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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง (2.62 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ 
อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 3 5 และ 6) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00  น้อย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.93 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 1.67 น้อย  
องค์ประกอบที่ 4 3.08 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 2.00 น้อย  
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.62 ปานกลาง  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. - 
 2. - 
 3. - 
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ค าน า 
 
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านอาหาร อุตสาหกรรม    

การเกษตร สุขภาพ คุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อม และการผลิตพลังงานสะอาด รวมทั้ง การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางและมีสมดุล คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพมากมาย จึงได้ผนึกก าลังร่วมกันจัดท าหลักสูตรบัณฑิ ตศึกษา สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพขึ้น เพ่ือน าศักยภาพที่มีอยู่มาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยได้ส่งเสริม
ให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ท าวิจัย และเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ท าให้มีศักยภาพระดับสากล และความพร้อมที่จะเปิดสอนหลักสูตร
ในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือขยายฐานความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับร่างกรอบนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2553-2562) ซึ่งตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ 3 ประการ
ได้แก่ (1) ความสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป้าหมายนานาชาติ (2) 
ใช้ประโยชน์จากความรู้และวิทยาการของเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างความเข้มแข็ง ความได้เปรียบใน
การแข่งขันและการพ่ึงพาตนเองในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพและ/หรือมีความจ าเป็นสูง และ (3) 
หนุนน าให้เอกชนพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  เพ่ิมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ ดังจะเห็นได้จากผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ผลงานบางชิ้นได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย ผลงานหลายชิ้นได้น าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสในกุ้ง นอกจากนี้คณาจารย์ได้ร่วมกับ
นิสิตปัจจุบันได้ผลิตผลงานวิจัยจ านวนมาก เป็นการเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองในประเทศ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาการเรียน การสอนที่ดีข้ึนในอนาคต 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

        วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
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ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อย่อ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Biotechnology 

 ภาควิชา ชีววิทยา  คณะ วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รหัสหลักสูตร  
 25480091108834 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะความสามารถทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชี วภาพ 
สามารถสร้างองค์ความรู้และสังเคราะห์นวัตกรรมใหม่และน าไปประยุกต์ใช้ในอาชีพด้านต่าง ๆ ได ้
 2. เพ่ือพัฒนานักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสูงใน
ด้านการวิจัยและวิชาการ 
 3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีภาวะผู้น าสูง เพ่ือส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. มีบุคลิกภาพและความเป็นผู้น าสูงในด้านวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 3. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณสูง ทางด้านการวิจัยและวิชาการ 
 4. สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยกับต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร  
ผศ.ดร. ศิวาพร ลงยันต์ ผศ.ดร. ศิวาพร ลงยันต์  
อ. ดร. ภัทริน ศรีดุลยกุลย์*  อ. ดร. ธนวรรณ เตชางกูร *ลาออก 
อ. ดร. รักชนก โคโต อ. ดร. รักชนก โคโต  
อ. ดร. ประวัติ อังประภาพรชัย อ. ดร. ประวัติ อังประภาพรชัย  
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 *รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร รองศาสตราจารย์ วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 2531 
วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2534 
Ph.D. (Cell Biology), 2541 

2 *ผศ.ดร. ศิวาพร ลงยันต์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา), 2533 
วท.ม.(เคมีชีวภาพ), 2536 
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), 
2542 

3 *อ. ดร. ธนวรรณ เตชางกูร อาจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา), 2544 
วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์), 2547 
PhD (Natural Sciences & 
Psychology), 2555 

4 อ. ดร. รักชนก โคโต อาจารย์ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2538 
วท.ม.(พันธุศาสตร์), 2543 
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), 
2549 

5 อ. ดร. ประวัติ อังประภาพรชัย อาจารย์ วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
(ชีววิทยา), 2537 
M.Sc.(Microbiology), 2539 
Ph.D.(Microbiology), 2543 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

จ านวนนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2558) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 3 คน 1 คน 1 คน 2 คน 1 คน  8 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. จ านวน
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. *รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 

2. *ผศ.ดร. ศิวาพร  ลงยันต์ 
3. *อ.ดร.ธนวรรณ  เตชางกูร 

4. อ.ดร. รักชนก โคโต 

      5.   อ.ดร. ประวัติ  อังประภาพรชัย 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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2 . คุ ณ ส ม บั ติ
ข อ งอ า จ า ร ย์
ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  5 คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน  - คน  และ 

3. ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 

4. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 
คน 

ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับ
หลักสูตรทุกคน) หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3. คุ ณ ส ม บั ติ
ของอาจารย์  
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คนมีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอกทีส่ัมพันธ์กับสาขาวิชาทุกคน ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 1 คน (รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน (ผศ.ดร.ศิวาพร  ลงยันต์) 

Ph.D.Biotech_57_1.1_2 

4 . คุ ณ ส ม บั ติ
ข อ งอ า จ า ร ย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนหลายท่านด ารงต าแหน่งทั้งรอง
ศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนอาจารย์
พิเศษมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ (ศ.ดร.ไพศาล สิทธฺกรกุล) และ 
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ด้านการสอนและ 
3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   โดยในหลักสูตรมีรายนามอาจารย์ผู้สอนดังนี้ 

1) รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 
2) รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 
3) รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ 
4) รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ  
5) ผศ.ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ 
6) ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ 
7) ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ 
8) ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 
9) อ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
10) อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 
11) อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 
12) อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย 
13) อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย 
14) อ.ดร.มนตรี มณีภาค 
15) อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ 
16) อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

17) อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ 
18) อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
19) อ.ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 
20) อ.ดร.ธนวรรณ เตชางกูร 
21) อ.ดร.รักชนก โคโต 
22) อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล 
23) อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ 
24) อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร 

5. คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ 
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลักและ
อาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ าที่ มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกและส่วนใหญ่ ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการทั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรและ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

รายนามอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 

รศ.ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 
ผศ.ดร. ศิวาพร  ลงยันต์ 
อ.ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข ์
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6. คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับ
หลักสูตรและ 
2 . อ าจ ารย์ ที่ ป รึ กษ าวิ ท ย านิ พ น ธ์ ร่ ว ม ทุ ก ค น มี
ประสบการณ์ ในการท าวิจั ยที่ ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

รายนามอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ศ.ดร.ไพศาล สิทธฺกรกุล 

อ.ดร. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย 
ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน 
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7. คุณสมบัติ จากการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2555 ยังไม่มีนิสิตสอบ Ph.D.Biotech_57_1.1_6 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ของอาจารย์
ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ แต่จากการใช้หลักสูตรฉบับก่อนการ
ปรับปรุงเป็น TQF ที่ผ่ านมา อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ทุก
คนมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กับ
หลักสูตรและทุกคนมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
Prof. Dr. Timothy Flegel 
ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน 
ดร. วรรนิภา เพี้ยนภักตร์ 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จากการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2555 ยังไม่มีนิสิต
ส าเร็จการศึกษา แต่จากการใช้หลักสูตรฉบับก่อนการ
ปรับปรุงเป็น TQF ที่ผ่านมา มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 คน ได้แก่ 
1. น.ส. เพ็ญพรรณ พยัตติกุล มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติเรื่อง 
Payattikul, P., Longyant, S., Sithigorngul, P.,  
Chaivisuthangkura P. Development of a PCR 
assay based on a single base pair substitution 
for the specific detection of Aeromonas caviae 
by targeting the gyrB gene. Journal of Aquatic 
Animal Health (accepted; 
DOI:10.1080/08997659.2015.1047538) ซึ่งเป็น
วารสารที่อยู่ในฐาน Scopus  
 
2. น.ส. สุภัค ยังเจริญ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติคือ 
Youngcharoen, S.,  Senapin, S., Lertwimol,T.,  
Longyant, S., Sithigorngul, P., Flegel, T.W., 
Chaivisuthangkura, P. Interaction study of a 
novel Macrobrachium rosenbergii effector 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

caspase with B2  and capsid proteins of M. 
rosenbergii nodavirus reveals their roles in 
apoptosis. Fish and Shellfish Immunology: 45 
(2015), 534-542 ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus  
 
และจากการใช้หลักสูตรฉบับก่อนการปรับปรุงเป็น TQF 
ที่ผ่านมา ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคน
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS ทุกคน และผลงานตีพิมพ์ของนิสิต
หลายคนเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติประจ าปี 2555 
และ 2556 รวมทั้งได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ระดับดี 
(ทุนศาสตราจารย์  ดร. กานดา ณ ถลาง) ประจ าปี
การศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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9. ภาระงาน
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละคนดูแลนิสิตไม่เกิน 5 
คน โดยใน 5 ปีย้อนหลังมีรายนามดังนี้ 
 
อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์ 

รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล นิสิต 

รศ.ดร. ปรินทร์  
ชัยวิสุทธางกูร 

5311120017 น.ส. ชุติมา  
ศรีสุข 

54199120005 นายคณาสิต  
พ่วงอ าไพ 

57199120020 นายพงษ์ธนะ  
ผาสุกหัช 

57199120021 
 

นายอรรคพล 
วณิกสัมบัน 

ผศ.ดร. ศิวาพร   
ลงยันต์ 

54199120006 นายประดิษฐ์  
หวังมาน 

รศ.ดร. อรอนงค์ 55199120078 น.ส. เจนจิรา  
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

พริ้งศุลกะ  เดชรักษา 
56199120008 น.ส. สิรินธร  

สุนทรธรรมาสน์ 
อ.ดร. สุขุมา
ภรณ์ กระจ่าง
สังข ์

57199120019 น.ส. ฐิติพร  
ปัญญาชนะกุล 

 
10. อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัย
อย่างต่อ เนื่อง
และสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติทุกปี 
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11.การปรับปรุง
ห ลั ก สู ต รต าม
รอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  ปี  2555 ซึ่ งยั งไม่
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร แต่หลักสูตรนี้ต้องได้รับ
การปรับปรุงภายในปี 2559 เพ่ือให้ทันการเปิดสอนภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

12.การ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม ตัว
บ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอนตามกรอบ
มาตรฐาน

มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ทุกตัว 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน  

(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นตาม

เกณฑ์) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ า
หลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม

 Ph.D.Biotech_ 
57_1.1_10 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

2 มีรายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

 Ph.D.Biotech 
_57_1.1_1 

3 มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

 Ph.D.Biotech_ 
57_1.1_11 

4 จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชา และ
รายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ปิด

 Ph.D.Biotech_ 
57_1.1_12 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สอนให้ครบทุก
รายวิชา 

5 จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

 Ph.D.Biotech_ 
57_1.1_13 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่  1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ      

“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_57_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
Ph.D.Biotech_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
Ph.D.Biotech_57_1.1_3 ข้อมูลประวัติผลงานของอาจารย์ผู้สอน 
Ph.D.Biotech_57_1.1_4 ข้อมูลประวัติผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
Ph.D.Biotech_57_1.1_5 ข้อมูลประวัติผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
Ph.D.Biotech_57_1.1_6 ข้อมูลประวัติผลงานของอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
Ph.D.Biotech_57_1.1_7 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2557 
Ph.D.Biotech_57_1.1_8 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนปี 2557 และ

รางวัลปริญญานิพนธ์ระดับดี (ทุนศาสตราจารย์ ดร. กานดา ณ ถลาง) 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

Ph.D.Biotech_57_1.1_9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Ph.D.Biotech_57_1.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Biotech_57_1.1_11 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (มคอ. 3) 
Ph.D.Biotech_57_1.1_12 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

(มคอ. 5) 
Ph.D.Biotech_57_1.1_13 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.86 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

5.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.94 ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.86 มีคุณภาพ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 
คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ที่ส าเร็จการศึกษา
รวม 3 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 66.67 จากจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เฉลี่ยเท่ากับ 4.86 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
9.72 2 4.86 4.86  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณ ภาพของบัณ ฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณ ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ   

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.86 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 3 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 2 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.86 

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 5.00 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.75 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.80 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 5.00 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.80 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 66.67 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 

Ph.D.Biotech_57_2.1_2 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 มีคุณภาพ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน       
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      

 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก รวม 2 คน และมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่รวม 2 ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100 คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก                                                

                           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษา 

                                                80 
X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 2 คน   
2 จ านวนรวมผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอก

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(ช้ินงาน) 2 2 

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   
 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00 2 2 

 ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 2 
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      น้อย 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 1.67 น้อย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 
 
ผลการด าเนินงาน 
 - การรับนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ท าการเปิดสอนเป็นครั้งแรกในปี
การศึกษา 2549 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในขณะนั้นได้วางระบบกลไกในการคัดเลือกนิสิตขึ้นใน
ส่วนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
และการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานั้น ได้อ้างอิงจาก
คุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และมีการก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตร ณ ขณะนั้น (Ph.D.Biotech_57_3.1_1) ซึ่งกลไกดังกล่าวภายหลังได้ผ่านการปรับปรุงเรื่อยมา
จนมาถึงปัจจุบัน  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ท าการปรับปรุงระบบกลไกการรับนิสิตให้
มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันดังแสดงในแผนผังที่ 1 โดยปรับปรุงการก าหนดคุณสมบัติคุณสมบัติทั่วไป
ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะให้มี ความ
รัดกุม เพ่ือเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติที่ต้องการมากขึ้น และไม่เป็นการปิดกั้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาที่มีความใกล้เคียงกัน (Ph.D.Biotech_57_1.1_1) ทั้งนี้ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาที่มีความใกล้เคียงกันที่ผ่านการคัดเลือกได้แสดงศักยภาพในการต่อเท่าเทียมกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ในสาขาที่ระบุไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยังได้มีการประชุมหารือภายหลังการรับนิสิตใน
แต่ละปีการศึกษาเพ่ือระบุปัญหา และหาหนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาเรื่องจ านวนนิสิตที่เข้า
ศึกษาต่อในแต่ละปี เป็นต้น 

ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการจัดการประชุมก่อนการประกาศรับ
สมัคร และภายหลังการได้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว เพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติเพ่ิมเติมของผู้สมัครในทุกๆ 
ปี ทั้งนี้เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ที่ ผ่านการสอบคัดเลือกใน
เบื้องต้นโดยการสอบสัมภาษณ์ (Ph.D.Biotech_57_3.1_2) 

เมื่อเริ่มเปิดหลักสูตรในช่วงปี พ.ศ. 2549-2552 นิสิตที่สมัครเข้าเรียนปริญญาเอกจะได้รับทุน 
สกอ. ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน แต่ในระยะหลังจ านวนนิสิตน้อยลงเนื่องจากรัฐบาลได้ยกเลิกการให้ทุน 
สกอ. และเปลี่ยนมาให้ทุนมหาวิทยาลัยวิจัย 9 แห่งแทน ท าให้แหล่งทุนส าหรับนิสิตปริญญาเอกเหลือเพียง
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (โดยปีการศึกษา 2553 มีผู้รับทุน คปก. คือ นางสาวชุติมา ศรีสุข 
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และในปีการศึกษา 2554 มีผู้รับทุน คปก. คือ นายคณาสิต พ่วงอ าไพ)  ประกอบกับ มศว ไม่มีแหล่งทุน
สนับสนุนการศึกษาของนิสิต ท าให้ในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมามีจ านวนนิสิตเข้าศึกษาน้อยลง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแหล่ง
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ มศว ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีข้อสรุปให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยไปยัง
นิสิตระดับปริญญาตรีและโทที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 (Ph.D.Biotech_57_3.1_3) 
และผลจากการประชาสัมพันธ์ท าให้มีจ านวนผู้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2557 เพ่ิมขึ้นเป็น 3 คน โดยมีนาย
พงศ์ธนะ ผาสุกหัช และนายอรรคพล วณิกสัมบัน ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี คือ จ านวนนิสิตแรกเข้าไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย และเห็นว่า นิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชา ฯ ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ. 
ชีววิทยา วท.บ. จุลชีววิทยา และ กศ.บ. ชีววิทยา ที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ในเกณฑ์ดีมาก
เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยใหญ่อ่ืนๆ ในประเทศไทย มักไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย
อ่ืน ที่มีการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาและทุนวิจัยที่สูงกว่า จึงได้มีความพยายามกระตุ้นให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีของภาควิชา ฯ สนใจเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
โดยให้คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเข้าน าเสนองานวิจัยและเงินทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทั้ง 3 หลักสูตร ในการจัดพบปะนิสิต-อาจารย์ เพ่ือ
แนะน าห้องปฏิบัติการ ให้ข้อมูลงานวิจัย และแหล่งเงินทุนการศึกษาที่อาจารย์สามารถจัดสรรให้ได้ใน
ระหว่างศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนี้
ต่อไป (Ph.D.Biotech_57_3.1_7) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้เล็งเห็นความส าคัญของการรับฟังความคิดเห็นของนิสิตต่อ
กระบวนการคัดเลือกนิสิตอันจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในอนาคตได้ จึงได้ท าการสอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตปัจจุบันที่ได้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผ่านทางแบบประเมินความพึง
พอใจคุณของหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 หัวข้อที่ 2 กระบวนการคัดเลือกนิสิต นิสิตมีระดับความพึง
พอใจต่อกระบวนการคัดเลือกนิสิตเฉลี่ยเท่ากับ 5 (Ph.D.Biotech_57_3.1_4) 
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แผนผังท่ี 1 สรุประบบการด าเนินการรับนิสิต หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ในระยะเวลา 1 ปี 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมรว่มกันเพื่อก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยอา้งอิงจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 มคอ. 2 

และจากผลการประเมินของนิสิตปัจจุบนั 

ประธานหลกัสูตรแจ้งข้อสรุปการประชมุต่อบัณฑิตวิทยาลยั เพื่อ

ประกาศรับสมัคร คัดกรอง และจัดสอบข้อเขียนตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา 2557 

สอบสัมภาษณว์ิชาการผู้ผ่านการสอบขอ้เขียน และ

ส่งผลการสอบกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายหลัง

การสัมภาษณ์เสร็จสิ้น 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา 

ประชุมเพื่อหาขอ้สรุป

เกี่ยวกบัเกณฑ์ในการ

สัมภาษณ ์

ประเมินผลที่ได้จากการรับนิสิต ได้แก ่จ านวนผู้สมัคร และ

จ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เขา้ศึกษาตอ่เป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนดหรือไม่ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิต 

จัดท าแบบประเมินเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนิสิต และ

ให้นิสิตปัจจุบันเป็นผู้ประเมิน 

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิตต่อที่ประชุม

ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพือ่น าข้อเสนอแนะเข้าสู่

คณะ และบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
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 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
สืบเนื่องมาจากนิสิตแรกเข้านั้นมาจากต่างสถาบัน ซึ่งผ่านการสอนความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการที่

แตกต่างกัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาการเข้าเรียนเสริมในรายวิชาที่จ าเป็นใน
ระดับปริญญาตรีซึ่งภาควิชาชีววิทยาได้จัดสอนตามภาคการศึกษาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลไป ให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยพิจารณาอ้างอิงจากผลการเรียนของ
นิสิตในระดับปริญญาตรี (Ph.D.Biotech_57_3.1_2) ทั้งนี้รวมถึงทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษซึ่งนิสิต
แรกเข้ามีทักษะค่อนข้างน้อย เนื่องจากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรภาคภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีข้อก าหนดให้ท าการสอบวัดผลภาษาอังกฤษในเบื้องต้น  

ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปี ประธานหลักสูตรได้ให้ค าแนะน านิสิตใหม่ทุกคนจากการเข้าพบ
ประธานหลักสูตรในวันปฐมนิเทศ ซึ่งจะได้มีการชี้แจงถึงระบบการเรียนจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
แผนการเรียน กิจกรรมเสริมเพ่ือการพัฒนาทักษะ และจรรยาบรรณของนักวิจัย และยังให้ค าแนะน าเรื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย (Ph.D.Biotech_57_3.1_5) หลังจากนั้นหลักสูตรจะได้มีประเมินผลด้านความ
พร้อมของนิสิตโดยเฉพาะเรื่องทักษะทางภาษาผ่านผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
หากนิสิตแรกเข้าไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเรียกนิสิตเข้ารับค าปรึกษา
เบื้องต้นในการปรับปรุงทักษะการใช้ภาษา รวมทั้งให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ สัมมนาวิชาการ และการเข้าร่วมการประชุมอบรมระดับชาติและนานาชาติ ดังสรุปในแผนผังที่ 2  

ในปีการศึกษา 2557 นิสิตแรกเข้าของหลักสูตรมีผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาของนิสิตให้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการหลักสูตร
จึงส่งเสริมใหน้ิสิตเข้าร่วมการประชุมอบรมระดับชาติและนานาชาติ (Ph.D.Biotech_57_3.1_6) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_3.1_1 รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 

พ.ศ. 2548 (มคอ. 2) 
Ph.D.Biotech_57_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 

(มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
Ph.D.Biotech_57_3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
Ph.D.Biotech_57_3.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
Ph.D.Biotech_57_3.1_4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Biotech_57_3.1_5 รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
Ph.D.Biotech_57_3.1_6 หลักฐานการเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ และการเข้าร่วมการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Ph.D.Biotech_57_3.1_7 บันทึกข้อความ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยให้นิสิตหลักสูตร 

วท.บ. ชวีวิทยา 
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แผนผังท่ี 2 สรุประบบการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิต หลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานที่จ าเป็นครบ

ทุกวิชา ด้วยผลการเรียนในระดับด ี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาใบรับรองผล

การเรียนระดับปริญญาตรีของนิสิตแรกเข้า 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะด้านที่จ าเป็นส าหรับระดับปริญญาเอกต่อไป 

ขาดรายวิชาพื้นฐานทีจ่ าเป็น 

หรือ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

พิจารณาเข้าเรียนเสริมในรายวิชาที่จ าเป็น 

นิสิตเข้าท าการสอบวัดผลทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

เข้ารับค าแนะน า และเขา้ร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพือ่

ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 
 
ผลการด าเนินงาน 
 -  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นตรงกันในเรื่องความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) กลุ่มวิชาหลัก (core subject) : เนื่องจากหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 
ระเบียบวิจัย และ เทคโนโลยีทางการวิจัยด้านชีววิทยาพ้ืนฐานและประยุกต์ รายวิชาหลักส่วนใหญ่จึงมี
ความคล่องตัวในการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางด้านงานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีความก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็วในทศวรรษนี้  เช่น  ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง ทช 502 เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และ ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  (Ph.D.Biotech_57_1.1_11) ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ลึกซึ้งในกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และน าไปสู่การมีทักษะการวิจัยที่ดี
ยิ่งขึ้นอันอาจน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้ลึกซึ่งขึ้นไป ดังเห็นได้จาก
บทความตี พิมพ์งานวิจัยต่อเนื่ องที่นิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรได้สร้างสรรค์ออกมาทุกๆ ปี 
(Ph.D.Biotech_57_3.2_1)  
  2) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) : ความก้าวหน้า
ทางสายวิชาการและงานวิจัยนั้นนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ความกว้างขวางในวงการและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตท ากิจกรรมต่างๆ ที่น าไปสู่
ทักษะดังกล่าวด้วยการส่งเสริมให้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ และน าเสนอผลงานต่อที่ประชุม
ระดับชาติอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนส าเร็จการศึกษา (Ph.D.Biotech_57_3.2_2) ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส
พบปะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือ นักวิจัยใหม่ๆ ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความร่วมมือทางงานวิจัย
ในอนาคตได้ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ และได้รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาภายนอกสถาบันของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การเปิดกว้างทาง
ความคิด รวมทั้งฝึกทักษะทางความคิดและแก้ปัญหาเมื่อได้รับค าถามในแง่มุมที่แตกต่างไปจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรยังส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคม โดยการสนันสนุนให้
คณาจารย์บัณฑิตเน้นการส่งเสริมให้นิสิตท าปริญญานิพธ์ในหัวข้อการวิจัยแบบประยุกต์ใช้งานวิจัยพื้นฐาน
ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง (Ph.D.Biotech_57_3.2_3) 
  3) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
: หลักสูตรได้จัดกิจกรรมหลายอย่างเพ่ือส่งเสริมการเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ ได้แก่ ในรายวิชาเลือกเสรี 
มีรายวิชาที่เกี่ยวข ้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง คือ ทช 643 ชีวสารสนเทศ  และ ทช 612 หัวข้อ
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พิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล ในรายวิชาเหล่านี้ได้มีกิจกรรมให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จาก
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมที่มีอยู่หลากหลาย จากนั้นสรุปและ
วิ เค ร า ะ ห์ ผ ล ที่ ไ ด้ อ อ ก ม า ด้ ว ย ค ว า ม คิ ด ข อ ง ต น เอ ง ก่ อ น น า เส น อ ใน รู ป แ บ บ รายงาน 
(Ph.D.Biotech_57_3.2_4) โดยส าหรับรายวิชา ทช 612 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กระตุ้นให้
นิสิตในชั้นปีที่ 1 ทุกคนลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว และได้ปฏิบัติต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 
และปรับพ้ืนฐานความรู้ทางทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  นอกจากกิจกรรมที่มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะเหล่านี้แบบทั่วๆ ไป ได้แก่ 
การใช้สารสนเทศค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอในรูป powerpoint ในรายวิชาบังคับจ านวน 3 รายวิชา 
ได้แก่ ทช791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 และ ทช 793 
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 ซึ่งนอกเหนือจากการให้นิสิตได้ค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว หลักสูตรยังได้มี
การจัด ให้มีวิทยากรบรรยายพิเศษก่อนการน าเสนอจริง เพื่อให้นิสิตได้เห็นตัวอย่างที่ดีในการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยี และทักษะการสื่อสารอันเป็นอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้
ซั ก ถ าม รู ป แ บ บ  วิ ธี ก า ร  ร ว ม ทั้ ง แ ห ล่ งค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เติ ม ที่ นิ สิ ต ยั ง ไม่ ท ร าบ ได้ ด้ ว ย 
(Ph.D.Biotech_57_1.1_11) 
  4) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) : หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตได้
เสริมสร้างทักษะในข้อนี้ผ่านการท าวิจัยส าหรับปริญญานิพธ์ โดยส าหรับนิสิตที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา หรือ
เป็นทุนการศึกษาภายในซึ่งไม่ครอบคลุมการไปท าวิจัยต่างประเทศ จะมีการส่งนิสิตไปท างานวิจัยบางส่วน
ที่คณะ / มหาวิทยาลัยภายนอก ซึ่งมีงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  และความช านาญของหน่วย
งานวิจัยจะต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของนิสิต เช่น การส่งไปท างานวิจัยระยะสั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
นอกจากนี้ยังมีการส่งไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (Ph.D.Biotech_57_3.2_5) ส าหรับนิสิตที่มี
ทุนการศึกษาครอบคลุมการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือได้รับทุนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพ่ือก ากับ
ให้นิสิตได้รับผลตามที่คณะกรรมการหลักสูตรได้ตั้งไว้ จึงมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาส่งรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้
เรียนรู้การปรับตัวในสถานที่และระบบการท างานในรูปแบบที่แตกต่างไปจากชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้รู้จักการตัดสินใจในด้านการงานด้วยตนเอง โดยในปีการศึกษา 2557 นี้มีนิสิตปริญญาเอกที่
เดินทางไปท าวิจัยต่างประเทศ 2 คนคือ นายคณาสิต พ่วงอ าไพ เดินทางไปประเทศไต้หวัน และ นางสาว
ชุติมา ศรีสุข เดินทางไปประเทศแคนาดา 
  กิจกรรมตามที่กล่าวมานั้น หลักสูตรได้ก าหนดให้จัดท าทุกปี และได้จัดท าการประเมินโดยนิสิต
เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงต่อไป ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 ต่อการส่งเสริมทักษะเหล่านี้อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.70 
(Ph.D.Biotech_57_3.1_4) 
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 -  การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 เนื่องจากนิสิตในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาช้ากว่าที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผล
หลัก 2 ประการ คือ 1) ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้รัดกุมในเรื่องของเงื่อนเวลาในการเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และไม่สอดคล้องกับ มคอ. 2 ของหลักสูตร ซึ่งปัญหาในข้อนี้ หลักสูตรได้พยายามแก้ไขโดย
การเร่งรัดให้นิสิตรีบน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ ประธานหลักสูตร จะน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
ภาควิชา ฯ และบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 2) นิสิตพบปัญหาในการท าวิจัย แต่ไม่ได้น าเข้าไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา หลักสูตรจึงมีการวางระบบการดูแล ให้ค าปรึกษาส าหรับการท าปริญญานิพนธ์ โดยมีมติให้
อาจารย์ที่ปรึกษาจัด lab meeting เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง (Ph.D.Biotech_57_3.1_3) 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์อย่างใกล้ชิดและเป็นการก ากับควบคุมให้นิสิตส าเร็จ
การศึกษาเร็วขึ้น และได้ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ของนิสิตในแต่ละห้องปฏิบัติการด้วย รวมทั้งมีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิตที่ชัดเจน
ดังแสดงในแผนผังที่ 3  
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจในระบบการ
ให้ค าปรึกษา โดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.88 และนิสิตได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเฉลี่ยเดือนละ
มากกว่า 15 ครั้ง (Ph.D.Biotech_57_3.2_6) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัด lab meeting เป็นอย่างดี นิสิตไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะใด ในปีการศึกษานี้ อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะคอยติดตามผลการแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้ โดยใช้ปริมาณการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิตในปีการศึกษาถัดไปเป็นตัวชี้วัด 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_3.2_1 บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
Ph.D.Biotech_57_3.2_2 หลักฐานการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ และน าเสนอผลงานต่อที่

ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Ph.D.Biotech_57_3.2_3 ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ 
Ph.D.Biotech_57_3.2_4 รายงานนิสิตรายวิชา ทช 612 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 
Ph.D.Biotech_57_1.1_11 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (มคอ. 3) 
Ph.D.Biotech_57_3.2_5 หลักฐานการไปท างานวิจัยระยะสั้น / ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ

นิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 
Ph.D.Biotech_57_3.1_4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Biotech_57_3.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
Ph.D.Biotech_57_3.2_6 สรุปแบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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แผนผังท่ี 3 สรุประบบการดูแล ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และการป้องกันบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนิสิต หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดกรองคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลกัและรว่ม 
 

ชี้แจงข้อก าหนดและระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 
 
ก ากับดแูลภาระงานของอาจารย์ที่ปรกึษา 
 

จัดท าระบบรับขอ้ร้องเรียนของนิสิต  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

น าข้อมูลไปปรับปรุง 

จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ 

แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์
 

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
 

ติดตามการด าเนินการ และวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ 

นิสิต 
 

ติดตามผลความก้าวหน้าการท าวิทยานพินธ์
ให้เป็นไปตามแผน ด าเนินการท าวิทยานพินธ ์

นิสิตส าเร็จการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

เสนอชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

เข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 2 คร้ัง / 
สัปดาห ์

ก าหนดหวัข้อวิทยานิพนธ ์
 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน
และเหมาะสมกบัเวลาทีก่ าหนด 
 

เสนอแนะข้อบกพร่องและ
แนวทางการแก้ปัญหา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 
 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
อัตราการคงอยู่ของ 
นิสิตชั้นปีที่ 1 
นิสิตชั้นปีที่ 2 
นิสิตชั้นปีที่ 3 

 
- 
- 

100% 

 
- 

100% 
100% 

 
100% 
100% 
100% 

2 

การส าเร็จการศึกษา - - - 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต (Ph.D.Biotech_57_3.3_1) 

- - 5 

 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 หลักสูตรมีการวางแผนการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่ชัดเจน และรัดกุมดังสรุปในแผนผัง
ที่ 4 โดยการจัดการข้อร้องเรียนโดยละเอียดจะได้กล่าวต่อไปในตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
1) สัญญาน wifi ไม่ดี มีเพียงบางจุดที่ใช้ได้ 
     (Ph.D.Biotech_57_3.3_2) 
 
 
 
2) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ช ารุด (hot air oven) 
     (Ph.D.Biotech_57_3.3_1) 

1) ประธานหลักสูตรแจ้งมายังหัวหน้าภาควิชา
ชีววิทยา และหัวหน้าภาควิชาได้แจ้งไปทาง
คณะวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้ และในปัจจุบัน
ทางคณะได้ด าเนินการติดจุด wifi เพ่ิมข้ึน
เรียบร้อยแล้ว  

2) หลักสูตรได้ด าเนินการซ่อมแซม 
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แผนผังท่ี 4 สรุประบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตยื่นข้อร้องเรียน 
 

ประธานหลกัสูตร 
 

Website คณะวิทยาศาสตร์ 
 

คณะกรรมการหลักสูตร 
 

น าข้อเสนอแนะเขา้สู่ที่ประชุมภาควิชาชวีวิทยา 
คณะวิทยาศาตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
และวิทยานิพนธ ์
 

สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ประชุมเพื่อหาขอ้เสนอแนะและแนวทางการ
แก้ไขที่เป็นรูปธรรม 

หารือกับผู้เกีย่วข้อง 
 

แจ้งผลการจัดการให้นิสิตทราบ 
 

2 1 
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ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา ร้อยละ

การคงอยู่  
2555 2556 2557 

ปี 2553 1 1 1 1 100 
ปี 2554 2 2 2 2 100 
ปี 2555 1 1 1 1 100 
ปี 2556 1 - 1 1 100 
ปี 2557 3 - - 3 100 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 

2555 2556 2557 
2552 2 2 (100 %) - - 
2553 1 - - - 
2554 2 - - - 
2555 1 - - - 
2556 1 - - - 
2557 3 - - - 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
 1. จ านวนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 2. เงินทุนสนับสนุนการศึกษาของนิสิต 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_3.3_1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
Ph.D.Biotech_57_3.3_2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจหลังได้รับการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชวีวิทยา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.25 คะแนน ดีมาก 
    ประเด็นที่  4 .2 .1  ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 3.08 ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 38 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 คุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน 

 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ได้ผ่าน

กระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่มาหลายครั้ง ในแต่ละปีการศึกษาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดการประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยาเพ่ือประเมินความต้องการอาจารย์ใหม่
ของหลักสูตรในอนาคต (Ph.D.Biotech_57_4.1_1) และวางแผนการรับโดยให้สอดคล้องกับกรอบ
อัตราก าลังของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาควิชาชีววิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรโดยรวม 7 หลักสูตร และมีการ
เปิดรับอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์หลายท่านที่มีความรู้ ความสามารถ 
และคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็นคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมเพ่ือประเมินความ
ต้องการอาจารย์ใหม่และการประเมินการแต่งตั้งหรือโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการทุกปีเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรสามารถสรุปได้ดังแผนผังที่  5 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาความจ าเป็นในการรับอาจารย์ใหม่ ร่างข้อก าหนดภาระงาน
ส าหรับอาจารย์ใหม่ ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ให้ตรงตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒและความต้องการของหลักสูตร กล่าวคือต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีคุณวุฒิที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติขึ้นไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเรื่องเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือ
น าเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์และกรอบอัตราก าลังของภาควิชาต่อไป ภายหลังจากได้รับการอนุมัติ
คณะกรรมการหลักสูตรจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดกรองในเบื้องต้นโดย
การร่วมสัมภาษณ์และพิจารณาบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการที่สุด
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ด าเนินการประเมินผลที่ได้จากการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ โดยใช้ผลประเมินอาจารย์จากนิสิตเป็น
ตัวชี้วัด เพ่ือประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือใช้วางแผนแผนการรับ
และแต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  

ในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดการประเมินประสิทธิภาพของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งได้รับผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 และนิสิตมิได้ให้
ค าแนะน าใด ๆ ในเรื่องนี้ (Ph.D.Biotech_57_3.1_4) จากนั้นได้น าผลประเมินเข้าสู่การพิจารณาในการ
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ประชุมกรรมการหลักสูตร เพ่ือสรุปแนวทางปรับปรุงแก้ไข และทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาต่อไป 
(Ph.D.Biotech_57_3.1_3) 

 
 

แผนผังท่ี 5 สรุประบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาความจ าเป็น
ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษยีณอายุ
ราชการ / ลาออก 
 

ผู้สอนรายวิชาที่เป็นสาขาขาดแคลนของหลักสูตร 
 

ร่างข้อก าหนดภาระงาน และคุณสมบัตทิี่ต้องการ 
 

น าเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา 
 

ภาควิชา และคณะ 
 

คัดเลือกผู้ผ่านการคัดกรองที่มีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรระบุไว ้
 

แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

จัดท าแบบประเมินอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

นิสิตตอบแบบประเมิน 
 

วิเคราะห์ผลการประเมิน และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
 

อนุมัติด าเนินการ 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีกลไกการก ากับดูและและบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

เคร่งครัด เพ่ือรักษาอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพตามที่หลักสูตรต้องการให้คงอยู่กับหลักสูตรจนถึงวาระการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหลักสูตร หรือ เกษียณอายุราชการออกไป ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้หารือ และได้ข้อสรุปแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังสรุปในแผนผังที่ 6  

แผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผนการย่อย ดังนี้ 
1) แผนอัตราก าลัง : คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมหารือวางแผนอัตราก าลังของ

อาจารย์ประจ าในหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ได้มีการวางแผนอัตราก าลังในระยะยาวเพ่ือ
การสรรหาหาอัตราก าลังทดแทนในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันมีสาเหตุ
มาจากหลายประการ เช่น ความเจ็บป่วย การโยกย้ายไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไป 
หรือเกษียณอายุราชการในอนาคตข้างหน้า และเตรียมรับการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นภายในปี
การศึกษาต่อไป ทั้งนี้ในการวางแผนการดังกล่าวจ าเป็นต้องท าทั้งภายในหลักสูตร และร่วมมือกับภาควิชา
ชีววิทยา เพ่ือให้สอดคล้องกับการขออัตราก าลังของภาควิชา ฯ ด้วย (Ph.D.Biotech_57_3.1_3 , 
Ph.D.Biotech_57_4.1_1) 

2) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร : หลักสูตรไม่มีความเสี่ยงในเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร แต่มีความเสี่ยงหลักที่อาจเกิดเป็นปัญหาในอนาคตได้ 2 ประการหลัก ประการแรก คือ ภาระ
งานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทุก
คนมีต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 2 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งภาควิชาชีววิทยา
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนิสิตเป็นจ านวนมากในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้มีภาระงานการ
สอนมาก นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วนด ารงต าแหน่งบริหาร  

ประการที่ 2 สืบเนื่องมาจากการเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจึงมีความเคร่งครัดและรัดกุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงต้องวางแผนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยตามที่ก าหนด ในด้าน
คุณวุฒินั้น คณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่า อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิตรงตามก าหนดทุกคน ในด้านการ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการนั้นจัดว่าอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง เนื่องจากมีผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่ง  

เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนรับรองความ
เสี่ยงในด้านภาระงานด้วยการกระจายภาระงานการสอน และการดูแลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ และ
มอบหมายงานด้านการสอนและการจัดการหลักสูตรตามความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละ
ท่าน สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ประจ าท่านอ่ืนๆ ที่มีความช านาญในสาขาเดียวกัน มีการวางแผนสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการโดย
ให้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งค าแนะน าและการสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 41 

ก า ร เขี ย น ข อ ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  /  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จั ด ท า ขึ้ น 
(Ph.D.Biotech_57_4.1_2) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นจาก
คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทุกคน จึงได้จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนขึ้น และได้ผลการประเมิน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับ ดีมาก (Ph.D.Biotech_57_4.1_3) 

 
แผนผังท่ี 6 สรุประบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารอัตราก าลัง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
หารือการวางแผนอัตราก าลั งของ
อาจารย์ประจ าในหลักสูตรในระยะ 5 ปี 

น าข้อสรุปเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา 

น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมภาควิชา
ชีววิทยาเข้าพิจารณาและปรับปรุงการ
วางแผน 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประชุมวางแผนสนับสนุนการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลส าเร็จการบริหารเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาผ่านแบบประเมินของ คณะ / หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

มอบหมายหน้าที่ในการจัดการเรียน
การสอนตามความช านาญ 

สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 

แผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังสรุปในแผนผังที่ 7 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือ
วางแผนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยความร่วมมือทางการจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่ออาจารย์ซึ่งอยู่ในสังกัดของภาควิชา ฯ โดยในปีการศึกษา 2557 นี้ ภาควิชามีมติ
ให้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เป็น 3,000 บาท (Ph.D. Biotech_57_4.1_4) 
นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการส่งเสริมการสร้างผลงานด้านวิชาการทั้งการเขียนบทความทางวิชาการและ
ต าราทางวิชาการ ดั งเห็น ได้จากอาจารย์ประจ ามีผลผลิตต าราทางวิชาการออกสู่ สาธารณะ 
(Ph.D.Biotech_57_4.1_5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันเกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยเป็นประจ าทุกปี (Ph.D.Biotech_57_1.1_2) หลักสูตรได้เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร และภายนอกหลักสูตรผ่านทางการเข้าร่วมในรายวิชาสัมมนาวิชาการของ
นิสิตในหลักสูตร และหลักสูตรอ่ืนๆ (Ph.D.Biotech_57_4.1_6) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางการ
ท าวิจัยให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการสนับสนุนการเข้าอบรมการวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรุ่นใหม่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมที่มี
อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์มาให้ความรู้ในทางการจัดการเรียนการสอน และท างาน
วิจัย ดังจะเห็นได้จากการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการสม่ าเสมอ 
(Ph.D.Biotech_57_1.1_2) หาข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัย ผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัย เห็น
ได้จากอาจารย์ประจ าทุกคนมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยอย่างน้อย 1 ทุน (Ph.D.Biotech_57_1.1_2) 
จัดให้มีการประเมินการจัดการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยนิสิตเป็นประจ าหลังเสร็จสิ้นปี
การศึ กษ าเพ่ื อ ให้ อาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต รได้ น าข้ อมู ลดั งกล่ าว ไปปรับปรุ งการสอนต่ อ ไป 
(Ph.D.Biotech_57_3.1_4, Ph.D.Biotech_57_3.2_6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้จัดให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม และการจัดการเพ่ือส่งเสริมบุคลากรต่อไป โดยผลประเมินความ
พึงพอใจต่อการส่งเสริมด้านงานวิจัย และการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.50 (Ph.D.Biotech_57_4.1_7) 
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แผนผังท่ี 7 สรุประบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารภาควิชาเพื่อการ

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ 

การก ากับส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ

ก ากับสห่หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหผการก ากับส่งเสริม

การสร้างผลงานทางวิชาการ 

การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

การเสริมสร้างทักษะทางการวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการอบรม

การวิจยัและการประชุมทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวม

ผลงานทางวิชาการเพือ่ผลิตต ารา 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ

ในรูป 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 

และกิจกรรมอื่นๆ ภายในคณะ / มหาวทิยาลัย  

การสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ 

อาจารย์ประจ าประเมินผลความพึงพอใจต่อการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จัดการประเมินการจัดการสอนของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรโดยนิสิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ

ก ากับสห่หหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหห

หหผการก ากับส่งเสริมการ

สร้างผลงานทางวิชาการ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วาระพิเศษครั้งที่ 10/2556 
รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 4/2558 

Ph.D.Biotech_57_3.1_4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2557 

Ph.D.Biotech_57_3.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

Ph.D.Biotech_57_4.1_2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างบรรยากาศทางการวิจัยครั้งที่ 3 
เรื่องการเขียนขอต าแหน่งทางวิชาการ 

Ph.D.Bioech_57_4.1_3 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

Ph.D.Biotech_57_4.1_4 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 

Ph.D.Biotech_57_4.1_5 ผลงานชนิดต าราวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
Ph.D.Biotech_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
Ph.D.Biotech_57_4.1_6 รายละเอียดของรายวิชา ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา (มคอ 3) 
Ph.D.Biotech_57_3.2_6 สรุปแบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 

Ph.D.Biotech_57_4.1_7 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.25 คุณภาพ ดี  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

5 คะแนน 

 4.25 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 
 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
   
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 

(มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
Ph.D.Biotech_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
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ประเด็นที่ 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2 คะแนน 
 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 

(มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
Ph.D.Biotech_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลั กสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

   
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 80 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน) 4  

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร     -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1.00 4 4 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00   

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4 
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ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full 

Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด หรือชื่อ

วารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 Molecular cloning 

and 

characterization of 

a Toll receptor 

gene from 

Macrobrachium 

rosenbergii 

Srisuk, C., 

Longyant, S., 

Senapin, S., 

Sithigorngul, P., 

Chaivisuthangkura, 

P 

Fish and Shellfish 

Immunology (2014) 

36: 552-562. 

(impact factor 

=3.034) 

ฐาน SCOPUS 

Ph.D.Biotech_57_4.2.3_1(1) 

2 Using vitellin 

monoclonal 

antibodies to 

assess the 

vitellogenesis- 

inhibiting hormone 

activity of 

Macrobrachium 

rosenbergii 

Sripiromrak, A., 

Chaivisuthangkura, 

P., Longyant, S., 

Sithigorngul, P. 

ScienceAsia (2014) 

40: 157-167 

(impact factor 

=0.347) 

ฐาน SCOPUS 

Ph.D.Biotech_57_4.2.3_1(2) 

3 Immunological-

based assays for 

specific detection 

of shrimp viruses 

Chaivisuthangkura 

P, Longyant S, 

Sithigorngul P. 

World Journal of  

Virology (2014) 3: 1-

10. 

(ยังไม่มีค่า impact 

factor) 

ฐาน PUBMED 

Ph.D.Biotech_57_4.2.3_1(3) 

4 The effect of 
domestic 
wastewater from 
Thailand’s Saen 

Siriruk 
Sarawaneeyaruk*, 
Onanong 
Pringsulaka, 

Songklanakarin J. Sci. 
Technol. 
36 (6), 627-632, Nov. 
- Dec. 2014 

Ph.D.Biotech_57_4.2.3_1(4) 
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ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full 

Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด หรือชื่อ

วารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

Saeb canal on 
plant growth and 
rhizosphere 
microorganisms 

Supattra Wichalek, 
Rakchanok Koto, 
and Sukhumaporn 
Sukkhum 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_4.2.3_1 ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2556-2557 
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ประเด็นที่ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

เกณฑ์การประเมิน    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ  
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 

 
 
 
 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิง 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 

อัตราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รบัการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

อัตราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รบัการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 

X 5 
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ผลการด าเนินงาน 

แหล่งที่งานวิจัยได้รับการอ้างอิง 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
ปี พ.ศ.  
2553 

(2010) 

ปี พ.ศ. 
2554 

(2011) 

ปี พ.ศ. 
2555 

(2012) 

ปี พ.ศ. 
2556 

(2013) 

ปี พ.ศ. 
2557 

(2014) 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 5 5 5 5 
รวมจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

5 7 2 5 1 

     จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI 

     

     จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล Scopus 

5 7 2 5 1 

ร้อยละของจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

100 140 40 100 20 

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 5 
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ข้อมูลรายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ล าดับ 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับ

การอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/

ผู้เขียนร่วม/สังกัด 
ชื่อบทความที่อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

1. Molecular cloning 

and characterization 

of a Toll receptor 

gene from 

Macrobrachium 

rosenbergii 

Srisuk, C., 

Longyant, S., 

Senapin, S., 

Sithigorngul, P., 

Chaivisuthangkur

a, P 

A novel vertebrates 
Toll-like receptor 
counterpart 
regulating the anti-
microbial peptides 
expression in the 
freshwater crayfish, 
Procambarus clarkii  
Fish and Shellfish 
Immunology 43:219-
229 

Fish and 
Shellfish 
Immunology 
(2014) 36: 
552-562. 
SCOPUS 

March 
01, 2015 

2. Evaluation of 
monoclonal 
antibody based 
immunochromatogra
phic strip test for 
direct detection of 
Vibrio cholerae O1 
contamination in 
seafood samples 

Chaivisuthangkur
a, P., Pengsuk, C., 
Longyant, S., 
Sithigorngul, P. 

1. Novel strategies to 
enhance lateral flow 
immunoassay 
sensitivity for 
detecting food-
borne pathogens 
Journal of 
Agricultural and 
Food Chemistry  
63: 745-753. 
 
2. Production and 
characterization of 
monoclonal and 
polyclonal antibody 
against recombinant 
outer membrane 
protein. 
American Journal of 

J Microbiol 
Methods. 
(2013) 95: 
304-311. 
SCOPUS 

28 
January 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
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ล าดับ 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับ

การอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/

ผู้เขียนร่วม/สังกัด 
ชื่อบทความที่อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

Immunology  
10, 56-62. 

3. Rubpy dye-doped 

silica nanoparticles 

as signal reporter in 

a dot fluorescence 

immunoassay 

strip.Journal of 

Nanomaterials 2014: 

851905 

 
 
 
 

2014 

3. Simple and rapid 
detection of 
infectious 
myonecrosis virus 
using an 
immunochromatogra
phic strip test. 

Chaivisuthangkur
a, P., Senapin, S., 
Wangman, P., 
Longyant, S., 
Sithigorngul, P. 

Simultaneous 
quantitative 
detection of 
multiple tumor 
markers with a rapid 
and sensitive 
multicolor quantum 
dots based 
immunochromatogra
phic test strip. 
Biosensors and 
Bioelectronics  
68, 156-162. 

Archives of 
Virology 
(2013) 158: 
1925-1930. 
SCOPUS 

June 05, 

2015 

4.  Development and 
evaluation of a 
highly sensitive 
immunochromatogra
phic strip test using 
gold nanoparticle for 
direct detection of 

Pengsuk, C., 
Chaivisuthangkur
a, P., Longyant, 
S., Sithigorngul, P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 9 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Biosensors 
and Bio-
electronics. 
(2013) 42: 
229-235. 
SCOPUS 

2015 และ 
2014 
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ล าดับ 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับ

การอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/

ผู้เขียนร่วม/สังกัด 
ชื่อบทความที่อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

Vibrio cholerae O139 
in seafood samples 

5.  Rapid identification 
and differentiation of 
Vibrio 
parahaemolyticus 
from Vibrio spp. in 
seafood samples 
using developed 
monoclonal 
antibodies 

Prompamorn, P., 
Longyant, S., 
Pengsuk, C., 
Sithigorngul, P., 
Chaivisuthangkur
a, P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 4 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

World 
Journal of 
Microbiolog
y and 
Biotechnolo
gy. (2013) 
29: 721-731. 
SCOPUS 

2015 และ 
2014 

6. Improvement of 
immunodetection of 
white spot 
syndrome virus using 
a monoclonal 
antibody specific for 
heterologously 
expressed icp11 

Siriwattanarat, R., 
Longyant, S., 
Chaivisuthangkur
a, P., Wangman, 
P., 
Vaniksampanna, 
A., Sithigorngul, P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 3 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Archives of 
Virology 
(2013) 158: 
967-979. 
SCOPUS 

2015 และ 
2014 

7. Monoclonal 
antibodies against 
extra small virus 
show that it co-
localizes with 
Macrobrachium 
rosenbergii 
nodavirus. 

Longyant S., 
Senapin S., 
Sanont S., 
Wangman P., 
Chaivisuthangkur
a P., 
Rukpratanporn S., 
Sithigorngul P. 

Encapsulation and 
delivery of plasmid 
DNA by virus-like 
nanoparticles 
engineered from 
Macrobrachium 
rosenbergii nodavirus 
Virus Research 
179, 140-146 

Diseases of 
Aquatic 
Organisms. 
(2012) 99: 
197-205. 
SCOPUS 

22 
January 
2014 

8. Production of 
monoclonal 
antibodies specific 
to Macrobrachium 
rosenbergii nodavirus 

Wangman P, 
Senapin S, 
Chaivisuthangkur
a P, Longyant S, 
Rukpratanporn S, 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 3 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Diseases of 
Aquatic 
Organisms 
(2012). 98: 
121-131. 

2014, 
2013, 
2012 
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ล าดับ 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับ

การอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/

ผู้เขียนร่วม/สังกัด 
ชื่อบทความที่อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

using recombinant 
capsid protein 

Sithigorngul P. SCOPUS 

9. Penaeus monodon 
nucleopolyhedroviru
s detection using 
monoclonal 
antibodies specific 
to recombinant 
polyhedrin protein. 
 

Sridulyakul, P., 
Suwannaka, T., 
Chaivisuthangkur
a, P., Longyant, 
S., Rukpratanporn, 
S., & Sithigorngul, 
P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 2 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Aquaculture
, (2011) 321, 
216-222. 
SCOPUS 

2012 

10. Differentiation 
among the Vibrio 
cholerae serotypes 
O1, O139, O141 and 
non-O1, non-O139, 
non-O141 using 
specific monoclonal 
antibodies with dot 
blotting. 

Pengsuk, C., 
Longyant, S., 
Rukpratanporn, S., 
Chaivisuthangkur
a, P., Sridulyakul, 
P., & Sithigorngul, 
P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 5 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Journal of 
Microbiologi
cal 
Methods, 
(2011) 87, 
224-233. 
SCOPUS 

2015, 
2014, 
2013 

11. Rapid and sensitive 
detection of Vibrio 
vulnificus by loop-
mediated isothermal 
amplification 
combined with 
lateral flow dipstick 
targeted to rpoS 
gene. 

Surasilp, T., 
Longyant, S., 
Rukpratanporn, S., 
Sridulyakul, P., 
Sithigorngul, P., 
Chaivisuthangkur
a, P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 10 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Molecular 
and Cellular 
Probes 
(2011) 25, 
158-163. 
SCOPUS 

2015, 
2014, 
2013, 
2012 

12. The development of 
loop-mediated 
isothermal 
amplification 
combined with 

Prompamorn, P., 
Sithigorngul, P., 
Rukpratanporn, S., 
Longyant, S., 
Sridulyakul, P., 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 15 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Letters in 
Applied 
Microbiolog
y (2011) 52, 
344-351. 

2015, 
2014, 
2013, 
2012, 
2011 
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ล าดับ 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับ

การอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/

ผู้เขียนร่วม/สังกัด 
ชื่อบทความที่อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

lateral flow dipstick 
for detection of 
Vibrio 
parahaemolyticus 

Chaivisuthangkur
a, P. 

SCOPUS 

13. Simultaneous and 
rapid detection of 
white spot 
syndrome virus and 
yellow head virus 
infection in shrimp 
with a dual 
immunochromatogra
phic strip test. 

Sithigorngul, P., 
Rukpratanporn, S., 
Chaivisuthangkur
a, P., Sridulyakul, 
P., Longyant, S. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 13 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Journal of 
Virological 
Methods 
(2011), 173, 
85-91. 
SCOPUS 

2014, 
2013, 
2012, 
2011 

14. Improved 
immunodetection of 
Penaeus monodon 
densovirus with 
monoclonal 
antibodies raised 
against recombinant 
capsid protein 

Srisuk, C., 
Chaivisuthangkur
a, P., 
Sukhumsirichart, 
W., Sridulyakul, P., 
Longyant, S., 
Rukpratanporn, S., 
 
 
 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 2 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Aquaculture
, (2011) 311, 
19-24. 
SCOPUS 

2012 

15. Detection of 
infectious 
myonecrosis virus 
using monoclonal 
antibody specific to 
N and C fragments 
of the capsid protein 
expressed 
heterologously 

Kunanopparat, A., 
Chaivisuthangkur
a, P., Senapin, S., 
Longyant, S., 
Rukpratanporn, S., 
Flegel, T. W., 
Sithigorngul, P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 6 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Journal of 
Virological 
Methods 
(2011), 171, 
141-148. 
SCOPUS 

2014, 
2013, 
2012 

16. Simple and direct Longyant, S., Application of Journal of 2012 
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ล าดับ 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับ

การอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/

ผู้เขียนร่วม/สังกัด 
ชื่อบทความที่อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

detection of 
Aeromonas 
hydrophila infection 
in the goldfish, 
carassius auratus 
(L.), by dot blotting 
using specific 
monoclonal 
antibodies 

Chaiyasittrakul, K., 
Rukpratanporn, 
S.,Chaivisuthangk
ura, P., & 
Sithigorngul, P. 

antibodies in the 
field of 
environmental 
analysis - an 
overview 
(Book Chapter)  
Antibodies 
Applications and 
New Development  
2012, Pages 112-145 

Fish 
Diseases, 
(2010) 33, 
973-984. 
SCOPUS 

17. Monodon 
baculovirus (MBV) 
infects the 
freshwater prawn 
Macrobrachium 
rosenbergii 
cultivated in 
thailand 

Gangnonngiw, W., 
Laisutisan, K., 
Sriurairatana, S., 
Senapin, S., 
Chuchird, N., 
Limsuwan, C., 
Chaivisuthangkur
a, P., Flegel, T.W. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 4 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Virus 
Research 
(2010), 148, 
24-30. 
SCOPUS 

2014, 
2012, 
2011 

18. 
 

Development of 
monoclonal 
antibodies for simple 
detection and 
differentiation of 
Vibrio mimicus from 
V. cholerae and 
Vibrio spp. by dot 
blotting. 

Pengsuk, C., 
Longyant, S., 
Rukpratanporn, S., 
Chaivisuthangkur
a, P., Sridulyakul, 
P., & Sithigorngul, 
P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 6 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Aquaculture
, (2010) 300, 
17-24 
SCOPUS 

2014, 
2013, 
2012, 
2011 

19. Improved sensitivity 
of taura syndrome 
virus 
immunodetection 
with a monoclonal 
antibody against the 
recombinant VP2 

Chaivisuthangkur
a, P., Longyant, 
S., Hajimasalaeh, 
W., Sridulyakul, P., 
Rukpratanporn, S., 
& Sithigorngul, P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 8 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Journal of 
Virological 
Methods, 
(2010) 163, 
433-439. 
SCOPUS 

2012, 
2011, 
2010 
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ล าดับ 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับ

การอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/

ผู้เขียนร่วม/สังกัด 
ชื่อบทความที่อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

capsid protein 
 

20. Enhanced white spot 
syndrome virus 
(WSSV) detection 
sensitivity using 
monoclonal 
antibody specific to 
heterologously 
expressed VP19 
envelope protein 

Chaivisuthangkur
a, P., Longyant, 
S., Rukpratanporn, 
S., Srisuk, C., 
Sridulyakul, P., & 
Sithigorngul, P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 13 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

Aquaculture
, (2010) 299, 
15-20. 
SCOPUS 

2014, 
2013, 
2012, 
2011, 
2010 

21. Rapid and sensitive 
detection of Vibrio 
cholerae by loop-
mediated isothermal 
amplification 
targeted to the gene 
of outer membrane 
protein ompW 

Srisuk, C., 
Chaivisuthangkur
a, P., 
Rukpratanporn, S., 
Longyant, S., 
Sridulyakul, P., & 
Sithigorngul, P. 

มีบทความที่อ้างอิง
จ านวน 14 บทความ ดัง
เอกสารแนบ 

. Letters in 
Applied 
Microbiolog
y, (2010) 50, 
36-42. 
SCOPUS 

 2015, 
2014, 
2013, 
2011, 
2010 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_4.2.4_1 บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 
 

100% 100% 100% 3 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(Ph.D.Biotech_57_4.1_3, 
Ph.D.Biotech_57_4.1_7) 
 
 

- - 4.50 

 

 ข้อเรียกร้องจากอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนที่หลักสูตรได้รับอย่างสม่ าเสมอ คือ ความ

ต้องการในการเปิดรายวิชาใหม่ ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ที่เพ่ิง

เข้าบรรจุใหม่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในปลายปีการศึกษา 2556 ได้มีอาจารย์ใหม่เข้าแจ้งความประสงค์ขอ

เปิดรายวิชาผ่านทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (Ph.D.Biotech_57_3.1_3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร

จึงได้หารือกัน และเห็นสมควรให้เปิดเป็นรายวิชา ทช 612 ปัญหาพิเศษทางชีวโมเลกุล ไปก่อนจนกว่าจะ

มีการปรับปรุงหลักสูตรจึงค่อยพิจารณาน ารายวิชาดังกล่าวเข้าบรรจุเป็นวิชาเลือกเสรี หรือ วิชาบังคับของ

หลักสูตรต่อไป หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อนิสิตในภาพรวม เพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจต่อ

การจัดการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในปลายปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ได้จัดท าแบบสอบถามไปยังอาจารย์ผู้สอน (Ph.D.Biotech_57_4.1_3) และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(Ph.D.Biotech_57_4.1_7) ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 65 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_3.1_3 ร าย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร  ป ร .ด . 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
Ph.D.Biotech_57_4.1_3 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Biotech_57_4.1_7 ส รุ ป แบ บ ป ระ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจคุ ณ ภ าพ ขอ งห ลั ก สู ต ร  ป ร .ด . 

เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร)  
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 2.00 น้อย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 
ผลการด าเนินงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมาตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และสอดคล้ องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) หลักสูตรจึงมีการออกแบบและก าหนดสาระวิชา
ทางทฤษฏี และการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะทางงานวิจัย โดยในช่วงที่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด และ รศ.ดร. ศุภจิตรา 
ชัชวาลย์) เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตร โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก (ภาคผนวก ค ของ มคอ.2) ดังจะเห็นได้จากรายวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 เน้นหนักไปทางการสอนให้นิสิตได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทช 641 จุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมข้ันสูง และทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร เป็นต้น (Ph.D.Biotech_57_1.1_1)  
  ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภาควิชา
ชีววิทยา และอาจารย์ประจ าของภาควิชาผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในการก าหนดสาระวิชา 
โดยให้รายวิชาที่เปิดสอนทุกตัวมีค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน มีจ านวนหน่วยกิตเหมาะสม มีเนื้อหาที่
ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชา เหมาะสมกับระดับการศึกษา และเป็นไปตาม
ม า ต ร ฐ า น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ห ลั ก สู ต ร ก า ห น ด ไ ว้  ( Ph.D.Biotech_5 7 _1 .1 _1  แ ล ะ 
Ph.D.Biotech_57_1.1_11) หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในหลักสูตร จะต้องผ่านการ
พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาก่อนเปิดการสอน 
(Ph.D.Biotect_57_5.1_1) หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตว่าเป็นไป
ตามที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรหรือไม่ผ่านทางผลการเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่มีการเปิดสอนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน (Ph.D.Biotech_57_1.1_12) 
 นอกจากการก าหนดสาระวิชาและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนแล้ว คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจัดรายวิชาต่าง ๆ เข้าเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์กัน  รวมทั้งวางแผนการจัดการเรียน
การสอนโดยให้มีการเปิดรายวิชาตามล าดับก่อนหลังที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้
พ้ืนฐานที่จ าเป็นก่อนก้าวไปสู่การเรียนรายวิชาประยุกต์ (Ph.D.Biotech_57_1.1_1) รวมทั้งมีการควบคุม
ก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คือ มุ่งเน้นที่องค์ความรู้ใหม่ ที่
สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทางเทคโนโลยี ตอบสนองความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 68 

สาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเพ่ือให้นิสิตส าเร็จการศึกษาได้
ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร (Ph.D.Biotech_57_5.1_2) ดังสรุปในแผนผังที่ 8  
 ทั้งนี้นิสิตจะได้รับความรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ได้นั้นขึ้นกับการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และน าไปสู่ความช านาญเฉพาะด้านส าหรับนิสิต
ในระดับบัณฑิตศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หลักสูตรจึงได้จัดให้
มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา เพ่ือ
เปิดรับความคิดเห็นอันจะน าไปสู่การปรับปรุงสาระวิชา การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรต่อไป โดย
ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในหัวข้อนี้เฉลี่ยเท่ากับ 4.95 
จัดอยู่ในระดับ ดีมาก (Ph.D.Biotech_57_3.1_4) 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในแต่ละปีหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ พิจารณาการปรับปรุง
รายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เกิดข้ึน
ต่อเนื่องทุกปี เช่น ทช 624 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ (Ph.D.Biotech_57_1.1_11 และ 
Ph.D.Biotech_57_1.1_12) รวมถึงการน าเสนอแผนการปรับปรุงในรายวิชา เช่น ทช 643 จุลชีววิทยา
ทางอาหารขั้นสูง (Ph.D.Biotech_57_1.1_11 และ Ph.D.Biotech_57_1.1_12) นอกจากนี้ จากการที่
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้บรรจุอาจารย์ใหม่เข้ามาเป็นจ านวนมากในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
หลักสูตรจึงได้ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และภาควิชาชีววิทยา เพ่ือการเปิดรายวิชาใหม่ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร อีกทั้งยังมีความจ าเป็นต่อการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทางการวิจัยและการ
ประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม เช่น ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการเปิดรายวิชา ทช 612 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเน้นการสอนในการน าเทคนิคทางอณูชีววิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาระบาดวิทยา (Ph.D.Biotech_57_1.1_11 และ Ph.D.Biotech_57_1.1_12) 
ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรได้ให้นิสิตประเมินรายวิชาต่าง ๆ ผ่าน
ทางระบบ supreme แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงเป็นรายวิชาไป รวมทั้งยังใช้พิจารณาการ
บรรจุรายวิชาใหม่ ๆ เข้าสู่หลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป (Ph.D.Biotech_57_5.1_3) 
(แสดงในแผนผังที่ 8) 
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แผนผังท่ี 8 สรุประบบการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รว่มกับคณะกรรมการบริหารภาควิชา

ชีววิทยา ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน และค าอธิบายรายวิชา 

ก าหนดปรัชญา วิสยัทัศน์ของหลักสูตร 

ก าหนดรูปแบบของหลักสูตร 

วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

สาระวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

คณาจารย์ผู้สอนก าหนดเนือ้หารายวิชา เสนอต่อหลักสูตรและ

ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่ออนุมัติ 

คณาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจที่มีตอ่

รายวิชาและหลกัสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและจัดท า

ข้อสรุปส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

การควบคุมก ากับหวัข้อวิทยานิพนธ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่

มีความช านาญในศาสตร์เป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

จัดให้มีการสอบประเมินโครงร่างวิทยานพินธ์ โดยคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานพินธ ์โครงร่างวิทยานพินธ์ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของหลักสูตร และมีแนวโน้มส าเร็จการศึกษาตามแผน จึงจะถอืว่า

ผ่านเกณฑ์ 

 
อนุมัติด าเนินการ  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Biotech_57_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

Ph.D.Biotech_57_1.1_11 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (มคอ. 3) 
Ph.D.Biotech_57_5.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2557 วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 
รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ครั้งที่ 10/2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 

Ph.D.Biotech_57_1.1_12 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
(มคอ. 5) 

Ph.D.Biotech_57_5.1_2 ร าย ง าน ก า รป ร ะชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รบ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร  ป ร .ด . 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

Ph.D.Biotech_57_3.1_4 สรุป แบ บ ป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อใจคุณ ภ าพของห ลั กสู ต ร  ป ร .ด . 
เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2557 

Ph.D.Biotech_57_5.1_3 สรุปข้อเสนอแนะจาก ปค 003 ในรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน 
- การก าหนดผู้สอน 

   ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 นี้ หลักสูตรมีระบบการควบคุมการก าหนดผู้สอนโดยได้มี
การประชุมภายในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาอัตราก าลังของอาจารย์ผู้สอนและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ (Ph.D.Biotech_57_3.1_3) จากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรน ารายวิชาจะที่
เปิดสอนในภาคการศึกษาถัดไปเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการภาควิชาชีววิทยา เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของผู้สอนจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนว่า
สอดคล้องกับรายวิชาที่จะเปิดสอนหรือไม่ รวมทั้งผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้ท า
การสอนในรายวิชานั้น ๆ หรือไม่ ท าให้ได้อาจารย์ผู้สอนที่มีความช านาญอย่างแท้จริงเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้สู่นิสิตต่อไป (Ph.D.Biotech_57_4.1_4) ดังแสดงในแผนผังที่ 9 และในปีการศึกษานี้ภาควิชา
ชีววิทยาได้บรรจุอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายเพ่ิมขึ้น ซึ่งได้แก่ อ.ดร. ฐาปนา ชลธนา
นารถ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ประสานงานเพ่ือการเปิด
รายวิชาใหม่ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร ได้แก่รายวิชา ทช 612 หัวข้อพิ เศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเน้นการสอนในการน าเทคนิคทางอณูชีววิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาระบาดวิทยา (Ph.D.Biotech_57_1.1_11 และ Ph.D.Biotech_57_1.1_12)  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประเมินการวางระบบผู้สอนผ่านทางแบบประเมิน ปค003 ถ้า
ระบบที่ตั้งไว้มีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความรู้ในสาขาวิชาที่สอน และมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี ควรมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตไม่ต่ ากว่า 3.51 ในภาคการศึกษา
ที่ผ่านมา พบว่า อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับผลการประเมินมากกว่า 3.51 (Ph.D.Biotech_57_5.1_3) 
แสดงให้เห็นว่า การวางระบบผู้สอนในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดี 
 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3 พร้อมทั้งก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ และก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน แล้วจึงน า
ข้อมูลขึน้เผยแพร่กับนิสิตผ่านทาง website ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
รายงาน มคอ. 3 ของแต่ละภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มีจ านวน 8 รายวิชา และภาคเรียนที่ 
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2/2557 มีจ านวน 7 รายวิชา (Ph.D.Biotech_57_1.1_11) และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้
ประสานงานรายวิชาจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท าการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์อย่างเป็นระบบ ตามแผนผังที่ 10 แสดงการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้ 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่านพร้อมให้

ข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วหัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่าน อาจารย์ประจ าหลักสูตร

จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย 

 4.อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับ
เวลาที่ก าหนด 

 5. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประธานและกรรมการ
ในการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

 6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนอย่าง
น้อย 2 ครั้ง / สัปดาห์ 

 7. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2557 มีหัวข้อปริญญานิพนธ์ ที่ ได้รับการอนุมัติ  จ านวน  1 หัวข้อ  ดังนี้
(Ph.D.Biotech_57_5.2_1) 
 

รายช่ือนิสิต หัวข้อปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
1. นายประดิษฐ์ หวังมาน การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีส าหรับ

ไวรัสก่อโรครุนแรงในกุ้ง 
ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ 
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- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 หลักสูตรได้ก ากับดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่
นิสิตเสนอตามกระบวนการที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นในแผนผังที่ 3 รวมทั้งคอยควบคุมจ านวนนิสิตในปรึกษาให้
มีความถูกต้องตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย เห็นได้จากคุณวุฒิและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์มีความสอดคล้ องกับหั วข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิ ต  (Ph.D.Biotech_57_1.1_4 และ 
Ph.D.Biotech_57_5.2_1) และไม่ มี อาจารย์ที่ ป รึ กษ าท่ า น ใดที่ มี นิ สิ ตมากกว่ าที่ ได้ ก าหนด ไว้ 
(Ph.D.Biotech_57_1.1_9) รวมทั้งมีการวางระบบการให้ค าปรึกษาดูแลนิสิตที่มีประสิทธิภาพ (แผนผังที่ 
3 และ 8) ผลที่ได้จากการควบคุมดูแลท าให้มีนิสิตที่ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูล
ที่ สกอ. รับรอง (Ph.D.Biotech_57_3.2_1) 
  ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการท าวิจัยให้กับ
นิสิต หลังจากที่นิสิตได้มีการพิจารณาเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ โดยการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยได้
เสนอค าขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ โดยมีการพิจารณา
ภาระงานในการควบคุมปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ท่านนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ของนิสิตจ านวน 1 คน (Ph.D. Biotech_57_5.2_1) และมีการประชุมภายในเพ่ือ
พิจารณารายชื่อผู้สมควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตจ านวน 3 คน 
(Ph.D.Biotech_57_5.1_2) 
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แผนผังท่ี 9 สรุประบบการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน หลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจที่มีตอ่

รายวิชาและหลกัสูตร 

ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5 เสนอหลักสูตรภายใน 

30 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค 

คณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารภาควิชา

ชีววิทยาร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอน 

อนุมัติด าเนินการ 
ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท ามคอ. 3 ส่งหลักสูตรก่อน

เปิดภาคการศึกษาอยา่งน้อย 30 วัน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและจัดท า มคอ. 7 

คณาจารย์ผู้สอนก าหนด / ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและผู้สอน

เสนอต่อหลักสูตรและที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่ออนุมัติ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_3.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
Ph.D.Biotech_57_4.1_4 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 
Ph.D.Biotech_57_1.1_11 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (มคอ. 3) 
Ph.D.Biotech_57_1.1_12 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

(มคอ. 5) 
Ph.D.Biotech_57_5.1_3 สรุปข้อเสนอแนะจาก ปค 003 ในรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2557 
Ph.D. Biotech_57_5.2_1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนายประดิษฐ์ หวังมาน 
Ph.D.Biotech_57_1.1_4 ข้อมูลประวัติผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
Ph.D.Biotech_57_1.1_9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Ph.D.Biotech_57_3.2_1 บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
Ph.D.Biotech_57_5.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  คณะกรรมการหลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ดังแสดงในแผนผังที่ 10 โดยการจัดท าแบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์โดย
นิสิตเป็นรายวิชา โดยร่วมมือกับอาจารย์ผู้ประสานงานจัดท าแบบประเมินที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่
แสดงไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินที่ 3.51 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน (Ph.D.Biotech_57_5.3_1) นิสิตจะท าแบบประเมินภายหลังเสร็จ
สิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน จากนั้นผู้สอนรวบรวมผลเพ่ือรายงานต่อหลักสูตร หลักสูตรจะ
พิจาณาผลการประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์แล้วหาข้อสรุปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดการเรียน
การสอน ในหั วข้ อที่ ต่ าก ว่ า เกณ ฑ์ ที่ ก าหน ด ไว้  แล้ วแจ้ ง ให้ ผู้ ส อน ด า เนิ น การต่ อ ไป  (Ph.D. 
Biotech_57_5.3_2) 
 ในปีการศึกษา 2557 นี้ ทางหลักสูตร ปร.ด. สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ได้เปิดสอนทั้งหมด 14 
รายวิชา (ไม่นับรวมวิชา Thesis) และได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งสิ้น 6 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 43 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด โดยผลการทดลองพบว่ามีรายวิชาทั้งหมด 5 
รายวิชาที่ผลการทวนสอบอยู่ในระดับมากที่สุด และอีก 1 รายวิชาอยู่ในระดับมาก 

 
ตารางสรุปรายวิชาที่ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการทวนสอบ ระดับ 

1 ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 4.39 มากที่สุด  
2 ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4.34 มากที่สุด 
3 ทช 612 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4.71 มากที่สุด 
4 ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4.14 มาก 
5 ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 4.60 มากที่สุด 
6 ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 4.40 มากที่สุด 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 คณะกรรมการหลักสูตรได้วางระบบกลไกการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ชัดเจนเพ่ือใช้ประเมินผลที่
ได้จากการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบข้อสอบ และการท ารายงาน มีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (Ph.D.Biotech_57_1.1_1) และมีการจัดวิพากษ์ข้อสอบ 
(Ph.D.Biotech_57_5.3_3) รวมทั้งน าผลจากการวิพากษ์ไปปรับปรุง และสร้างข้อสอบใหม่ต่อไป ดังสรุป
ในแผนผังที่ 11 
 หลั ก สู ต ร ได้ ว างกล ไกการประ เมิ น ผลวิท ยานิ พน ธ์ที่ ชั ด เจน ดั งที่ ป รากฏ ใน  มคอ . 2 
(Ph.D.Biotech_57_1.1_1) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  1) การประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์และนิสิตร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และความก้าวหน้าร่วมกัน 2) ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพ่ือประมวลผลรายวิชา โดยคณะกรรมการจะให้
คะแนนเป็นร้อยละตามความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์กับระเบียบวิธีการด าเนินงานวิจัย รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ใช้ 3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม 
(full paper) (Ph.D.Biotech_57_3.2_1 และ Ph.D.Biotech_57_3.2_2) 

 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ก ากับให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาโดยให้ผู้
ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5 ของทุกรายวิชาภายในระยะเวลาที่ก าหนด (แผนผังที่  9) ในปี
การศึกษา 2557 หลักสูตรได้รับ มคอ. 5 ครบทุกรายวิชา และน าส่งคณะเพ่ือประกาศใน website ต่อไป 
(Ph.D.Biotech_57_1.1_12)   

ในปีการศึกษานี้หลักสูตรได้มีการจัดท า มคอ. 7 ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา เพื่อรับการอนุมัติและน าเข้าเผยแพร่ใน website 
คณะวิทยาศษสตร์ต่อไป (Ph.D.Biotech_57_1.1_13)  
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แผนผังท่ี 10 สรุปกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร 
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมข้อมูลส่งหลักสูตรภายใน 30 

วันหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมมอืกบัผู้ประสานงานจัดท า

แบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลที่ได้จากการทวนสอบ 

เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อผู้สอนต่อไป 

คณาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 
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แผนผังท่ี 11 สรุปกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต หลกัสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สอนจัดท าข้อสอบโดยอ้างอิงจากเนื้อหาบทเรียน 

 

จัดสอบ และประเมินผลตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดไว ้

นิสิตมีผลการเรียนต่ ากวา่มาตรฐาน 

จัดการวพิากย์ข้อสอบ 

พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน

ร่วมกันวิพากย์ข้อสอบ 

ผู้สอนปรับปรุงข้อสอบจากข้อเสนอแนะจากการวิพากษข์้อสอบ 

 

นิสิตมีผลการเรียนตามมาตรฐาน 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_5.3_1 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตร ปร.ด. สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตร ปร.ด. สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 

Ph.D.Biotech_57_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

Ph.D.Biotech_57_1.1_1 ราย ล ะ เอี ย ด ข อ งห ลั ก สู ต รป รั ช ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

Ph.D.Biotech_57_5.3_3 บันทึกข้อความเชิญวิพากษ์ข้อสอบ และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รายวิชา 
BT612 

Ph.D.Biotech_57_3.2_1 บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Ph.D.Biotech_57_3.2_2 หลักฐานการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ และน าเสนอผลงานต่อที่
ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร 
ปร.ด. เทคโนโลยีชวีภาพ 

Ph.D.Biotech_57_1.1_12 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
(มคอ. 5) 

Ph.D.Biotech_57_1.1_13 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 5 คน โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ปีการศึกษา 2557 โดยมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรจ านวน ครั้ง 7 
ครั้ง โดยทุกครั้งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมร้อยละ 100 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
การประชุมครั้งที่  4/56 วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดย
มีเนื้อหาการประชุมเพื่อ 
- การประชาสัมพันธ์ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย รุ่นที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2557  
- พิจารณาอัตราก าลังของอาจารย์ผู้สอนและความ

เช่ียวชาญของอาจารย์เปิดสอนหัวข้อใหม่ๆ ใน
รายวิชาประเภท Special topics หรือ Current 
topics 

การประชุมครั้งที่ 5/56 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหา
การประชุมเพื่อ 
- รายงานผลการสอบสัมภาษณ์วิชาการเพื่อคัดเลือก

เข้ า เป็ น นิ สิ ต ห ลั ก สู ต ร  ว ท .ม . ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 
2557  

การประชุมครั้ งที่  1/57 วันที่  27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดย
มีเนื้อหาการประชุมเพื่อ 
- พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

Ph.D.Biotech_57_1.1_10  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

การประชุมครั้งที่ 2/57 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดย
มีเนื้อหาการประชุมเพื่อ 
- พิ จารณ าทบทวนตารางสอนแล ะส ารั บ การ

ลงทะเบียนเรียน ภาคปลายปีการศึกษา 2557 
- พิจารณาปัญหาเครื่อง PCR ช ารุด 

การประชุมครั้งที่  3/57 วันที่  26 กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2558 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดย
มีเนื้อหาการประชุมเพื่อ 
- พิจารณารายช่ือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

วิชาการและแนวทางการสัมภาษณ์  
การประชุมครั้งที่ 4/57 วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 อาจารย์

ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหา
การประชุมเพื่อ 
- พิ จ า ร ณ าร าย ช่ื อ ค ณ ะ ก ร รม ก า ร อ อ ก แ ล ะ

ตรวจข้อสอบ กรรมการควบคุมห้องสอบ ส าหรับ
การสอบวัดคุณสมบัติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 

การประ ชุมครั้ งที่  5/57 วันที่  22 เมษายน พ .ศ . 2558 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดย
มีเนื้อหาการประชุมเพื่อ 
- พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาใน

หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ และความพร้อม
ของนิสิตก่อนเข้าศึกษา 

การประ ชุมครั้ งที่  6/57 วันที่  27 เมษายน พ .ศ . 2558 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดย
มีเนื้อหาการประชุมเพื่อ 
- พิจารณารายช่ือคณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่จะ

เข้าร่วมอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร 

การประชุมครั้งที่ 7/57 วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหา
การประชุมเพื่อ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

- การอบรมการเขียนขอต าแหน่งวิชาการในวันที่ 16 
มิ.ย. 2558 

- พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

- การพิจารณาเรื่องการทวนสอบ 
การประชุมครั้ งที่  8/57 วันที่  30 มิถุนายน  พ.ศ . 2558 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดย
มีเนื้อหาการประชุมเพื่อ 
- พิจารณาพิจารณาร่างประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร  
- ทบทวนตารางสอน และส ารับการลงทะเบียนเรียน 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 
การพิจารณา มคอ.7 

2 มีรายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มีรายละเอียดของหลักสูตร  
ตามแบบ  มคอ.2  ที่ ได้ รับการเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร
ใน มคอ . 2 มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา สาขา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Ph.D.Biotech_57_1.1_1 

3 มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนใน แต่
ละภาคการศึกษา ให้
ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มี
รายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.3  โดยส่งครบทุก
รายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจ านวน 14 
วิชา 

Ph.D.Biotech_57_1.1_11 

4 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มี
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 

Ph.D.Biotech_57_1.1_12 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา จ านวนท้ังสิ้น 14 วิชา 

5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มี
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

Ph.D.Biotech_57_1.1_13 

6 มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มี
การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3  จ านวน 6 วิชา  คิดเป็นร้อยละ 43 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา และมีการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการเรียน และ
พิจารณาผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 

Ph.D.Biotech_57_5.3_1 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรยีนการ
สอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปี
ที่แล้ว 

หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ มีการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 
ปีการศึกษา 2556 

Ph.D.Biotech_57_5.4_1 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนเิทศ

อาจารย์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณาจารยบ์ัณฑติ จ านวน 2 
ท่าน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน

Ph.D.Biotech_57_54_2 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

หรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

การสอน 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปร.ด . 
เทคโนโลยีชีวภาพ ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

 

Ph.D.Biotech_57_1.1_2 

10 จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ  มี
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 3 คน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ต่อป ี
ได้แก่  

1) นายทรงกลด ใบยา 
2) รณยุทธ โสพระบุตร 
3) นางสาวเกตุวดี อินเสียน 

Ph.D.Biotech_57_5.4_3 

11 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ  ได้
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรปีการศึกษา 2557 โดยประเมิน
จากระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.90 จากคะแนนเต็ม 5.00 

Ph.D.Biotech_57_3.1_4 

12 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ  ได้
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.84 จากคะแนนเต็ม 5.00 

Ph.D.Biotech_57_2.1_1 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่

ด าเนินการผ่าน 
12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดใน
ปีนี ้

100  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่

ระบุไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Biotech_57_1.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Biotech_57_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
Ph.D.Biotech_57_1.1_11 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (มคอ. 3) 
Ph.D.Biotech_57_1.1_12 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

(มคอ. 5) 
Ph.D.Biotech_57_1.1_13 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
Ph.D.Biotech_57_5.3_1 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตร ปร.ด. สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตร ปร.ด. สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

Ph.D.Biotech_57_5.4_1 ร าย ง าน ก า รป ร ะชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รบ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร  ป ร .ด . 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

Ph.D.Biotech_57_5.4_2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
Ph.D.Biotech_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
Ph.D.Biotech_57_5.4_3 

 
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม / อบรมการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ของ
สายสนับสนุน 

Ph.D.Biotech_57_3.1_4 สรุป แบ บ ป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อใจคุณ ภ าพของห ลั กสู ต ร  ป ร .ด . 
เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2557 

Ph.D.Biotech_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากสถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 น้อย 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 2 น้อย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 
ผลการด าเนินงาน 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพมีระบบการด าเนินงานเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของภาควิชา ฯ และ
คณะ เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
จัดหาหนังสือและวารสารไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยส าหรับการค้นคว้าและเรียนรู้ โดยทุกครั้งที่ได้รับ
บันทึกข้อความสอบถามความต้องการวารสารจากหอสมุดมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตรได้แจ้งให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ร่วมกับภาควิชา ฯ เสนอชื่อสนับสนุนการสั่ง
วารสารที่มีความเก่ียวข้องกับงานวิจัยที่นิสิตก าลังท าอยู่ในปัจจุบัน (Ph.D.Biotech_57_6.1_1) นอกจากนี้
กรรมการประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันจัดท าระบบและกลไก โดยการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร และ
จัดท า มคอ. 2 ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ แผนบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ความเพียงพอของทรัพยากร และการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้
เพ่ิมเติม 
 การจัดการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นงานวิจัยเป็นหลัก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเป็น
หลักสูตรซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง และที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต ในปีการศึกษา 2557 ได้รับผล
การประเมินโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 หัวข้อที่ได้รับผลประเมินต่ าสุดคือ หัวข้อที่ 3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมี
เอกสารส าหรับการค้นคว้าอย่างเพียงพอ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของ 3 
หัวข้อที่เหลือซึ่งเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4 ขึ้น
ไป แ ล ะจั ด อ ยู่ ใน เก ณ ฑ์ ดี  มี ข้ อ เส น อแ น ะ ให้ เ พ่ิ ม ฐ าน ข้ อ มู ล ใน ก ารค้ น ค ว้ า ให้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต 
(Ph.D.Biotech_57_6.1_2) ในส่วนของครุภัณฑ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าข้อมูลที่ได้มาหารือ
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาล าดับความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จากนั้นจึงน าเข้าสู่ที่ประชุม
ภาควิชาชีววิทยา เพ่ือร่วมวางแผนจัดสรรงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์ต่อไป ในกรณีที่ครุภัณฑ์มีราคาสูง 
คณะกรรมการหลักสูตรจะรวบรวมข้อมูล แล้วมอบหมายให้คณะกรรมการภาควิชาชีววิทยาน าเสนอขอ
งบประมาณไปยังคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป (Ph.D.Biotech_57_6.1_3)  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา ในการประเมินความ
ต้องการและความจ าเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปี โดยมีการพิจารณาประเมินสิ่งสนับสนุนการ
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เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีในภาควิชาชีววิทยาว่ามีความ
เหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนการสอนเพียงใด และได้ข้อสรุปในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ตัวอย่างเช่น ในปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมภาควิชา
ชีววิทยา มีการพิจารณาปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่เครื่องปรับอากาศเสีย และประเมินว่ามีครุภัณฑ์หลาย
ชนิดที่ใช้ในการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ (Ph.D.Biotech_57_6.1_3) 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สอบถามความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับจ านวนและความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านทางแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยนิสิต (Ph.D.Biotech_57_6.1_2) และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรของอาจารย์ประจ า
หลักสู ตร (Ph.D.Biotech_57_4.1_7) หั วข้อสภาพแวดล้อมและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ) และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลดังกล่าวไปประเมินตรวจสอบก่อนการน าเสนอข้อมูลไปยังภาควิชา
ชีววิทยาต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน จ านวนนิสิตในหลักสูตรยังมีอยู่เป็นจ านวนน้อย ผลการประเมิน
ครุภัณฑ์พ้ืนฐานจึงเพียงพอต่อความต้องการ มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 จัดอยู่ในระดับดี 
(Ph.D.Biotech_57_6.1_2) ในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลความพึงพอใจอยู่ที่  4 .43 
(Ph.D.Biotech_57_4.1_7) อยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามความต้องการครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานวิจัย
ขั้นสูงยังคงมีอยู่ ซึ่งหลักสูตรได้น าเรื่องเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา และ ได้ด าเนินการขอ
งบประมาณจัดซื้อ โดยในขณะนี้ได้รับงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นสูง เช่น 
เครื่อง PCR เครื่อง spectrophotometry และ Freezer -80 C เป็นต้น (Ph.D.Biotech_57_6.1_3) 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร และภาควิชา มีความเพียงพอและเหมาะสม ท าให้

หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีระบบกลไกในการผลักดันให้เกิดปรับปรุงด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ดังสรุปในแผนผังที่ 12 โดยหลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สอบถามความพึงพอใจของ
นิสิตและคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจ านวนและความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบข้อเสนอแนะ
ที่แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรการปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งได้แก่ สัญญาน wifi ที่ไม่
ดี (Ph.D.Biotech_57_3.3_2) และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ช ารุดได้แก่ตู้อบลมร้อน (hot air oven) 
(Ph.D.Biotech_57_3.3_1) และ 2) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและการท า
ปริญญานิพนธ์ 

ในกรณีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรการปรับปรุงเร่งด่วน ในเรื่อง สัญญาณ wifi นั้น ในปี
การศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกในการศึกษา
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ค้นคว้าข้อมูล รวมถึงการใช้ programme ส าหรับวิเคราะห์ผลปฏิบัติการผ่านทาง internet โดย
ด าเนินการให้มีบริการ wifi ซึ่งสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 19 ซึ่งเป็นอาคารที่มีนิสิตใน
หลักสูตรปฏิบัติงานวิจัยอยู่เป็นจ านวนมาก แต่การให้บริการ wifi นั้นไม่เคยมีมาก่อนเป็นเวลากว่า 10 ปีที่
ได้ย้ายห้องปฏิบัติการจากอาคารวิทยาศาสตร์เก่าแม้ว่าจะมีการร้องเรียนไปหลายครั้งก็ตาม ในการ
ด าเนินงานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้แจ้งขอการติดตั้ง wifi  ไปยังหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เพ่ือ
ด าเนินการประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือด าเนินการติดตั้งตัวส่งสัญญาณ wifi และ
ทางคณะได้ด าเนินการติดตั้ง wifi ใหม่จ านวน 24 จุด เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหลักสูตรได้รับการติดตั้ง
ตัวส่งสัญญาณ wifi จ านวน 2 จุดในบริเวณส่วนห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
หลักสูตร ณ อาคาร 19 ชั้นที่ 11 และ 12 ภายหลังการด าเนินการแล้วเสร็จ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ได้ติดตามผลการปรับปรุงโดยให้นิสิตประเมินความพึงพอใจหลังได้รับการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ดังที่ได้ระบุไว้เบื้องต้นในองค์ประกอบที่ 3.3 และได้รับผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 จัดอยู่
ในเกณฑ์ ปานกลาง (Ph.D.Biotech_57_3.3_2) ทั้งนี้ เนื่องจากจ านวนตัวกระจาย  wifi ที่ได้รับการ
จั ด ส รรม ายั งค งน้ อย เกิ น ไป  ดั งจะ เห็ น ได้ จ าก นิ สิ ต ยั งค งมี ค วามต้ อ งการ  wifi เพ่ิ ม เติ ม อี ก 
(Ph.D.Biotech_57_3.3_2) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้น าข้อเสนอแนะนี้เข้าสู่ที่ประชุม
ภาควิชา ฯ เพ่ือประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ส่วนตู้อบลมร้อนที่เสียนั้นทางหลักสูตรได้
ด าเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

ส่วนการปรับปรุงเรื่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและการท าปริญญา
นิพนธ์นั้นทางหลักสูตรได้รับทราบปัญหาของเครื่องมือเฉพาะทางงานวิจัยจากคณาจารย์และนิสิตใน
หลักสูตร คือ เครื่อง PCR ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นมากที่สุดในการท าวิจัยของนิสิตและคณาจารย์
ในหลักสูตรซึ่งมีอยู่เพียงเครื่องเดียวในภาควิชาฯ และเก่าแก่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี
ซึ่งท าให้เครื่องรวนบ่อยครั้ง ต้องส่งซ่อมเป็นระยะๆ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ประมาณ 2 ปี มีนิสิตรวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้รับผลกระทบจ านวนมากเนื่องจากในปัจจุบัน
หลักสูตรมีงานวิจัยทางชีวโมเลกุลจ านวนมากและเพ่ิมขึ้นในทุกภาคการศึกษา มีความพยายามจัดการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ ในต้นปีการศึกษา 2556 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้น าปัญหาเข้าสู่ที่
ประชุมภาควิชา ฯ เสนอให้มีการจัดซื้อเครื่อง PCR (Ph.D.Biotech_57_6.1_4) แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง
ที่ดีจากภาควิชา ฯ ดังจะเห็นได้จากล าดับการเสนอซื้อครุภัณฑ์ทดแทนด้วยงบประมาณแผ่นดินปี 2558 
อยู่ในล าดับที่  7 ในปลายปีการศึกษา 2556 เครื่อง PCR ได้ช ารุดเป็นการถาวรและไม่สามารถซ่อมแซมได้
อีกส่งผลให้งานวิจัยด าเนินอย่างล่าช้าเป็นอย่างมาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ติดตามการ
ด าเนินการจัดซื้อโดยเข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ภาควิชา ฯ และในต้นปีการศึกษา 2557 ได้รับทราบ
ค าตอบจากภาควิชา ฯ ว่า เครื่อง PCR ไม่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ (Ph.D.Biotech_57_6.1_5) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกันและตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดหาเครื่อง  PCR ทดแทนให้
นิสิตและคณาจารย์ได้ใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับอนุมัติจัดซื้อ (Ph.D.Biotech_57_6.1_6) ซึ่งการ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้รับผลการตอบสนองที่ดีจากนิสิตและคณาจารย์เนื่องจากท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัย
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ได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เสนอเรื่องขอซื้อเครื่อง PCR เข้าสู่ที่ประชุมภาควิชา ฯ อีกครั้ง (Ph.D.Biotech_57_6.1_6) และโดยความ
ร่วมมือกับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจึงได้รับการจัดล าดับเป็นล าดับที่ 1 ในครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (Ph.D.Biotech_57_6.1_3) ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าลังติดตาม
ผลการอนุมัติจัดซื้อ  

นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรยังได้ด าเนินการขอตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นสูงอ่ืนๆ 
โดยงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559 เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ไปยัง
ภ า ค วิ ช า ฯ แ ล้ ว  เ ช่ น เ ค รื่ อ ง  spectrophotometer แ ล ะ  Freezer -80 oC เ ป็ น ต้ น 
(Ph.D.Biotech_57_6.1_3)  
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แผนผังที่ 12 สรุประบบการด าเนินงานของหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพใน 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรว่มกับคณะกรรมการ

บริหารภาควิชาชีววิทยาเพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหาข้อสรุปความ

จ าเป็นในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประธานหลกัสูตร 

ระบบ supreme website คณะวิทยาศาสตร์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 

คณะกรรมการบริหารภาควิชาชวีวิทยาน าเร่ืองเข้า

เสนอต่อที่ประชุมคณะวิทยาศาสตร์เพื่อของบประมาณ

ในการจัดซ้ือ 

นิสิตประเมินความพึงพอใจและเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตรวจสอบข้อมูลจ านวน 

และสภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู ่
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Ph.D.Biotech_57_6.1_1 บันทึกข้อความตอบการสอบถามความต้องการวารสารของห้องสมุด 
Ph.D.Biotech_57_6.1_2 สรุปแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Biotech_57_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2557 วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 
Ph.D.Biotech_57_4.1_7 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
Ph.D.Biotech_57_3.3_2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจหลังได้รับการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชวีวิทยา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

Ph.D.Biotech_57_3.3_1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
Ph.D.Biotech_57_6.1_4 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ วาระพิเศษครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
Ph.D.Biotech_57_6.1_5 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
Ph.D.Biotech_57_6.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 4.93 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 1.67 น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.08 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2.00 น้อย 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.62 ปานกลาง 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.87,5 4.93 ดีมาก 
3 3 1,2,2 - - 1.67 น้อย 

4 3 2,4.25,3 - - 3.08 ดี 

5 4 1 1,1,5 - 2.00 น้อย 

6 1 - 2 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.62 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 2.18 2.25 4.93 2.62 ปานกลาง 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้
มากยิ่งขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. นิสิตมีความสามารถทางวิชาการ โดยมีนิสิตที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
4. ผลงานวิจัยของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับการอ้างอิงจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. นิสิตที่เข้าศึกษามีจ านวนน้อย 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อดึงดูดให้มีผู้มาสมัครเรียนมากขึ้น 
 


