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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ มีผลการด าเนินงานในปี การศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.40 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)  

มีจ านวน 2 องคป์ระกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4, 5)  

มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที ่3, 6)  

และมีจ านวน 0 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที.่.... , ...... )  

 
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 4.50 ระดับดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.42 ระดับดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ระดับดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.40 ระดับด ี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อย่อ ปร.ด. 

ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Biotechnology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  
 25480091108834 
 
วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร   
 1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ และทักษะความสามารถทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
สามารถสร้างองค์ความรู้และสังเคราะห์นวัตกรรมใหม่และน าไปประยุกต์ใช้ในอาชีพด้านต่าง ๆ ได้ 
 2. เพ่ือพัฒนานักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบ รรณสูงในด้าน
การวิจัยและวิชาการ 
 3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีภาวะผู้น าสูง เพ่ือส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *รศ.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) 

2531,  
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 2534,  
Ph.D.(CELL BIOLOGY) 
2541 

2 *ผศ.ศิวาพร  ลงยันต์ วท.บ.(ชีววิทยา) 2533,  
วท.ม.(เคมีชีวภาพ) 2536,  
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
2542 
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3 *อ.ธนวรรณ  เตชางกูร วท.บ. (ชีววิทยา) 2544,  
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และ
พันธุวิศวกรรมศาสตร์) 2547,  
PhD (Natural Sciences 
and Psychology) 2555 

4 อ.รักชนก  โคโต วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
2538,  
วท.ม.(พันธุศาสตร์) 2543,  
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
2542 

5 อ.ประวัติ  อังประภาพรชัย วท.บ.(ชีววิทยา) 2537,  
MSc (Microbiology) 2539,  
PhD (Microbiology) 2543 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม  จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ  ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา  การปฏิบัติที่ดี /นวัตกรรม /ผลงานที่โดดเด่น  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของ หลักสูตร  เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ  สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องคป์ระกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 
3 คน 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. 
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) 
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 



   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

8 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ตอ่เนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปทีี่ 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่าน 
 

 

 

 



   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

9 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(ส าหรบัหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต    4.5 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.00 1.00 4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

3.00 2.00 150.00 5.00 

องค์ประกอบที ่3  นิสิต   3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนิสิต       3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     4.00 4.00* 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสติ      2.00 2.00 
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  3.42 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4.25 4.25 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  5.00 5.00 5.0 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 2.00 5.00 40.00 2.00 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  6.00 5.00 120.00 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

21.00 5.00 4.20 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3.00 3.00 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  3.25 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       2.00 2.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     3.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี)้ ตัวตั้ง 44.25 
         ตัวบ่งชี ้ 13.00 
    คะแนน 3.40 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชีใ้นตารางจะใช้ส าหรับหลักสูตรที่ไม่ม ีมคอ.1 เท่านั้น ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้น )ๆ 

 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.89 
คะแนน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน  
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 12 

จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว ้
 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.50 
(2.1,2.2) 

4.50 ดีมาก 

3 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 3.47 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.42 ด ี

5 4 3.00 
(5.1) 

3.25 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 ........... ดีมาก/ด/ีปานกลาง/นอ้ย 

ผลการประเมิน 3.15 3.25 4.50 3.40 ด ี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี ควร
สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
2. ควรจัดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท าวิจัยและการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก  
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
1. ผลงานปริญญานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

 
1. สนับสนุนให้มีผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตทุกคน
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นสิิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
1. นิสิตได้รับรางวัลระดับดีและดีมากจากการ
ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจ าปี 
2558 
 
 
 

 
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพในการท าวิจัย
และเข้าร่วมการประกวดให้มากขึ้น 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรมีเกณฑ์ ระบบและกลไกในการคัดเลือกนิสิต
เข้าศึกษาต่อให้ชัดเจน เพ่ือให้ได้ผู้ที่เข้าศึกษาต่อที่มี
คุณภาพและจ านวนมากขึ้น 
2. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใน
คณะ เช่น ให้นิสิตมีความคุ้นเคยกับการท าวิจัย ได้มี
ประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในช่วงปิด
ภาคเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ 
 
 
 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 นิสิตได้รับรางวัลระดับดีและดีมากจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจ าปี 

2558 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ..................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1.อาจารย์ทุกคนมีวุฒิปริญญาเอกและมีความมุ่งม่ัน
ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีความร่วมมือกับอาจารย์
สถาบันต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

1. ขอค าปรึกษาจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบัน
ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ..................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ..................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. อุปกรณ์งานวิจัยที่ช ารุดอันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง ควรได้รับการซ่อมแซมในเวลาที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

1. ควรปรึกษาหารือกับการไฟฟ้านครหลวงถึงสาเหตุ
ที่ท าให้มีระบบการจ่ายไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ..................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา 2 คน   
2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.00 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 50 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตร)ี ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
5 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   
6 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด   คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  1 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 1 ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  1.00 น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  2 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 3 ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  3.00  น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ   ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์
 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
2.50 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 

  ช้ิน   
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ก.พ.อ. (0.40) 

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 6 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  6.00 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์
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77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 21 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  4.20 ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.89 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

วันที่ 21  เดือนกรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

09.00 – 09.15 น. ประธานหลักสูตร ฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน และบรรยายสรุปภาพรวมของผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

09.15 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการประเมิน ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงาน SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

10.30 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณาจารย์ ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงาน SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล 

(เพิ่มเติม) 

ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

14.30 – 15.30 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

15.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมข้อมูลและการน าเสนอเพื่อรายงานผลการ

ประเมิน 

ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

16.00 – 16.30 น. น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ห้องประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

 


