555             18 

3.2.3 ค าอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาแกน 

พศก  501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล  3(3-0-6) 

MDG 501 Cell and Molecular Biology 

  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลง

และการตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิซึมของชีวโมเลกุล 

การสงัเคราะห์ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน  

พศก  502   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  2(1-2-3) 

MDG 502 Principles of Health Science Research  

  การแสวงหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง

ตามระเบียบวิธีวิจัย ใช้ชีวสถิติที่ เหมาะสมและมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ    

พศก  511    เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ        1(0-3-0) 

MDG 511   Instruments and Techniques in Health Science Research 

  หลักการของเคร่ืองมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ การฝึก

ใช้เคร่ืองมือ และการเลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกบังานวิจัยต่าง ๆ 

หมวดวิชาเอก 

อช  601   อณชีูววิทยาขั้นสงู 3(3-0-6) 

MO 601   Advanced Molecular Biology          

  ปฎิสัมพันธ์ในระดับอณูชีววิทยาระหว่างองค์ประกอบของระบบต่างๆ ทางชีววิทยา ที่ส่งผล

กระทบต่อการท างาน และพฤติกรรม โดยอาศัยเทคนิคและวิทยาการทางด้ าน transcriptomics, 

metabolomics, proteomics, lipidomics และ functional genomics   รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในด้าน

ต่างๆ 

 

อช   671    สมัมนาทางอณูชีววิทยา 1   1(0-2-1) 

MO  671 Seminar in Molecular Biology I 

 สมัมนาเกี่ยวกบัการวิจัยทางอณชีูววิทยา มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และอธบิายแนวคิด วิธกีาร  

ผลการศึกษา และการสรุปผลของงานวิจัยทางอณชีูววิทยาที่น่าสนใจ ซ่ึงเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อ

การออกแบบการท าปริญญานิพนธข์องนิสติต่อไป 
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หมวดวิชาเลือก 

รายวิชาเลือกสาขาอณูชีววิทยา 

อช   571    วิทยาการปัจจุบันทางอณชีูววิทยา     2(2-0-4) 

MO  571 Current Topics in Molecular Biology 

  วิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันเกี่ยวกับอณูชีววิทยา เพ่ือให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและ

ความรู้ที่เกดิข้ึนใหม่ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

       อช  602   การควบคุมการแสดงออกของยีน  3(3-0-6)     

MO 602    Regulation of Gene Expression 

  กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตช้ันต ่า และช้ันสูง การวิเคราะห์แนว

ทางการวิจัย การต้ังสมมุติฐาน การออกแบบการทดลองที่ใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม เป็น

การศึกษาที่ครอบคลุมชีวเคมีและเมแทบอลิซึมของดีเอน็เอ และอาร์เอน็เอ  โครงสร้างของยีนที่

ควบคุมการสร้างเอนไซม์ที่จ าเป็นส าหรับกระบวนการลอกแบบ ถอดรหัส และแปลรหัสสาร

พันธุกรรม รวมถึงเทคนิคทางโคลนน่ิง และการสร้างดีเอน็เอสายผสม มีการน างานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

วารสารที่มีคุณภาพมาน าเสนอและอภิปราย 

 

 อช  603    อณชีูววิทยาของโรค 3(3-0-6) 

 MO 603    Molecular Biology of Diseases 

  กลไกระดับอณ ูและสารบ่งช้ีของโรคต่างๆ ที่ส าคัญทางการแพทย์ และก าลังเป็นที่สนใจ

ศึกษาวิจัยในปัจจุบัน  

 

 อช  604 นาโนเทคโนโลยีทางอณชีูววิทยา 3(3-0-6) 

 MO 604 Molecular Nanotechnology 

  เทคโนโลยีระดับนาโนทางอณูชีววิทยาประเภทต่าง ๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้ในทาง

การแพทย์  เภสชักรรม  อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม   

 

 

 

 



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยา หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2555             20 

อช  605 เซลล์และอณชีูววิทยาของโรคมะเรง็ 3(3-0-6) 

MO 605 Cellular and Molecular Biology of Cancer 

 กระบวนการระดับเซลล์และอณูของมะเร็ง กระบวนการควบคุมการแบ่งเซลล์ที่ ผิดปกติ 

กระบวนการตายในเซลล์มะเรง็ ความผิดปกติของยีนที่ส่งผลให้เกิดโรคมะเรง็ ปัจจัยรวมของสารชีวโมเลกุล

ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลของปัจจัยบางชนิดที่สามารถก่อให้เกิดมะเรง็ มีการน างานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี

คุณภาพมาน าเสนอและอภิปราย 

  

อช 611 เทคนิคการท าวิจัยทางอณชีูววิทยา 2(1-3-2) 

MO 611  Research Techniques in Molecular Biology 

 ศึกษาเทคนิคทางอณชีูววิทยา ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน  การแยกสกัดดีเอน็เอ และ อาร์เอน็เอ 

การโคลนน่ิง การตัดต่อยีน การวิเคราะห์ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ เทคนิคปฏิกริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส เทคนิคการ

แยกและวิเคราะห์โปรตีน  

 

อช 621   การเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) 

MO 621  Writing Scientific Publications  

 หลักการและรูปแบบของการเขียนบทความวิจัยตามแนวทางของวารสารนานาชาติ รายละเอียด

ของ Impact factor ของวารสารวิจัยระดับชาติ และนานาชาติในฐานข้อมูลต่างๆ การส่งผลงานตีพิมพ์ on-

line การตอบค าถามของ reviewer รวมถึงการฝึกปฏบัิติเขียนบทความวิจัยจากผลงานปริญญานิพนธ์ การ

น าเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า 

 

รายวิชาเลือกอื่นๆ 

กภ  612 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ             2(1-3-2) 

AN  612 Microscope and Histological Techniques 

 หลักการและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ  และเทคนิคการเตรียมเน้ือเย่ือเพ่ือน าไปศึกษา

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วิธกีารย้อมสพิีเศษเพ่ือศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์ รวมทั้งวิธีอิมมูโนฮีสโตเคม

มิสตรี และ in situ hybridization 

จช  603 จุลชีววิทยาประยุกต์ 2(2-0-4) 

MB 603 Applied Microbiology 

 การน าความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านระบาดวิทยา การพัฒนา วัคซีน 

เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงจุลินทรีย์ด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร และอุตสาหกรรม 

จช  604 จุลชีววิทยาการแพทย์ 2(2-0-4) 

MB 604 Medical Microbiology 

 เช้ือจุลชีพก่อโรค  แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต เพ่ือให้ทราบรูปร่างลักษณะ และคุณสมบัติ

พ้ืนฐานของเช้ือที่มีความส าคัญทางการแพทย์ 
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จช  605   วิทยาภมูิคุ้มกนั  1(1-0-2) 

MB 605 Immunology 

   ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยกล่าวถึงหลักการ และหน้าที่การท างานที่ส าคัญของระบบ

ภมิูคุ้มกนั เซลล์และโมเลกุลต่าง ๆ ที่ร่างกายใช้ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ปฏกิิริยาระหว่างแอนติเจน

และแอนติบอดี รวมทั้งการป้องกนัโรคด้วยวิธทีางอมิมูโนวิทยา 

จช  606 วิทยาภมูิคุ้มกนัคลินิก  1(1-0-2) 

MB 606 Clinical Immunology 

 น าความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกันมาช่วยอธิบายถึงพยาธิสภาพ การด าเนินของโรค  ที่มี

การตอบสนองทางภมิูคุ้มกันด้านต่างๆ ภาวะภมิูไวเกิน ภาวะที่ร่างกายไม่ยอมรับอวัยวะที่น ามาปลูกถ่าย 

การตอบสนองทางภมูิคุ้มกันต่อเน้ืองอกหรือมะเรง็ ภาวะความบกพร่องของระบบภมูิคุ้มกัน และภาวะที่

ระบบภมูิคุ้มกนัตอบสนองต่อเน้ือเย่ือของตนเอง 

 ชค  605   โภชนชีวเคมี 2(2-0-4) 

 BC 605 Nutritional Biochemistry 

  ระบบการให้พลังงานของร่างกายจากการท างานของสารชีวโมเลกุลประเภท คาร์โบไฮ  

เดรท โปรตีน และไขมัน  ผลต่อสุขภาวะของร่างกายของวิตามินและเกลือแร่ ความเกี่ยวข้องของ

โภชนาการต่อโรคต่างๆ ภาวะทุพโภชนาการ และกลุ่มอาการความผิดปกติในการรับประทานอาหาร 

รวมถึงผลของอาหารสขุภาพ สารปรุงแต่งอาหาร และวิธกีารวิเคราะห์สารในอาหาร 

ชค 606    ชีวเคมียุคใหม่ 2(1-2-3) 

BC 606 Biochemistry Toward the New Era 

การน างานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ มี impact factor สูง  มีการอภิปราย 

วิเคราะห์วิจัยปัญหาและเหตุผลที่น าไปสู่การทดลอง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์และสรุป

ปัญหา เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ในเชิงลึกและกว้าง ได้เรียนรู้แนวคิดการท างานแบบบูรณาการของ

นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวารสารที่มีคุณภาพ 

  

ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-3-2) 

 BC621 Bioinformatics 

    การสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุลเพ่ือวิวัฒนาการ การเปรียบเทยีบ

ยีนหรือโปรตีน การท านายโครงสร้างระดับทุติยภูมิของโปรตีน การศึกษาด้าน Proteomics และ 

protein molecular modeling และการประยุกต์ใช้ การศึกษาด้านวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การ

ออกแบบยา  
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ภส 606 หลักการออกฤทธิ์ของยา     1(1-0-2) 

PM 606 Principle of Drug Action 

 หลักการออกฤทธิ์ของยาที่เกี่ยวกบัเป้าหมายยา (drug targets) ทางด้านโครงสร้าง หน้าที่และ

ประเภทของตัวรับ การจับระหว่างตัวรับกบัยา  คุณสมบัติความจ าเพาะและการเลือกจับกบัยา กลไกที่

เกดิข้ึนภายในเซลล์ และความสัมพันธร์ะหว่างสตูรโครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธิ์ของยา รวมทั้งการ

ประเมินการออกฤทธิ์ของยา  ความแตกต่างของคนในการตอบสนองต่อยา และการแพ้ยา 

 

ภส 609 เภสชัพันธุศาสตร์ 1         1(1-0-2) 

PM 609 Pharmacogenomics 1 

 บทบาทของยีนที่ มีผลต่อการตอบสนองหรือการออกฤทธิ์ ของยา ความหมายของ

pharmacogenomic และ pharmacogenetics และตัวอย่างยีนที่มีผลต่อการตอบสนองหรือการออกฤทธิ์

ของยาที่พบบ่อย  

 

สร 609      สรีรวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 2 (2-0-4) 

PS 609     Cell and Molecular Physiology 

 กระบวนการทางสรีรวิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุล โดยครอบคลุมการท างานของ

องค์ประกอบภายในและนอกเซลล์   เย่ือหุ้มเซลล์   วิถีการท างานที่เช่ือมโยงการส่งผ่านสัญญาณเข้าสู่เซลล์ 

การเปล่ียนแปลงจนถึงระดับโมเลกุล การตอบสนองของเซลล์ต่อผลกระทบจากทั้งภายในและภายนอกเซลล์  

ปริญญานพินธ ์

อช 699      ปริญญานิพนธ ์ 12  หน่วยกติ 

MO 699     Thesis 

               การวิจัยทางอณชีูววิทยาในระดับปริญญาโท มุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและทกัษะในการ

ท าวิจัยตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย  รวมถึงผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามที่ก  าหนดไว้ใน

หลักสูตร  
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3.3  ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

3.3.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

 

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1

* 

รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิร ิ วท.ม. (ชีวเคม)ี พ.ศ. 2528          

Ph.D. ( Biochemistry and Molecular 

Genetics) พ.ศ. 2537 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of New South 

Wales 

xxx-xxxx-xxx 

2* รศ.ดร.ธรีพร  วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ xxx-xxxx-xxx 

 ชินชัย วท.ม. (จุลชีววิทยา)  พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)  

พ.ศ. 2545 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

3* รศ.ดร.สรุางคร์ัตน ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ พ.ศ. 2522 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย xxx-xxxx-xxx 

 ศรีสรุภานนท ์ วท.ม. (พยาธวิิทยาคลินิก) พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) พ.ศ. 

2544 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

4 รศ.ดร.วาสนา  วท.บ. (เคม)ี พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ xxx-xxxx-xxx 
 สขุมุศิริชาต ิ วท.ม. (ชีวเคม)ี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ปร.ด. (ชีวเคม)ี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยมหิดล  

5 รศ.ดร.สวุรา  ภ.บ. (เภสชัศาสตร์) พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยมหิดล xxx-xxxx-xxx 

 วัฒนพิทยกุล M.Sc. (Pharmaceutical Administration 

) พ.ศ. 2541 

Ohio State University  

  Ph.D. (Pharmacology) พ.ศ. 2543 Ohio State University  

6 ผศ.ดร.บุษบา  วท.บ. (พยาบาล) พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยมหิดล xxx-xxxx-xxx 

 ปันยารชุน วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)์ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยมหิดล  

7 ผศ.ดร.พรรณหีนูซื่อตรง วท.บ. (พยาบาล & ผดุงครรภ)์ พ.ศ. 

2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล xxx-xxxx-xxx 

  วท.ม. (สรีรวิทยา) พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  วท.ด. (เภสชัศาสตร์ชวีภาพ) พ.ศ. 

2548  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 

 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.3.2  อาจารยป์ระจ า   

ล าดบั 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์

1 นางปานสริ ิ พันธุส์วุรรณ ศาสตราจารย ์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

2 นางสาววิภาวี   อนุพันธพิ์ศิษฐ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Biological Sciences)  

3 นางสาววนิดา ไตรพาณชิย์กุล รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Neuroscience) 

4 นางสวุด ี           ชวนไชยะกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

5 นางอดุมศร ี โชว์พิทธพรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

6 นางบุษบา ปันยารชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

7 นายพูลพล ผดุงชัยโชต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Neuroscience) 

8 นายอทุยั  ตนักติตวิัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สพ.บ.,พ.บ 

9 นางสาวอรพิน เกดิประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Molecular Reproductive Biology) 

10 นางเอมอร เจริญสรรพพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(กายวิภาคศาสตร)์ 

11 นายวิสทุธิ ์ ประดษิฐ์อาชพี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 

12 นางหัทยา เพชรพิบูลย์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(กายวิภาคศาสตร)์ 

13 นางสาวรักษวรรณ พูนค า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Medical  Science) 

14 นายสมนึก นิลบุหงา  อาจารย ์ วท.ม..(กายวิภาคศาสตร)์,พ.บ. 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

15 นางเบญจมาส วงศ์สตัยนนท ์ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

16 นางธรีพร  ชินชัย รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย)์ 

17 นางสภุิญญา พงษ์สงัข ์ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

18 นางสาววรรณา ผู้มโีชคชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Microbiology) 

19 นางสาวจนัทนา เมฆสปีระหลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Microbiology) 

20 นางสาวนิตยา ไตรภิญโญภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Microbiology) 

21 นายอ านาจ แพรัตกุล  อาจารย ์ M.A.(Microbiology) 

22 นายเตชนิท ์ ตรีวิโรจน ์ อาจารย ์ วท.ม(จุลชีววิทยา).,พ.บ. 

23 นางสาวปิยะธดิา ตั้งธรีะวฒันะ อาจารย ์ ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

24 นางเครือวัลย์   โชตเิลอศักดิ์ อาจารย ์ วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

25 นางมาลัย ทวีโชตภิัทร์ อาจารย ์ วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย)์ 

ภาควิชาชีวเคม ี   

26 นางวาสนา สขุมุศิริชาต ิ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(ชีวเคม)ี 

27 นางสาวโกสมุ จันทร์ศิร ิ รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Biochemistry and Molecular Genetics) 

28 นางสาวรมดิา วัฒนโภคาสนิ รองศาสตราจารย ์ Ph.D (Applied Science Biotechnology) 

29 นางวัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(ชีวเคม)ี 

30 นางนุจร ี              ตญัจพัฒน์กุล อาจารย ์ ปร.ด.(เภสชัศาสตร์ชวีภาพ) 

31 นางสาวกรรณกิา เสริมสวุิทยวงศ ์ อาจารย ์ Ph.D.(Molecular Physiology) 

32 

33 

นางสาวสรินิันท ์

นางสาวจนัทร์ทรา  

นิลวรางกูร 

ตนันทยุ์ทธวงศ ์

อาจารย ์

อาจารย ์

ปร.ด.(ชีวเคม)ี 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย)์,พ.บ. 

34 นายธงชัย แก้วพินิจ อาจารย ์ ปร.ด.(อณชูีววิทยา) 
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ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 

35 นายสมชาย สนัตวิฒันกุล รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Microbiology) 

36 นางรัชน ี  อศัวรุ่งนิรันดร ์ รองศาสตราจารย ์ วท.ม.(พยาธวิิทยาคลินิก) 

37 นางสาวสรุางคร์ัตน ์  ศรีสรุภานนท ์ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

38 นางสาววีรวรรณ เลก็สกุลไชย รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Pathology) 

39 นางพัชรินทร ์ แสงจารึก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

40 นางนันทนา  ชุมช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิบตัรทางการแพทย ์

(พยาธวิิทยากายวิภาค) 

41 นายสมด ี รัตนาวิบูลย์ อาจารย ์ วุฒิบตัรทางการแพทย ์

(พยาธวิิทยาคลินิก) 

42 นางพร้อมจิต ศรียาภัย อาจารย ์ Ph.D.(Biochemistry) 

ภาควิชาเภสชัวิทยา 

43 นางสาวลัดดาวัลย์  ผวิทองงาม รองศาสตราจารย ์ Dr.rer.biol.hum. (Pharmacology) 

44 นางสาวสวุรา   วัฒนพิทยกุล รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Pharmacology) 

45 นางวิไล รัตนตยารมณ ์ รองศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat.  

(Pharmacology & Toxicology) 

46 นางสาวปัทมา ลี้ วนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmacology) 

47 นางสาวอรพิณ   วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmacology) 

48 นางอนัญญา   นาวนิประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(เภสชัวิทยา) 

49 นางสาวยามาระต ี จัยสนิ อาจารย ์ ปร.ด.(เภสชัวิทยา) 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

50 นางสาวฉัตรศรี   เดชะปัญญา รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Animal Physiology) 

51 นางวัชรวีรรณ   ทองสะอาด รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Physiology & Pharmacology) 

52 นางภนาร ี  บุษราคมัตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์) 

53 นางรุ้งตะวนั   สภุาพผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmacology) 

54 พันจ่าเอกโชต ิ วีระวงษ ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(สรีรวิทยา),พ.บ.  

55 นางสาวพรรณ ี  หนูซื่อตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(เภสชัศาสตร์ชีวภาพ) 

56 นางพัชรินทร์  เทพอารีนนัท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Physiology & Pharmacology) 

57 นางสมฤด ี  สายหยุดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Physiology & Pharmacology) 

58 นางสาวอมัพร   จาริยะพงศ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(สรีรวิทยา) 

59 นางจิรัฏฐิญา   ไตรสมบูรณ ์ อาจารย ์ ปร.ด.(Reproductive Physiology) 

60 นางสาวปิยะนุช   ปัทมสถาน อาจารย ์ Ph.D.(Vet. Bioscience) 

ภาควิชาเวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม 

61 นายฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.บ.,วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์) 

วว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชวีเวช

ศาสตร์อว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนง

ระบาดวิทยา 

62 นายสธุรี์ รัตนะมงคลกุล อาจารย ์ พ.บ.Ph.D.(Epidemiology) 
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3.3.3 อาจารยพ์เิศษ 

   หลักสตูรได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง จากสถาบันทั้ง

ภายนอกและภายใน ตามความต้องการของแต่ละรายวิชา 

 
4 องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

  -  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

.  - 

4.2 ช่วงเวลา 

   - 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

   - 

 

5 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท างานวิจยั  

      ข้อก าหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและประยุกต์ที่ใช้องค์ความรู้

ทางด้านอณชีูววิทยา  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัยรายบุคคลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา ต้องแสดงให้เหน็

ถึงความเข้าใจในเน้ือหางานวิจัยของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ และความสามารถของผู้เรียนในการออกแบบวิธี

วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้ผลการทดลองให้เกดิประโยชน์ โดยมีจริยธรรมในการวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

 นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติ และอภิปรายผลการ

ทดลองโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม   ผลการวิจัยน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นิสิต

สามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ ไปสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง 

5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   

  เป็นหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย

เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ และท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ     

5.5 การเตรียมการ  

ภาควิชาฯ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสติด้านวิจัยและวิชาการ โดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 

5.5.1 จัดรายวิชาสมัมนา เพ่ือให้ความรู้ด้านการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย และการ

โต้แย้งทางวิชาการ 

5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

5.5.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ ์ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  

    ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2554 หมวด 9 ข้อ 48 และนิสิตต้องเขียนปริญญานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษโดยมีเง่ือนไขการส าเร็จ

การศึกษาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (แผน ก แบบ ก2) 

  ผลงานปริญญานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ

ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่เป็นเร่ืองเตม็ (Full paper) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ อดทน และ

เสียสละเพ่ือสังคม และมีจรรยาบรรณในการ

ท างานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล  

มีการสอดแทรกเร่ืองการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ซ่ือสัตย์ และเสียสละในช่ัวโมงการบรรยายและ

การสัมมนา มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ในการท างานวิจัย 

(2) มีความรู้ความสามารถทางด้านอณูชีววิทยา

เป็นอย่างดี 

มีการศึกษาในช้ันเรียน ปฏิบัติการ แก้โจทย์

ปัญหา การท าวิจัย และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(3) มีความสามารถในการท างานเป็นทมี  มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการอภิปราย การ

น าเสนอ การท ารายงาน และท าวิจัยเป็นทมี  

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

2.1  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีความรับผิดชอบในการ

เ รี ยนและ/หรือ  กา ร วิ จั ย 

ซ่ือสัต ย์  ตร ง ต่อ เวลา  ถู ก

กาลเทศะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

(2) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในทางวิชาการและวิชาชีพ 

(3) ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ของสังคม เคารพสิทธิ รับฟัง

ความคิดเหน็ของผู้อื่น 

มีการสอนจริยธรรมในการวิจัย

ในรายวิชา research and 

methodology  และเรียนรู้จาก

กรณีศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณ์ และสอดแทรกใน

รายวิชาต่างๆ เพ่ือปลูกฝังให้มี

ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ ด็ น

คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  ห รื อ

มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม  

(1) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม

รับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย  

(2) ประเมินจากพฤติกรรม

การแสดงออก  และการ

แสดงความคิดเห็นในการ

เรียนการสอน และวิจัย 

 

 

 



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยา หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2555             29 

2.2  ดา้นความรู ้

 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีความรู้ เข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหา

สาขาวิชาอณูชีววิทยา  และ

สามารถถ่ายทอดความรู้ได้

อย่างมีประสทิธภิาพ   

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาวิจัย 
แบบบูรณาการ 

ก าหนดเน้ือหาสาระด้านความรู้

ไว้ในทุกรายวิชาและใช้รูปแบบ

การเรียนการสอน ได้แก่ 

(1) การบรรยาย แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ วิเคราะห์ วิพากษ์ 

และอภิปรายร่วมกัน โดยใช้บท

วิเคราะห์ทางวิชาการเป็นฐาน 

(2) การศึกษาค้นคว้า แสวงหา

ความ รู้ ด้วยตนเอง และการ

น าเสนอความรู้ 

(3) การเรียนรู้โดยการศึกษาดู

ง า น  จ า ก ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ  ก า ร

ประชุมสัมมนา และประชุม

วิชาการ 

ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร

ประเมินให้สอดคล้องกับ

ลักษณะรายวิชา กิจกรรม

การเรียนการสอน ได้แก่ 

(1) ประเมินผลการศึกษา

โดยการสอบ การน าเสนอ 

การมีส่วนร่วม และความ

สนใจในการเรียน 

(2) ประเมินการเผยแพร่

ผลงานทาง วิชาการจาก

งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ  แ ล ะ

นานาชาติ 

 

 

2.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้าน

ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ป ฏิ บั ติ น า ม า

ประยุกต์ ใช้ในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาในบริบทใหม่ที่

ซับซ้อน และแก้ปัญหาแบบ

บูรณาการ 

(2) สามารถ วิจารณ์งานวิจัยได้

อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชาโดย

ใช้ความรู้และข้อมูลจาก สื่ อ

ทางวิชาการต่างๆ 

 

(1) เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด

วิเคราะห์แบบบูรณาการ

และสามารถประยุกต์ใ ช้

ทฤษฎีความรู้ต่างๆ ผ่าน

กระบวนการการเรียนการ

สอนในรายวิชาต่างๆ 

(2) เน้นการสอนและปฏบัิติการ

ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด 

วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา จาก

ประเดน็ปัญหาและปริญญา

นิพนธ ์ 

 

(1) ประเมินประเมินผลการ

ปฏบัิติงาน  

(2) ประเมินความสามารถ

ในก าร ใ ช้ คว าม รู้ ในกา ร

อภิปรายปัญหาวิชาการและ

วิจัย จากรายงาน งานที่

ได้รับมอบหมาย การ

รายงานความก้าวหน้าของ

งานวิจัย  

(3) ประเมินการสอบเค้า

โครงปริญญานิพนธ์และการ

ส อบป า ก เ ป ล่ า ป ริญญ า

นิพนธ ์
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2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีทักษะในการท างานร่วมกับ

บุคคลอื่น 

(2) ก าหนดบทบาทและหน้าที่

ของตนเอง และปฏบัิติได้อย่าง

เหมาะสม 

(3) สามารถพัฒนาการเรียนรู้  

และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

อย่างต่อเน่ือง 

(1) จัดกจิกรรมกลุ่มและ

มอบหมายรายงานกลุ่ม  

(2)  จัดอภิปราย สัมมนา 

แสดงความคิดเหน็และการ

แก้ปัญหาทางวิชาการ  

 

 

(1) ประเมินผลจาก

พฤติกรรมของนิสติ

ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม 

ในระหว่างการเรียน และ

การท างานวิจัยร่วมกนั 

(2) ประเมินผลจากการส่ง

งานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด  การฟัง  การแปล  การ

เขียน   

(2) มีทกัษะในการใช้สารสนเทศใน

การสบืค้นข้อมูลและสื่อสาร 

(3) มีความรู้ทางสถิติในการท าวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล

ผล อย่างถูกต้องเหมาะสม  

(4) มีทกัษะในการน าเสนอผลงาน 

ข้อมูลทางวิชาการ ในรูปแบบ

ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม 

(1) จัดการเรียนการสอนเพ่ือ

สร้างเสริมทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติ 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

(2) จัดให้มีการท ารายงาน

และน าเสนอผลงานที่มีแปล

ผล วิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูล

ทางสถิติจากผลงานวิจัย

ต่างๆ 

 

(1) ประเมินจากการน า

ความรู้ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การท ารายงาน และ

วิทยานิพนธ ์ 

(2) ประเมินจากการ

น าเสนองาน  
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  หลกั ○ รอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะ

ทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

หมวดเอก               

อช 601 อณชีูววิทยาขั้นสงู  ○ ○     ○ ○   ○ ○ ○ 

อช 671 สมัมนาทางอณชีูววิทยา 1  ○ ○ ○  ○  ○ ○      

อช 672 สมัมนาทางอณชีูววิทยา 2  ○ ○ ○  ○  ○ ○      

หมวดวิชาเลือก 

รายวิชาเลือกสาขาวิชาอณูชีววิทยา 

อช 571 วิทยาการปัจจุบันทางอณชีูววิทยา  ○ ○      ○      

อช 602 การควบคุมการแสดงออกของยีน    ○ ○      ○   ○ ○ ○ 

อช 603 อณชีูววิทยาของโรค  ○ ○      ○   ○ ○ ○ 

อช 604 นาโนเทคโนโลยีทางอณชีูววิทยา  ○ ○      ○   ○ ○ ○ 
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1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และผูร้บัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สือ่สาร และการใช้

เทคโนโลย ี

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

อช 605 เซลล์และอณชีูววิทยาของโรคมะเรง็  ○ ○      ○   ○ ○ ○ 

อช 611 เทคนิคการท าวิจัยทางอณชีูววิทยา   ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ 

อช 621 การเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์     ○  ○  ○ ○      

ปริญญานิพนธ ์               

อช 699 ปริญญานิพนธ ์        ○ ○      
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

ใชก้บัรายวิชากลางและวิชาเลือกทีม่ีการเรียนร่วมกนัหลายหลกัสูตร 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

2.1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา) 

 

2. มีจริยธรรมในการท างานร่วมกบั

ผู้อื่น 

3. มีจริยธรรมในการวิจัยไม่คัดลอก

ผลงานวิชาการหรืองานวิจัย 

 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

ต่างๆ ที่ปลูกฝังหลักคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นิสิต 

-  มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม 

-  มีการสอนจริยธรรมในการวิจัย 

ในรายวิชา principles of health 

science research 

- สังเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออก ในช้ันเรียน 

ในขณะท ากจิกรรม 

- ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา 

ส่งงานตรงเวลา 
- ประเมินจากความรับผิดชอบ

ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากผลงานที่

มอบหมายให้ท าหรือค้นคว้า 

 

2.2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีความรู้เข้าใจในเน้ือหาและทฤษฎี
ที่ส าคัญของวิชา 

2. สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือ

การวิจัย 

3.  สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  

ก าหนดเนื้อหาสาระและทฤษฎี

ส าคัญในรายวิชาต่างๆโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้รูปแบบการ

เรียนการสอนได้แก่ 

- การบรรยาย แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ และอภิปรายร่วมกนั 

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากการอบรมดูงาน 

จาการสมัมนาและประชุมวิชาการ 

 - ฝึกวางแผนงานวิจัย ลงมือ

ปฏบัิติจริง 
   ให้รายงานและเผยแพร่งานวิจัย

ด้วยตนเอง 

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนและ

การปฏบัิติของนิสติในหลาย

รูปแบบ ได้แก่ 

- การสอบ 

- การประเมินผลจากการ

น าเสนอผลงานในช้ันเรียน 

- ประเมินผลงานจากรายงาน

ของนิสติ 

- ประเมินผลจากการสงัเกตการ

มีส่วนร่วมและความสนใจใน

การเรียน 

- ประเมินผลจากการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ หรือ จาก

งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 
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2.3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. สามารถน าความรู้ทั้งทางด้าน

ทฤษฎีและปฏบัิติมาประยุกต์ใช้ใน

การวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา 

2. สามารถแสวงหาความรู้และทกัษะ

เพ่ือพัฒนาตนเอง 

3. สามารถสงัเคราะห์และใช้ข้อมูลจาก 

สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือสร้างและ

พัฒนาความคิดใหม่ๆในงานวิจัย  

 

- จัดกจิกรรมการสอนให้นิสิตรู้จัก

คิดวิเคราะห์บูรณาการความรู้

ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้

ทฤษฎีความรู้ผ่านการท ารายงาน

และงานที่มอบหมายในวิชาต่างๆ 
- จัดกจิกรรมการสอนและฝึก

ปฏบัิติที่เน้นให้นิสติฝึกคิด

วิเคราะห์ แก้ปัญหาจากประเดน็

ปัญหา จากสถานการณ์จ าลอง

หรือกรณีตัวอย่าง 

 

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนและ

การปฏบัิติของนิสติในหลาย

รูปแบบ ได้แก่ 

- การสอบ 

- ประเมินจากผลงานของนิสติ 

เช่น จากการน าเสนอรายงาน

ในช้ันเรียน จากรายงานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

 
2.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้
กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าหรือผู้ตามที่ดี 
และสามารถท างานเป็นทมีได้ 

- จัดกจิกรรมกลุ่มและมอบหมาย
รายงานให้ท า 

- ร่วมอภิปรายและแสดงความ
คิดเหน็ทางวิชาการ 

- ฝึกคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา
กลุ่มร่วมกนั  

 

- ประเมินพฤติกรรมของนิสติ
ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม ใน

ระหว่างการท ากจิกรรมต่างๆ

ร่วมกนั ประเมินโดยอาจารย์ 

และนิสติประเมินตนเองและ

เพ่ือนร่วมกลุ่ม โดย 

- ประเมินจากงานที่ส่ง 
- ประเมินความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

- ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกทั้งพฤติกรรมด้าน

ภาวะผู้น าหรือผู้ตามเม่ือเข้า

กลุ่ม 
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2.5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโน      โลยีสารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการพูด  

การฟัง  การแปล และการเขียน   

2. มีทกัษะการใช้สื่อสารสนเทศในการ

สบืค้นข้อมูล 

3. มีความรู้ทางสถิติสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลและแปลผล โดยใช้โปรแกรม

ทางสถิติที่เหมาะสม  

4. มีทกัษะในการน าเสนอรายงาน

ข้อมูลทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย

ในรูปแบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยี

สื่อสารสนเทศที่เหมาะสม 

- การท ารายงานและน าเสนอในช้ัน

เรียน 

- ส่งเสริมและจัดเตรียมสื่อสาร

สนเทศให้พร้อมในการใช้จริง 

- จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริม

ทกัษะ การวิเคราะห์ทางสถิติ การ
ใช้โปรแกรมทางสถิติแบบต่างๆ 

 

- ประเมินจากผลการท า
รายงาน การน าเสนอในช้ัน

เรียน โดย 

ใช้สื่อสารสนเทศในรูปแบบที่

เหมาะสมและถูกต้อง 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายร่วมกนัในช้ัน

เรียน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 หลกั ○ รอง 

  

รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผดิชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

1 2 3 1 2 3 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

รายวิชากลางทีใ่ชร่้วมกนัทุกหลกัสูตร                   

พศก  501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

พศก  502 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

พศก  511   เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

หมวดวิชาเลือกอื่นๆ                 

กภ  612 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

จช  603 จุลชีววิทยาประยุกต์ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

จช  604 จุลชีววิทยาการแพทย์ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยา หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2555             37 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ

ผูร้บัผดิชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

1 2 3 1 2 3 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

จช  605 วิทยาภมูิคุ้มกนั ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

จช  606 วิทยาภมูิคุ้มกนัคลินิก ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ชค 605 โภชนชีวเคมี ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ภส  606 หลักการออกฤทธิ์ของยา ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ภส  609 เภสชัพันธุศาสตร์ 1 ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● 

สร 609 สรีรวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล  ○ ○    ○    ○ ○   ○  
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  

1.1 หลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ-

โรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2554 หมวด 5 ข้อ 27 หน้า 14-15 (ภาคผนวก) โดยมี

การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ดังน้ี  

ระดบัขั้น  ความหมาย    ค่าระดบัขั้น 

A   ดีเย่ียม (Excellent)   4.0 

B+   ดีมาก (Very Good)   3.5 

B   ดี (Good)    3.0 

C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.5 

C   พอใช้ (Fair)    2.0 

D+   อ่อน (Poor)   1.5   

D   อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 

E  ตก (Fail)    0.0 

ในกรณีที่รายวิชาในหลักสตูร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ใช้สญัลักษณ์ ดังน้ี 

สญัลกัษณ ์ ความหมาย 

S   ผลการเรียน การปฏบัิติ ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

U   ผลการเรียน การปฏบัิติ ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

AU   การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W   การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 

IP   ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress) 

1.2 หลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพปริญญานพินธ ์เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2554 หมวด 5 ข้อ 29 หน้า 17 (ภาคผนวก) ซ่ึง

ประกอบด้วยเน้ือหากระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์  ให้เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ การประเมินให้ท าหลังจากนิสิตสอบป้องกันปริญญานิพนธ์แล้ว 

และให้มีผลการประเมินเป็น ดังน้ี  

ระดบัขั้น   ความหมาย 

P   ผ่าน (Pass) 

F   ไม่ผ่าน (Fail) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

หลักสตูรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2.1มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ

และการตัดสนิผลการเรียน  

2.2การทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ์ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเป็น

กรรมการ 

2.3การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา/ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ

เป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นประจ าทุกปี  

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

นสิิตจะขอรบัปริญญาไดต้อ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงันี้  

3.1 นิสิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเรจ็การศึกษา ได้ไม่ก่อน  

3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกนิ 5 ปีการศึกษา 

3.2 สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูรและได้คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 

3.00 

3.3 ผ่านการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑข้์อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  

 3.4 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธข้ั์นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑติวิทยาลัยแต่งต้ัง 

 3.5 ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ที่เขียนเป็นภาษาองักฤษ 

3.6 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนใด

ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรองและมีรายงานการประชุม (proceedings) ที่เป็นเร่ืองเตม็ 

(full paper)  
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.1  บัณฑติวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอน และบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน

ให้อาจารย์ใหม่ 

1.2  คณะฯ ช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑติและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสตูร 

1.3  ภาควิชาฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ที่สอนในหลักสตูร 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

1)  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบัิติที่เกี่ยวกบัการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2)  สนับสนุนการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และน า

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

1)  มหาวิทยาลัย บัณฑติวิทยาลัย และคณะฯ จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย  

เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

2)  มหาวิทยาลัย บัณฑติวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

3)  คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกบัคณาจารย์จาก

สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

4)  คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ / ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การบริหารหลกัสูตร 

1.1  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวางแผน และด าเนินการการจัดการเรียนการสอนร่วมกบั

ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน มีการติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสตูร เป็นประจ าทุกปี 

1.2  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรทุกเดือน เพ่ือติดตาม ประเมินผล ก ากบั ดูแลและ

ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

1.3  มีการจัดท ารายละเอยีดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.4  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.5  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุ

ปีการศึกษา 

1.6  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสติปัจจุบัน และบัณฑติที่

ส าเรจ็การศึกษา เพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และกลยุทธก์ารสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.1.1 จัดสรรงบประมาณวัสดุให้ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทุกปี

การศึกษา 

2.1.2 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา

มาบรรยาย 

2.1.3 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี โดยจัดโครงการ/กจิกรรมให้กบันิสติระดับ

บัณฑติศึกษา 5 ด้าน ดังน้ี ด้านวิชาการ ด้านกฬีาและการส่งเสริมสขุภาพ ด้านบ าเพญ็

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2.2  ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  

มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง (self-access learning center) มีหนังสือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีวารสารด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เกี่ยวข้องจ านวนประมาณ 1,470 เล่ม คณะแพทยศาสตร์และส านักหอสมุดกลาง

มีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล science direct  ThaiLIS  ฐานข้อมูล Ebsco  ฐานข้อมูลปริญญา

นิพนธ ์

2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

-  ใช้อาคารสถานที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-  อุปกรณ์การสอน computer และ LCD จากฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 

-  คณะฯ จัดสรรห้องเรียน และห้องพักนิสติ ให้แก่นิสติระดับบัณฑติศึกษาอย่างพอเพียง 
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2.2.2 ห้องสมุด 

มหาวิทยาลัยมีส านักหอสมุดกลางเป็นแหล่งสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่  

-  มีหนังสอืด้านอณชีูววิทยา และสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและมีวารสาร 

ด้านวิทยาศาสตร์  

-  มีฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานบัน   เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS  

 นอกจากน้ี ภาควิชาฯ ห้องพักนิสิต และห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 ตึกคณะแพทยศาสตร์ 

สามารถเช่ือมต่อ internet ได้โดยตรง ให้นิสติสามารถสบืค้นข้อมูลออนไลน์เพ่ิมเติม ได้ทนัท ี 

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

2.3.1  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาต ารา อุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์

2.3.2  คณะฯ และภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติ 

การวิจัยรวม และห้องปฏบัิติการส าหรับอาจารย์และนิสติ 

2.3.3  คณาจารย์เสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือให้คณะฯ จัดหา ทั้งครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

การเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความพยีงพอของทรพัยากร 

ส ารวจความต้องการและความเพียงพอของแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา  

ในมหาวิทยาลัย และคณะฯ เป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 

 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีสรร

หา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การท าสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ) 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

3.2.1 แบบสอบถามอาจารย์เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอณูชีววิทยาน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมา

พิจารณาปรับปรุงรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  

3.3.1  มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนในบางรายวิชา

และบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้งน้ีก าหนดแผนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชา 

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นผู้ประสานงาน 

3.3.2  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

ทั้งน้ีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

หมวด 8 การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์ ข้อ 46 

3.3.3 ด าเนินการเชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม  
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4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

4.1.1  คณะฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ตามต าแหน่ง 

4.1.2  บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซ่ึงประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ 

สัมภาษณ์ โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถ ความรับผิดชอบ และทัศนคติที่ดี ในการปฏบัิติงานตาม

ต าแหน่ง 

4.1.3  การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

4.2.1  คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่

รับผิดชอบ 

4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ร่วมวิจัยของอาจารย์ 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

5.1  การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

หลักสูตรจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปในปีที่ 1 และคู่มือส าหรับนิสิต เพ่ือให้ค าแนะน าด้าน

วิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในการท าปริญญานิพนธ์ 

5.2 การอุทธรณข์องนสิิต 

นิสิตสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554 

 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

6.1  ส ารวจความต้องการใช้บัณฑิตเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

โดยใช้ข้อมูลจาก สกอ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.2  ส ารวจการได้งานท าของบัณฑติ 

6.3 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปี 

6.4  เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเน้ือหารายวิชาร่วมกบัคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภายใน/ภายนอกประเทศทุก 3 ปี 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ

ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน

หลักสตูร 

x x x x x 

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิหรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

x x x x x 

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผล

การด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก  าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

- x x x x 

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอนหรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการ

ด าเนนิการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

- x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - x x x 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่เฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - x x x 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 

อาจารย์ในหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาร่วมประชุมกันก่อนเปิดภาคเรียน 

เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ และวางแผนกลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละ

คนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 

อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล

ของการเรียนรู้จากวิธกีารสอน และต้ังค าถามเกี่ยวเน้ือหาที่สอน 

1.1.3 หลงัการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจาก การท าแบบฝึกหัดหรือรายงาน และผลการ

สอบ   ผลที่ได้จากการประเมินจะมาน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน ประกอบค าปรึกษาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น วิธีการสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจง

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา เอกสารประกอบการสอน รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล โดย

ใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบ 360 องศา ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพ่ือน

ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต และความ

สอดคล้องกบัโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการหลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาประสทิธภิาพของกลยุทธ์การสอน และผลสัมฤทธิ์

ในการเรียนของนิสติ 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินคุณภาพหลักสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสติปัจจุบัน และบัณฑติที่ส าเรจ็ตาม

หลักสตูร 

2.2  ประเมินผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากรายงานผลการด าเนินการ

หลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

2.3  ประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑติ และหลักสตูร 
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3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒินอกคณะฯ และนอกสถาบัน ที่ได้รับการแต่งต้ังโดย

คณบดี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง   

4.1  อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อ

จ บ 

ภาคการศึกษา 

4.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

จากการประเมินคุณภาพภายใน และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.3  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 2 ทุกปี และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 3 ปี 
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