
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 1 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
 

วันที่รายงาน 21 กรกฎาคม 2559 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 2 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  มีผลการด าเนินงานใน ปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมี
ระดบัคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.37 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  7 องค์ประกอบ  
(13 ตัวบ่งชี้ ) โดยมีจ านวน  1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

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 4.35 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.39 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.37 ระดับดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. 
 2. 
 3. 
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ค าน า 
 

 ในปัจจุบันเทค โนโลยีชีวภาพมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในด้านอาหาร อุตสาหกรรม การเกษตร 

สุขภาพ คุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อม และการผลิตพลังงานสะอาด รวมทั้งการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางและมีสมดุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอาจารย์ที่มี

ความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพมากมาย จึงได้ปรึกษาหารือผนึก

ก าลังร่วมกันจัดท าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขึ้น เพื่อน าศักยภาพที่มีอยู่มา

ช่วยในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน สนับสนุนให้อาจารย์ท าการวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่

ยอมรับของนานาชาติ ท าให้มีศักยภาพระดับสากล และความพร้อมที่จะเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อขยายฐานความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยที่ น าไปสู่การ

ปฏิบัติจริง สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับ

ท้องถิ่นท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย จากการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่เริ่มเปิด

หลักสูตรจนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตมหาบัณฑิตที่ มีความรู้ ความสามารถ เป็นจ านวนมาก โดยได้ไปท างานทั้งในหน่วยวิจัย

ของรัฐและเอกชน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอีกจ านวนหนึ่ง มหาบัณฑิตทุกคนมีผลงานตีพิมพ์ส่วนใหญ่ใน

ระดับชาติ รวมทั้งผลงานบางชิ้นได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณาจารย์หลายท่านได้ผลิตผลงาน วิจัย

ร่วมกับนิสิตในหลักสูตรนี้ เป็นการเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองในประเทศ อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียน 

การสอนที่ดีข้ึนในอนาคต 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อย่อ วท.ม. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biotechnology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสตูร  
 25480091108687 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้และทักษะความสามารถทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพ
ด้านต่างๆ ได ้

2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการวิจัยด้านเทคโนโ ลยีชีวภาพ และมีจิตส านึกท่ีค านึงถึงผลกระทบของ
เทคโนโลยีชีวภาพที่อาจมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. มีภาวะผู้น า เพื่อสนองตอบด้านการพัฒนาก าลังคนทางเทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายการ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย และแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

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. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 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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รายชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒ ิ() มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย () 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ)์ 
ป.โท ป.เอก 

1 ศ.ดร.ไพศาล  สิทธิกรกุล     
2 รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร     
3 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ     
4 รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ     
5 รศ.ดร.อัจฉริยา  รังษิรุจิ     
6 ผศ.ดร.นลินา  ประไพรักษ์สิทธ์ิ     
7 ผศ.ดร.พิชาภัค  ศรียาภัย     

8 ผศ.ดร.ศิวาพร  ลงยันต์     
9 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ     
10 อ.ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ     
11 อ.ดร.ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย     
12 อ.ดร.ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช     
13 อ.ดร.มนตรี มณีภาค     
14 อ.ดร.ธนวรรณ  เตชางกูร     
15 อ.ดร.ธนิต  ศิริบุญ     
16 อ.ดร.ประภากร  ตันตโยทัย     
17 อ.ดร.ประวัติ  อังประภาพรชัย     
18 อ.ดร.รักชนก โคโต     
19 อ.ดร.วัลลภา  หล่อเหลี่ยม     

20 อ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองใบ     
21 อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร     
22 อ.ดร.สิริรักษ์  ศรวณียารักษ์     
23 อ.ดร.สุขุมาภรณ ์ แสงงาม     
24 อ.ดร.สุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์     
25 อ.ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี     
26 อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล     
27 อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์     

(M.S Biotech_58_1.1_1) 
 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑข์้อ 5) 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒ ิ() มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย () 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ)์ 
ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร     

2 ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย     

3 อ.ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์     

(M.S.Biotech_58_1.1_2) 

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒ ิ() 
มีประสบการณ์

ด้านการสอน () 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปรญิญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์     

2 ผศ.ดร. ทายาท ศรียาภัย     

(M.S.Biotech_58_1.1_3) 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒ ิ() มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร    

2 รศ.ดร. ศิวาพร  ลงยันต์    

3 รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์    

4 รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ    

5 ผศ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ    

6 อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม    

(M.S.Biotech_58_1.1_4) 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ในปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ราย 
มีผลงานได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 1 ชิ้น โดยมีผลรวมถ่ว งน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิต
เท่ากับ 1.0 
 

ล าดับที ่
 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุม
วิชาการวัน-เดือน-ป ี
สถานที/่จังหวัด/

ประเทศที่จัด 

 
รหัสเอกสาร 

1 Rapid and sensitive 
detection of Vibrio 
alginolyticus by 
loop-mediated 
isothermal 
amplification 
combined with 
lateral flow dipstick 
targeted to rpoX 
gene.  

Plaon, S., Longyant, S., 
Sithigorngul, 
P.,  Chaivisuthangkura P. 

Journal of Aquatic 
Animal Health, 
2015, 27, 156-163 

M.S.Biotech_58_1.
1_5 

 
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 ตั้งแต่เริ่มการประเมินคุณภาพทางการศึกษารายหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้มีนโยบายในการก าหนดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้
เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2548 ข้อ 10 
ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้
วางแผนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์แต่ละคนดูแลนิสิตไม่เกิน 5 คนในแต่ละปีการศึกษา  (รวมทุกหลักสูตรที่เปิด
สอนในภาควิชา ฯ) เพ่ือให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมก่อนเปิด
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เพ่ือจัดท าข้อมูลรายชื่อนิสิตในดูแลของอาจารย์ที่มีรายชื่ อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ในหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน (M.S.Biotech_58_1.1_6)  
 จากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว พบว่า ใน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังนับจากปีการศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรมีจ านวนนิสิต และรายนามดังแสดงในตาราง 
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อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละนิสิตในก ากับดูแลนิสิตใน 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ ์ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล นิสิต 
รศ.ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 5311120017 น.ส. ชุติมา ศรีสุข 

54199120005 นายคณาสิต พ่วงอ าไพ 
56199110105 น.ส. อรพรรณ มานะจิตต์ 
57199120020 นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช 
57199120021 นายอรรคพล วณิกสัมบัน 

ผศ.ดร. พิชาภัค ศรียาภัย 57199110043 น.ส. ฐิติมา เชื้อรุ่ง 
57199110045 น.ส. อรจิรา เตชะวรรักษ์ 

อ.ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 56199110104 นายสบดี วรธรรมพิทักษ์ 
 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้น าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 พบว่า ผลการด าเนินการ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นไปได้อย่างดี ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใดมีนิสิตเกินจ านวนกว่าที่ตั้งไว้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  ฯ ยังได้วางแผนการปรับปรุงให้การก ากับดูแลนี้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยได้ขยายขอบเขตจ ากการ
จัดท าข้อมูลรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน ไปจนถึงการประมาณระยะเวลาที่นิสิตปัจจุบันจะส าเร็จการศึกษา และการสอบถาม
ถึงอาจารย์บัณฑิตที่มีแนวโน้มจะรับนิสิตในหลักสูตรไว้เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวไปช่วยวางแผนการจัดการในปีการศึกษาต่อไป (M.S.Biotech_58_1.1_6) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ตัว
บ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการก ากับมาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งควรมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน เพื่อประสงค์ให้มีการ
พัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เล็งเห็นความส าคัญในข้อนี้ จึงได้วางแผนการส่งเสริม
การผลิตผลงานวิจัยให้ได้ตามเป้าประสงค์ โดยได้ประชุ มร่วมกันและได้ข้อสรุปว่า ให้คณาจารย์บัณฑิตของภาควิชา ฯ 
ที่มีความประสงค์รับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) ด าเนินการขอทุนวิจัยอย่างน้อย 1 ทุน หรือ 2) 
มีผลงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นผลงานทางวิชาการในรูปแบบของวารสาร หรือผลผลิตที่เกิดจากงานวิจัย อย่างน้ อย 1 ชิ้น 
คณาจารย์บัณฑิตผู้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ข้อใดข้อหนึ่งจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตใน
หลักสูตร ฯ ได้ ภายหลังจากการวางแผนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้ลงมือปฏิบัติโดยในการประชุม
หลักสูตร ฯ ครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติให้แจ้งให้คณาจารย์บัณฑิตทุกท่านทราบ (M.S.Biotech_58_1.1_6)  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้ตรวจสอบผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2558 นี้ โดยได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้คณาจารย์บัณฑิตกรอกรายละเอียดประวัติส่วนบุคคลและผลงานวิจัยให้เป็นปัจจุบัน และขอให้ภาควิชา 
ฯ ช่วยรวบรวมปร ะวัติและผลงานส่งให้กับผู้รับผิดชอบของหลักสูตร และน าเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อประเมินผลในการ
ประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 6/2559 พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านมีผลงานวิจัยใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องใน
ทุกปี (M.S.Biotech_58_1.1_7) เห็นได้จากในปีการศึกษานี้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนิสิตมีผลงานวิจัยต่อเนื่องดังนี้ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

1 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร Plaon, S., Longyant, S., Sithigorngul, P., 
Chaivisuthangkura P. (2015) Rapid and sensitive 
detection of Vibrio alginolyticus by loop-mediated 
isothermal amplification combined with lateral flow 
dipstick targeted to rpoX gene. J Aquat Anim Health 
27: 156-163. 
Payattikul, P., Longyant, S., Sithigorngul, P.,  
Chaivisuthangkura P. (2015) Development of a PCR 
assay based on a single base pair substitution for the 
specific detection of Aeromonas caviae by targeting 
the gyrB gene. J Aquat Anim Health 27: 164-171. 
Youngcharoen, S., Senapin, S., Lertwimol, T., 
Longyant, S., Sithigorngul, P., Flegel, T.W., 
Chaivisuthangkura, P. (2015) Interaction study of a 
novel Macrobrachium rosenbergii effector caspase 
with B2 and capsid proteins of M. rosenbergii 
nodavirus reveals their roles in apoptosis. Fish and 
Shellfish Immunology 45: 534-542. 
Jaroenram, W., Chaivisuthangkura P., Owens, L. 
(2015) One base pair deletion and high rate of 
evolution: Keys to viral accommodation of Australian 
Penaeus stylirostris densovirus. Aquaculture 443: 40-
48. 
Thongkao, K., Longyant, S., Silprasit, K., Sithigorngul, 
P.,  Chaivisuthangkura P. (2015) Rapid and sensitive 
detection of Vibrio harveyi by loop-mediated 
isothermal amplification combined with lateral flow 
dipstick targeted to vhhP2 gene. Aquaculture 
Research 5: 1122-1131 

2 อ.ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
(สุขขุม) 

Sarawaneeyaruk, S., Krajangsang, S., Pringsulaka, O., 
2015. The effect of neem extract and azadirachtin 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

on soil microorganisms, J. Soil Sci. Plant Nutr., 15(4), 
1071-1083. 
Worrathampitak, S., Tokuyama, S., Kitpreechavanich, 
V., Sukkhum, S. (2015) Utilization of non-rubber skim 
latex for Poly(L-Lactide)-degrading enzyme 
production by Actinomadura keratinilytica strain T16-
1. Chiang Mai J. Sci. 42: 1-11. 

 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2549 และมีการปรับหลักสูตรในปีการศึกษา 
2555 เพ่ือเข้ากรอบ TQF โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 1/2555 และประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี 
ในขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2560 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ชุดปัจจุบัน ไดด้ าเนินการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
ฯ โดยประสานงานกับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท .ม. และ ปร .ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 
2560 และมีข้อสรุปดังนี้ 

1. การวางแผนคัดเลือกคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท า มคอ .
2 ส าหรับหลักสูตร 2560  (M.S.Biotech_58_1.1_6, M.S.Biotech_58_1.1_8, 
M.S.Biotech_58_1.1_9) 

2. วางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับ คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตร ฯ โดยให้ คณาจารย์
เข้ารับการอบรมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 (M.S.Biotech_58_1.1_10) 

3. จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการป รับปรุงหลักสูตรโดยให้สอบถามความต้องการ
ของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับเนื้อหาสาระ รายวิชาที่เป็นที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาการปรับปรุงสาระวิชาในหลักสูตร ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้จัดท า
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาปรับหลักสู ตร ปร .ด. เทคโนโลยีชีวภาพ และ วท .ม. 
เทคโนโลยีชีวภาพ ให้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดถึงอาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความเห็น ผล
ที่ได้จากแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า มีความต้องการให้เปิดรายวิชาที่เก่ียวข้องกับชีววิทยาโมเลกุล 
และจุลชีววิทยามากที่สุด (M.S.Biotech_58_1.1_11) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้น า
ข้อสรุปที่ได้มาหารือกัน เพ่ือท าแผนการปรับปรุงรายวิชา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ไปเสนอต่อ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ เพื่อให้ด าเนินการจัดท าร่าง มคอ . 2 ส าหรับน าเสนอเข้าที่ประชุม
ภาควิชา ฯ ต่อไป (M.S.Biotech_58_1.1_7) 
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 ขณะนี้ การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดท า มคอ. 2 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อส่ง
ให้ภาควิชา ฯ พิจารณาประมาณเดือนสิงหาคม 2559 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  “ผ่าน”ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_1.1_1 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้สอน 
M.S.Biotech_58_1.1_2 ค าสั่งแต่งตั้ง และ ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
M.S.Biotech_58_1.1_3 ค าสั่งแต่งตั้ง และ ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
M.S.Biotech_58_1.1_4 ค าสั่งแต่งตั้ง และ ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
M.S.Biotech_58_1.1_5 ผลงานเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_1.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_1.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_1.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_1.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_1.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_1.1_11 แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาปรับหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ และ 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา   ใน
ปีการศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (6) 
ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ที่ส าเร็จการศึกษารวม  1 คน 
โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน  1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  100 จากจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เฉลี่ยเท่ากับ 3.7 (3.7 /1)   

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ เฉลี่ย 3.7 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 1 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 3.7 
 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.0 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 3.7 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 3.5 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 3.7 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คะแนน 3.7 

 (6) ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ คะแนน - 
 

4 ผู้ตอบแบบป ระเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

การวิเคราะห์ผลที่ได ้
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว มี (1) คุณธรรม จริยธรรมจัดอยู่ในระดับดี (2) มีความรู้

ความสามารถทางวิชาการระดับปานกลาง (3) มีทักษะทางปัญญาระดับปานกลาง (4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (5) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง จึงกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_2.1_1 สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  มีผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท  รวม 1 คน และมีผลงานของ นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่รวม  1 ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 100 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

นสิิตหรือผู้ส าเร็จป.โท 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 น.ส. ศรัญญา ปลาอ่อน Rapid and sensitive detection of Vibrio alginolyticus by loop-
mediated isothermal amplification combined with lateral flow 
dipstick targeted to rpoX gene. Journal of Aquatic Animal 
Health, 2015, 27, 156-163  
M.S.Biotech_58_2.2_1 

1.0 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 1.0 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_2.2_1 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ท าการเปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 
2549 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในขณะนั้นได้วางระบบกลไกในการคัดเลือกนิสิตขึ้นในส่ว นที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานั้น ได้อ้างอิงจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึ กษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2548 และมีการก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร ณ ขณะนั้น ซึ่งกลไกดังกล่าวภายหลังได้ผ่านการปรับปรุงเรื่อยมาจนมาถึง
ปัจจุบัน  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2555 ได้ท าการปรับปรุงระบบกลไกการรับ นิสิตให้มีความ
เหมาะสมและเป็นปัจจุบันดังแสดงในแผนผังที่ 1 โดย1) ก ากับดูแลให้การก าหนดคุณสมบัติคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 และ2) จัดการประชุมเพ่ือการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะให้มีความรัดกุม เพื่อเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นให้
ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติที่ต้องการมากขึ้น และไม่เป็นการปิดก้ันผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาที่มีความใกล้เคียงกัน ทั้งนี้
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาที่มีความใกล้เคียงกัน ที่ผ่านการคัดเลือกได้แสดงศักย ภาพในการต่อเท่าเทียมกับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาที่ระบุไว้ 3) จัดการประชุมหารือภายหลังการรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือระบุปัญหา และหา
หนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาเรื่องจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในแต่ละปี เป็นต้น 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร  ฯ ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดย มีการจัดการ
ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คะแนนที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  รวมทั้งตั้ง
เกณฑ์เบื้องต้นในการสอบสัมภาษณ์เพ่ือให้ตัวแทนของคณะกรรมการ ฯ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ที่ผ่านกา รสอบ
พ้ืนฐานภาษอังกฤษโดยการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพ่ือการคัดกรองนิสิตที่มีคุณภาพดียิ่งข้ึน  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
ได้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิผ่านศึกษาต่อ จะต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์ขั้นต่ าร้อยละ 40 ขึ้นไป (M.S.Biotech_58_3.1_1) 
 เนื่องจากหลักสูตรประสบปัญหาจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมีน้อย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้ประชุมหารือ และเห็นว่า นิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ วท .บ. ชีววิทยา วท .บ. จุล
ชีววิทยา และ กศ .บ. ชีววิทยา ที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ในเกณฑ์ดี มักไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึ กษาที่
มหาวิทยาลัยอื่น ที่มีการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาและทุนวิจัยที่สูงกว่า จึงได้มีความพยายามกระตุ้นให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีของภาควิชาฯ เรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ โดยให้คณะ
กรรมการบริหารและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ช่วยกันประชาสัมพัน์หลักสูตรผ่านตามโอกาสต่าง ๆ เช่น งานปัจฉิม
นิเทศภาควิชา (M.S.Biotech_58_3.1_2) 
 ในปีการศึกษา 2559 นี้ มีผู้สมัครเข้าเรียนต่อทั้งหมดรวมทั้งหมด 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกกาคม 2559) 
และมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาต่อทั้งหมด 3 คน และก าลังรอสัมภาษณ์อีก 1 คน ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากมีจ านวน
นิสิตผู้สมัครเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ภาคการศึกษาท่ีผ่านมา อีกท้ังส่วนใหญ่เป็นนิสิตปริญญาตรีในภาควิชา ฯ ซึ่ง
มีศักยภาพในการเรียนต่อเป็นอย่างดี (M.S.Biotech_58_3.1_3) 
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 แผนผังที่ 1 สรุประบบการด าเนินการรับนิสิต หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ ในระยะเวลา 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยอ้างอิงจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 มคอ. 2 

และจากผลการประเมินของนิสิตปัจจุบัน 

ประธานหลักสูตรแจ้งข้อสรุปการประชุมต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ

ประกาศรับสมัคร คัดกรอง และจัดสอบข้อเขียนตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา 2558 

สอบสัมภาษณ์วิชาการผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และ

ส่งผลการสอบกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายหลัง

การสัมภาษณเ์สร็จสิ้น 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ประชุมเพื่อหาข้อสรุป

เกี่ยวกับเกณฑ์ในการ

สัมภาษณ ์

ประเมินผลที่ได้จากการรับนิสิต ได้แก่ จ านวนผู้สมัคร และ

จ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนดหรือไม่ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิต 

จัดท าแบบประเมินเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนิสิต และ

ให้นิสิตปัจจุบันเป็นผู้ประเมิน 

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิตต่อที่ประชุม

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อน าข้อเสนอแนะเข้าสู่

คณะ และบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มีการวางแผนว่า ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปี จะมีการหารือถึง

ข้อมูลเบื้องต้นท่ีจ าเป็นส าหรับนิสิตแรกเข้า และวิธีการที่ดี ที่สุดที่จะให้นิสิตทุคนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง คือ มอบหมายให้ ประธานหลักสูตร  ฯ เข้า ให้ค าแนะน านิสิตใหม่ทุกคนในวันปฐมนิเทศ  ซึ่งจัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยา จากนั้น เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต่ละปี จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการเตรียม
ความพร้อมของนิสิตว่าได้ช่วยสนับสนุนความเข้าใจในการระบบการจัดการต่าง ๆ ของหลักสูตร ฯ พร้อมทั้งการเข้าถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ โดยตรวจสอบจากแบบสอบถามความคิดเห็นชองนิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตร ฯ 

ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้วางแผนการเตรียมความพร้อม โดยเน้น
การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษา และการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในรายวิชาที่นิสิตยังไม่เคยเรียน 
และแหล่งทุนการศึกษา อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงมือปฏิบัติจริง คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบผลแล้ว
พบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานที่นิสิตใหม่ควรจะต้องทราบ ส าหรับเรื่องของภาษาอังกฤษนั้น บัณฑิต
วิทยาลัยได้จัดการสอนเสริมให้นิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่หลักสูตรต้องเข้าไปจัดการ ในเรื่องของ
ทุนการศึกษาท่ีเป็นแหล่งทุนภายในนั้นนิสิตได้ ทราบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้วเช่นกัน คณะกรรรมการบริหารหลักสูตร 
ฯ จึงเห็นร่วมกันว่า จะต้องมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตในปีการศึกษาถัดไปโดยเน้นหัวข้อที่จ าเป็น 
และครอบคลุมกว่าเดิม (M.S.Biotech_58_3.1_4) 

ในปีการศึกษา 2558 นี้ คณะกรรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้วางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ให้กับนิสิตใหม่ โดยเรื่องท่ีจ าเป็นต้องชี้แจงให้นิสิตใหม่ทราบได้ปรับเปลี่ยนหัวข้อและรายละเอียดใหม่ ดังนี้  

1. การชี้แจงระบบการจัดเรียนการสอนของหลักสูตร 
2. แผนการเรียนของนิสิต ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาบังคับ และรายวิชาเ ลือก รวมทั้งระยะเวลาที่จะต้องส าเร็จ

การศึกษาตามข้อก าหนดของหลักสูตร ฯ และบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษาท่ีก าหนดโดย
หลักสูตร ฯ และบัณฑิตวิทยาลัย 

3. กิจกรรมเสริมเพ่ือการพัฒนาทักษะ และจรรยาบรรณของนักวิจัย  ซึ่งประกอบด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการสอนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรมเสริมทักษะ
การอ่าน และเขียนโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะหากนิสิตแรกเข้าผ่านการประเมินแบบมีเงื่อนไข คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะเรียกนิสิตเข้ารับค าปรึกษาเบื้องต้นในการปรับปรุงทักษะกา รใช้ภาษา และติดต่ามพัฒนาการของ
นิสิตด้วย 

4. แนะน าระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาที่
แต่งตั้งโดยคณะกรรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ซึ่งจะท าหน้าที่ดูแลนิสิตในปีแรกของการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่นิสิตจะเลือกในภายหลัง รวมทั้งระยะเวลาในการยื่นเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตไปยัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยชี้แจงชนิด จ านวน และสถานที่ท่ีนิสิตสามารถใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีอยู่ เช่น อุปกรณ์การท างานวิจัยเชิงชีวโมเลกุล มีที่ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง 

6. ระบบการยื่นข้อร้องเรียนทั้งในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดดังระบุในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 9 /2558 
(M.S.Biotech_58_3.1_4) และประธานหลักสูต ร ฯ ได้น าข้อมูลทั้งหมดเข้าชี้แจงให้นิสิตทราบในวันปฐมนิเทศของ
หลักสูตร ฯ 

ผลที่ได้จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลที่
จ าเป็นอื่นๆ ดังจะเห็นได้จาก 

1. ผลการประเมิน  โดยตรวจสอบจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ ยวกับหลักสูตร ฯ ใน 2.4 สิ่ง
อ านวยความสะดวก และการให้บริการต่าง ๆ  ในข้อที่ 10 การลงทะเบียนแรกเข้า /การปฐมนิเทศนิสิตใหม่  ในปี
การศึกษานี้ พบว่า ผลการประเมินในหัวข้อดังกล่าวเท่ากับ 3.86 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ด ี(M.S.Biotech_58_3.1_5) 

2. การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ื ออ านวยความสะดวกในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากที่นิสิต
ในปีการศึกษานี้ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือหารือเรื่องการร้องเรียนต่าง ๆ ด าเนินการร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
อย่างถูกต้อง 

3. นิสิตสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ในคณะ ฯ หรือภาควิชาใ นสังกัดได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ซึ่ง
ตัดสินได้จากผลแบบสอบถามความคิดเห็นชองนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ฯ ตอนที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน 3.41 จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยคะแนนเฉลี่ย ไม่แตกต่างจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา (3.50) (M.S.Biotech_58_3.1_5) อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของนิสิตในการแจ้งความเสียหายที่เกิดข้ึนกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้องหลักสูตร แสดงให้เห็นว่า นิสิตได้เข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิม จึงสามารถช่วยในการ
สอดส่องดูแล และแจ้งปัญหาให้คณะกรรมการหลักสูตร ฯ ทราบอย่างรวดเร็ว 

การประชุมเพ่ือสรุปผลการเตรียมความพร้อมของนิสิตจึงได้ข้อสรุปว่า การปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานใน
ครั้งนี้ โดยภาพรวมได้ช่วยสนับสนุนความเข้าใจในการระบบการจัดการต่าง ๆ ของหลักสูตร ฯ พร้อมทั้งการเข้าถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_3.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_3.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_3.1_5 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป. โท) 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 จากปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร ฯ ได้วางแผนการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาส าหรับ
การท าวิทยานิพนธ์แก่นิสิตดังแสดงในแผนผังที่ 2 และได้เริ่มด าเนินการในปีการศึกษานั้น โดยมีมติให้ เริ่มจากอาจารย์
ที่ปรึกษาจัด lab meeting เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์
อย่างใกล้ชิดและเป็นการควบคุมดูแลการให้นิสิตส าเร็จการศึกษาเร็วขึ้น 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือให้มีนิสิตส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการ เรียนมากขึ้น มีจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา หรือด าเนินการสอบเค้าโครง /สอบ
วิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดน้อยมาก กล่าวคือ มีผู้ยื่นเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์ 2 คน ได้แก่ นางสาวอรพรรณ 
มานะจิตต์  และ นายสบดี วรธรรมพิทักษ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559) จึงได้ตรวจส อบความเอาใจใส่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้ นิสิตประเมินความพึงพอใจในระบบการให้ค าปรึกษา ผ่านแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ฯ และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตปัจจุบัน  ในหัวข้อ 2.5 อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส าหรับในปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4 . 64  อยู่ในระดับ ดี 
(M.S.Biotech_58_3.2_1) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ที่ปรึกษา  ฯ ได้ให้ความ เอาใจใส่ในดูแลนิสิตเป็นอย่างดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 (4.47) พบว่า มีแนวโน้มที่ดีข้ึน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้น าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ร่วมกับผลจากการประเมิน บ่งชี้ว่า ความล่าช้าในการส าเร็จการศึกษาอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากการไม่เอาใจใส่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในขณะด าเนินการวิจัย นอกจากนี้ยังไม่เคยมีการยื่นข้อร้องเรียนต่อหลักสูตรเกี่ยวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย การ คณะกรรมการหลั กสูตร ฯ จึงได้น าเรื่องเข้าปรึกษาในที่ประชุม และมีการปรับปรุง
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติมดังนี้ (M.S.Biotech_58_3.2_2) 

1) แต่เดิมข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้รัดกุมในเรื่องของเงื่อนเวลาในการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
แต่ต่อมาทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศให้นิสิตระดับมหาบัณฑิตน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ได้
ไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 5 หลักสูตร ฯ จึงมีนโยบายให้ ในระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปซึ่งยังไม่ได้สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ แจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหากนิสิตยัง
ไม่พร้อมส าหรับการน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าจดหมายชี้แจงเหตุผลมายัง
คณะกรรมการหลักสูตร ฯ ทั้งนี้เพื่อจะได้เก็บรวมรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา 
และเพ่ือหาหนทางแก้ไข / อ านวยความสะดวกให้ต่อไป  

2) เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มีการเตรียมความพร้ อมนิสิตส าหรับการสอบเค้าโครง และการ
สอบวิทยานิพนธ์ โดย ให้มีการซักซ้อมการ น าเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนท าการสอบกับ
คณะกรรมการสอบ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดการ ติดตามผลการปรับปรุงแผนการด าเนินงานโดยจะใช้
ปริมาณการสอบเค้าโครง / การส าเร็จการศึกษาของนิสิตในปีการศึกษา 2559 เป็นตัวชี้วัด 
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แผนผังที่ 2 สรุประบบการดูแล ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดกรองคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและร่วม 
 

ชี้แจงข้อก าหนดและระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 
 
ก ากับดูแลภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

จัดท าระบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

น าข้อมูลไปปรับปรุง 

จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ 

แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์
 

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
 

ติดตามการด าเนินการ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ 

นิสิต 
 

ติดตามผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามแผน ด าเนินการท าวิทยานิพนธ ์

นิสิตส าเร็จการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์
 

เสนอชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์
 

เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ครั้ง / 
สัปดาห ์

ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ ์
 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน
และเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
 

เสนอแนะข้อบกพร่องและ
แนวทางการแก้ปัญหา 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 คณะกรรมการบ ริหารหลักสูตรมีความเห็นตรงกันในเรื่องความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไป
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) กลุ่มวิชาหลัก (core subject) : เนื่องจากหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนเก่ียวกับระเบียบวิจัย และ 
เทคโนโลยีทางการวิจัยด้านชีววิทยาพ้ืนฐานและประยุกต์ รายวิชาหลักส่วนใหญ่จึงมีความคล่องตัวในการปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางด้านงานวิจัยใหม ่ๆ ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในทศวรรษนี้ เช่น ทช 501 
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชี วภาพ และ ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
(M.S.Biotech_58_3.2_3) ซึ่งจะส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ลึกซึ้งในกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และน าไปสู่การมี
ทักษะการวิจัยที่ดียิ่งขึ้นอันอาจน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้ลึกซ่ึงขึ้นไป  ดังเห็นได้
จากบทความตีพิมพ์งานวิจัยต่อเนื่องที่นิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรได้สร้างสรรค์ออกมาทุกๆ ปี 
  2) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) : ความก้าวหน้าทางสาย
วิชาการและงานวิจัยนั้นนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ความกว้างขวางในวงการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตท ากิจกรรมต่างๆ ที่น าไปสู่ทักษะดังกล่าวด้วยการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมงานประชุมทางวิชาการ และน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมระดับชาติอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนส าเร็จการศึกษา 
(M.S.Biotech_58_3.2_4) ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือ นักวิจัยใหม่ๆ ในรุ่น
เดียวกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความร่วมมือทางงานวิจัยในอนาคตได้ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นิสิต
ได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญในแต่ละสาขาภายนอกสถาบันของตนเอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเปิดกว้างทางความคิด รวมทั้งฝึกทักษะทางความคิดและแก้ปัญหาเมื่อได้รับค าถามในแง่มุมที่แตกต่างไป
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรยังส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคม โดยการสนั บสนุนให้คณาจารย์
บัณฑิตเน้นการส่งเสริมให้นิสิตท า วิจัยในหัวข้อการวิจัยแบบประยุกต์ใช้งานวิจัยพื้นฐานไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานใน
รูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยของนิสิต ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ
หลักสูตร ฯ ซึ่งได้รับรางวัลระดับดี (ชุดตรวจ duplex LAMP test ส าหรับตรวจ Vibrio vulnificus และ Vibrio 
parahaemolyticus พร้อมกัน ) จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2558 และได้รับรางวัล
ชนะเลิศประเภทการเขียนข้อเสนอโครงการ  และได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ในงาน "มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2558" (Thailand Research Expo 2015) (M.S.Biotech_58_3.2_5) 
  3) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) : 
หลักสูตรได้จัดกิจกรรมหลายอย่างเพือ่ส่งเสริมการเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ ได้แก่ ในรายวิชาเลือกเสรี 
มีรายวิชาทีเ่กี่ยวข  ้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง คือ ทช 643 ชีวสารสนเทศ  และ ทช 612 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล ในรายวิชาเหล่านี้ได้มีกิจกรรมให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง น า
ข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมท่ีมีอยู่หลากหลาย จากนั้นสรุปและวิเค ราะห์ผลที่ได้ออกมาด้วยความคิดของ
ตนเองก่อนน าเสนอในรูปแบบ รายงาน (M.S.Biotech_58_3.2_6) โดยส าหรับรายวิชา ทช 612 นี้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯ ได้กระตุ้นให้นิสิตในชั้นปีที่ 1 ทุกคนลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว  และได้ปฏิบัติต่อเนื่องทุกปี เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้าง และปรับพื้นฐานความรู้ทางทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี นอกจากกิจกรรมที่มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยแล้ว ยังมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะเหล่านี้แบบทั่วๆ ไป ได้แก่ การใช้
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สารสนเทศค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอในรูป powerpoint ในรายวิชาบังคั บจ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ ทช 691 
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 และ ทช 693 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 3 ซึ่งนอกเหนือจากการให้นิสิตได้ค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว หลักสูตรยังได้มีการจัด ให้มีวิทยากร
บรรยายพิเศษก่อนการน าเสนอจริง เพ่ือให้นิสิต ได้เห็นตัวอย่างที่ดีในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะการ
สื่อสารอันเป็นอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้ซักถามรูปแบบ วิธีการ รวมทั้งแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นิสิตยังไม่ทราบได้ด้วย (M.S.Biotech_58_3.2_7) 
 4) กลุ่มทักษะชีวิตและอา ชีพ (life and career skills) : หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตได้เสริมสร้างทักษะ
ในข้อนี้ผ่านการท าวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ โดยจะมีการส่งนิสิตไปท างานวิจัยบางส่วนที่คณะ / มหาวิทยาลัยภายนอก 
ซึ่งมีงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  และความช านาญของหน่วยงานวิจัยจะต้องสอดค ล้องกับงานวิจัยของนิสิต 
หลักสูตร ฯ ยังส่งเสริมให้นิสิตขอทุนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิต 1 ราย คือ นางสาวฐิติมา 
เชื้อรุ่ง ได้ไปฝึกงานระยะสั้นที่ Shizuoka Univeristy ประเทศญี่ปุ่น (M.S.Biotech_58_3.2_8) 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_3.2_1 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป. โท) 
M.S.Biotech_58_3.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_3.2_3 มคอ 3 รายวิชา ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทช 502 เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ และ ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
M.S.Biotech_58_3.2_4 เกียรติบัตรรางวัลระดับดี ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2558 
M.S.Biotech_58_3.2_5 สูจิบัตรจากการเข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม ประจ าปี 2558 ในงาน "มหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ 2558" (Thailand Research Expo 2015) 
M.S.Biotech_58_3.2_6 มคอ 3 รายวิชา ทช 643 ชีวสารสนเทศ และ ทช 612 หัวข้อพิเศษทาง

เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 
M.S.Biotech_58_3.2_7 มคอ 3 รายวิชา ทช691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ทช 692 สัมมนาทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 2 และ ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 
M.S.Biotech_58_3.2_8 หลักฐานการไปอบรมระยะสั้นของนางสาวฐิติมา เชื้อรุ่ง 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต  

ปีการศึกษาที่
รับเข้า  

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 2 2 2 2 0 0 100 
2555 1 - 1 1 1 0 100 
2556 3 - - 3 2 2 67 
2557 3 - - - 3 2 67 
2558 3 - - - - 2 67 

อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 3 
                           จ านวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง M.S.Biotech_58_3.3_1 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

1. การขาดแคลนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้ไม่มีแรงจูงใจของนิสิตของมหาวิทย าลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ หรือ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนๆ ในการศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหา บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2. การแข่งขันท่ีสูงขึ้นของสถาบันอื่นๆ ที่มีหลักสูตรแบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน  

3. ลักษณะของงานวิจัยของนิสิตแต่ละคนต่างกัน จึงท าให้ระยะเวลาในการศึกษาเล่ าเรียนต่างกันส่งผลให้นิสิตไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด 

4. การขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่องานวิจัยของนิสิต ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานเมื่อเกิดการล่าช้าของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจท าให้นิสิตเกิดความท้อถอย และเบื่อ
หน่ายต่อการด าเนินงานวิจัยต่อไป 

* 100 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2554 2  0 2 (100%)   
ปี 2555 1   0 1 (100%)  
ปี 2556 3    0 0 
ปี 2557 3    0 0 
ปี 2558 3     0 
รายการหลักฐานอ้างอิง M.S.Biotech_58_3.3_2 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

การที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร มีสาเหตุมาจาก  
1. การรอตีพิมพ์ผลงานวิจัย เนื่องจากปัญหาทางการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตในหลักสูตร ฯ ท าให้บ่อยครั้งท่ี

ผลงานถูกตีกลับเพื่อท าการแก้ไข 
2. ลักษณะของงานวิจัยของนิสิตแต่ละคนต่างกัน จึงท าให้ระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนต่างกันส่งผลให้นิสิตไม่

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด  
3. การขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่องานวิจัยของนิสิต ท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ด าเนินงานเมื่อเกิดการล่าช้าของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจท าให้นิสิตเกิดความท้อถอย และเบื่อ
หน่ายต่อการด าเนินงานวิจัยต่อไป 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 3.40 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.00 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร โดยมีแนวโน้มผลการประเมิน ระดับปานกลาง (M.S.Biotech_58_3.3_3) 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
1) ตู้แข่ง -20 มีจ านวนไม่เพียงพอ สาเหตุ: 

ตู้แช่แข็ง –20oC ได้เสียหายไปจ านวนมากเนื่องจาก
ปัญหาไฟกระชากของอาคาร 19 ท าให้ตู้ที่ยังใช้งานได้
นั้น มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการใช้งาน และขอให้
จัดหาเพิ่มเติม 
การด าเนินการ: 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดหาเครื่องทดแทนเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะสามารถของบประมาณมาซื้อได้
จ านวน 2 เครื่อง 
(M.S.Biotech_58_3.3_4) 
ผลการด าเนินการ: 
การด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และนิสิตได้ประเมินผล
ความพึงพอใจอยู่ในระดีบดีมาก 

2) เครื่องปรับอากาศเสียบ่อยครั้ง และมีน้ ารั่ว สาเหตุ: 
สืบเนื่องจากอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศของตึก 
19 มากกว่า 10 ปี และเกิดความเสื่อมของท่อน้ า
เครื่องปรับอากาศ 
การด าเนินการ: 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้สอบถามไปยั งผู้ดูแล
ตึก 19 ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ค าตอบว่า ยังไม่มี
งบประมาณในการปรับปรุงตึก และหากต้องการ
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ให้ของบประมาณซื้อ
เครื่องปรับอากาศใหม่มาติดตั้งจากภาควิชา ฯ ซึ่งได้น า
เรื่องเข้าแจ้งในที่ประชุมเพ่ือหาข้อสรุปวิธีการแก้ไข และ
ได้ข้อสรุปจากที่ประชุ มให้ประธานหลักสูตร ฯ จะ
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เรื่องที่ร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ประสานงานน าเรื่องเข้าไปยังที่ประชุมภาควิชา ฯ ครั้ง
ถัดไป (M.S.Biotech_58_3.3_5) 
ผลการด าเนินการ: 
ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

3) ระบบ WIFI ช้ามาก และไม่ครอบคลุม สาเหตุ: 
สืบเนื่องจากนิสิตในหลักสูตรส่วนมากท างานวิจัยอยู่ท่ี
อาคาร 19 ชั้นที่  11- 13 ซ่ึงด้ังเดมิไม่มีตัวกระจาย
สัญญาณ WIFI เลย ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการ
ร้องเรียนไปยังคณะ ฯ และได้รับจุดติดตั้งสัญญาณมาชั้น
ละ 1 จุด ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
การด าเนินการ: 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้น าเรื่องเข้าแจ้งในที่
ประชุมเพ่ือหาข้อสรุปวิธีก ารแก้ไข และได้ข้อสรุปจากที่
ประชุมให้ประธานหลักสูตร ฯ จะประสานงานน าเรื่อง
เข้าไปยังที่ประชุมภาควิชา ฯ ครั้งถัดไป 
(M.S.Biotech_58_3.3_5) 
ผลการด าเนินการ: 
ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

4) ไฟดับบ่อยครั้ง สาเหตุ: 
ปัญหาไฟดับไฟกระชากท่ีอาคาร 19 โดยเฉพาะชั้นเลขค่ี 
ซ่ึงรวมถึงชั้น 7 11 และ 13 โดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน 
ณ ตอนนี้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลายอย่าง รวมทั้ง
โทรทัศน์จ านวน 4 เครื่อง ที่ห้องเรียนชั้น 7 ของ
ภาควิชา ฯ เสียหายพร้อมกันในวันเดียวเมื่อเกิดไฟ
กระชากในภาค 1/2558 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน และงานวิจัยทั้งในระดับ ป . ตรี 
และ บัณฑิต 
การด าเนินการ: 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ได้เข้าไปเป็นตัวแทนใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะได้แจ้งว่า ได้
น าเรื่องเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงคณะ เนื่องจากเป็นปัญหาซึ่งคณะไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้มานาน  
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เรื่องที่ร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ผลการด าเนินการ: 
ขณะนี้คณะ ฯ ก าลังด าเนินการแก้ไข โดยประสานงาน
ไปยังการไฟฟ้า ฯ ให้มาตรวจสอบ และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะติดตามผลการด าเนินการของคณะต่อไป 
(M.S.Biotech_58_3.3_5) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_3.3_1 จ านวนนิสิตจ าแนกตามระดับการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 งานทะเบียนนิสิต

และสถิติ กองบริการการศึกษา 
M.S.Biotech_58_3.3_2 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 
M.S.Biotech_58_3.3_3 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
M.S.Biotech_58_3.3_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_3.3_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 3 
อาจารย ์

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปี ได้ผ่านกระบวนการ

คัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ ประจ าหลักสูตรใหม่มาหลายครั้ง ในแต่ละปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
จัดการประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยาเพ่ือประเมินความต้องการอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรในอนาคต และวางแผน
การรับโดยให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากอาจารย์ ประจ าและ
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาควิชาชีววิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรโดยรวม 7 หลักสูตร 
และมีการเปิดรับอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์หลายท่านที่มีความรู้ ความสามารถ 
และคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็ นคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมเพ่ือประเมินความต้องการ
อาจารย์ใหม่และการประเมินการแต่งตั้งหรือโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องด าเนินการทุกปีเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรสามารถสรุปได้ดังแผนผังที่ 3 โดยมีแผนการด าเนินการดังนี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกันพิจารณาความจ าเป็นในการรับอาจารย์ใหม่ ร่างข้อก าหนดภาระงานส าหรับ
อาจารย์ใหม่ ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ให้ตรงตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคว าม
ต้องการของหลักสูตร กล่าวคือต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
และมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติขึ้นไปที่ไม่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ จากนั้นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ น าชื่อเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ฯ ต่อไป หลังจากนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ จะด าเนินการประเมินผลที่ได้จากการ ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ โดย
ใช้ผลประเมินอาจารย์จากนิสิตเป็นตัวชี้วัด เพื่อประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางก ารปรับปรุง เพ่ือ
ใช้วางแผนแผนการรับและแต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
 ในปีการศึกษา 2558 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัด ให้การประเมินประสิทธิภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนชุดปัจจุบัน  ซึ่งได้รับผลประเมินอยู่ในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.69 และนิสิตมิได้ให้
ค าแนะน าใด ๆ ในเรื่องนี้ (M.S.Biotech_58_4.1_1) ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิต 

อย่างไรก็ตาม จากข้อก าหนดใหม่ของ สกอ. เกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ก าหนดให้มี
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 3 คน และทุกคนจะต้องมีผลงานทางวิชาการมากกว่า 3 ชิ้น
ขึ้นไปในระยะเวลา 5 ปี เป็นสาเหตุให้หลักสูตรต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ เนื่องจากมี
อาจารย์  3 ท่าน ที่ยังมีผลงานทางวิชาการไม่ถึง 3 ชิ้นในระยะเวลา 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้น า
เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตในภาควิชา ฯ จากการพิจารณา พบว่า มีอาจารย์บัณฑิต
จ านวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดไว้  กล่าวคือ มีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
มีงานวิชาการตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไปใน 5 ปี และมีผลงานวิจัย / การขอทุนวิจัยต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา ได้แก่ ผศ .ดร.
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พิชาภัค ศรียาภัย และ อ .ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้พิจารณา
คุณสมบัติเพ่ิมเติม และได้ข้อสรุปให้เสนอชื่อ ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท .ม. และ ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ คนที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากมีผลงานโดดเด่นซึ่งเคยได้รับรางวัลระดับประเทศ มีต าแหน่งวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร ฯ อีกด้วย 
(M.S.Biotech_58_4.1_2) ซึ่งประธานหลักสูตร ฯ ได้เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชา ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ในระหว่างรอค าสั่งแต่งตั้งต่อไป (M.S.Biotech_58_4.1_3) 

 
แผนผังที่ 3 สรุประบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความจ าเป็น
ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุ
ราชการ / ลาออก 
 

ความจ าเป็นโดยสาเหตุอื่นๆ ที่ท าให้ปรับเปลี่ยน 
 

ร่างข้อก าหนดภาระงาน และคุณสมบัติที่ต้องการ 
 

น าเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา 
 

ภาควิชา และคณะ 
 

คัดเลือกผู้ผ่านการคัดกรองที่มีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรระบุไว ้
 

แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

จัดท าแบบประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

นิสิตตอบแบบประเมิน 
 

วิเคราะห์ผลการประเมิน และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
 

อนุมัติด าเนินการ 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 32 

- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีกลไกการก ากับดูและและบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เคร่งครัด เพ่ือ

รักษาอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพตามท่ีหลักสูตรต้องการให้ คงอยู่กับหลักสูตรจนถึงวาระการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการหลักสูตร หรือ เกษียณอายุราชการออกไป ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หารือ และได้
ข้อสรุปแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังสรุปในแผนผังที่ 4  

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

ประจ าในหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ได้มีการวางแผนอัตราก าลังในระยะยาวเพ่ือการสรรหาหา
อัตราก าลังทดแทนในกรณีท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันมีสา เหตุมาจากหลายประการ เช่น 
ความเจ็บป่วย การโยกย้ายไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไป หรือเกษียณอายุราชการในอนาคต
ข้างหน้า และเตรียมรับการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ในการวางแผนการดังกล่าว
จ าเป็นต้องท าทั้งภายในหลักสูตร และร่วมมือกับภาควิชาชีววิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับการขออัตราก าลังของภาควิชา 
ฯ ด้วย (M.S.Biotech_58_4.1_2) 

2) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร : หลักสูตรไม่มีความเสี่ยงในเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แต่มีความเสี่ยงหลักท่ีอาจเกิดเป็นปัญหาในอนาคตได้ 2 ประการหลัก ประการแรก คือ ภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมากเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทุกคนมีต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้สอน
มากกว่า 2 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งภาควิชาชีววิทยารับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนิสิต
เป็นจ านวนมากในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้มีภาระงานการสอนมาก นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วน
ด ารงต าแหน่งบริหาร  

ประการที่ 2 สืบเนื่องมาจากการเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมี
ความเคร่งครัดและรัดกุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงต้องวางแผนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
กล่าวคือ มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยตามที่ก าหนด ในด้านคุณวุฒินั้น คณะกรรมการเห็นพ้อง
ต้องกันว่า อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิตรงตามก าหนดทุกคน ในปีการศึกษา 2558 ในด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ จัดว่าอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง เนื่องจากมีผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับโดยกระทรวงศึกษาธิการดังที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น ซึ่งได้น าไปสู่การ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรใหม่ได้คัดเลือกอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ ที่ครบถ้วนตามก าหนด หลักสูตร ฯ จึงไม่มี
ความเสี่ยงในเรื่องนี้ในปีการศึกษา 2559 

เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนรับรองความเสี่ยงในด้าน
ภาระงานด้วยการกระจายภาระงานการสอน และการดูแลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูต รเพื่อให้
หลักสูตรด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายงานด้านการสอนและการ
จัดการหลักสูตรตามความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าท่า นอื่นๆ ที่มีความช านาญในสาขาเดียวกัน มีการ
วางแผนสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยให้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งค าแนะน า
และการสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
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 เพ่ือตรวจสอบว่า แผนการด าเนินงานดังกล่าวซึ่งได้ด าเนิน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 นั้น เป็นที่พึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือไม่ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้จัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และได้ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับ ดี
มาก (M.S.Biotech_58_4.1_4) จัดว่ามีแนวโน้มที่ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับในปีการศึกษา 2557 (4.58) 
 

แผนผังที่ 4 สรุประบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารอัตราก าลัง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม
หารือ การ วางแผนอัตราก าลังของ
อาจารย์ประจ าในหลักสูตรในระยะ 5 ปี 

น าข้อสรุปเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา 

น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมภาควิชา
ชีววิทยาเข้าพิจารณาและปรับปรุงการ
วางแผน 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประชุ มวางแผนสนับสนุนการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลส าเร็จการบริหารเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาผ่านแบบประเมินของ คณะ / หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกันปรับปรุงและวางแผน
ปฏิบัติการส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

มอบหมายหน้าที่ในการจัดการเรียน
การสอนตามความช านาญ 

สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 

แผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้เล็งเห็นถึงควา มส าคัญในพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีการศึกษา มีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และน าเข้าหารือในที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้มีการประชุมร่วมกับภาควิชา  ฯ เพ่ือวางแผนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยความร่วมมือทางการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่ออาจารย์ซึ่งอยู่ในสังกัดของ
ภาควิชา ฯ โดยในปีการศึกษา 2558 นี้ ภาควิชามีมติให้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม อบรม สัม มนา 
จ านวน 5,000 บาท (M.S.Biotech_58_4.1_5) .นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร
จ านวน 20,000 บาท ให้แก่ภาควิชา ฯ ซึ่งได้มอบหมายให้อาจารย์ในภาควิชา ฯ น าข้อเสนอขอใช้เงินอุดหนุนมายัง
ภาควิชา ฯ (M.S.Biotech_58_4.1_6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ  ได้น าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมหลักสูตร ฯ และ
เห็นว่า ควรเสนอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ได้เข้าร่วมอบรมทางวิชาการเพ่ิมเติม อ .ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงได้แจ้งความจ านงขอเข้าอบรมโปรแกรมการประชุมวิชาการจีโนมิกส  ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
และชีววิทยาเชิงระบบ (GBSBC 2015) และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีความเห็นชอบให้ด าเนินการขออนุมัติ
ใช้งบประมาณส่วนนี้  (M.S.Biotech_58_4.1_7) นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการส่งเสริมการสร้างผลงานด้านวิชาการ
ทั้งการเขียนบทความทางวิชาการและต าราทางวิชาการ ดังเห็นได้จากอาจารย์ปร ะจ ามีผลผลิตต าราทางวิชาการออกสู่
สาธารณะ และ ยังได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นประจ าทุกปี 
(M.S.Biotech_58_4.1_8) หลักสูตรได้เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ภายนอกหลักสูตรผ่านทางการเข้าร่วมใน โครงการส่งเสริม บรรยากาศทางการวิจัย ซึ่งจัดโดยภาควิชา ฯ  
(M.S.Biotech_58_4.1_9) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางการท าวิจัยให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการ
สนับสนุนการเข้าอบรมการวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรรุ่นใหม่เข้ าร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์มาให้ความรู้ในทางการ
จัดการเรียนการสอน และท างานวิจัย ( M.S.Biotech_58 _4 . 1 _2 , M.S.Biotech_58_4.1_10, 
M.S.Biotech_58_4.1_11) ดังจะเห็นได้จากการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเข้าร่วมการประชุมวิชากา รสม่ าเสมอ 
หาข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัย ผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัย เห็นได้จากอาจารย์ประจ าทุกคนมี
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยอย่างน้อย 1 ทุน (M.S.Biotech_58_4.1_8) จัดให้มีการประเมินการจัดการสอนโดยนิสิต
เป็นประจ าหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการสอนต่อไป 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (M.S.Biotech_58_4.1_12) 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 รศ.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร การอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 13-14 
มกราคม 2559 

2 ผศ.ศิวาพร  ลงยันต์ การอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 
พฤศจิกายน 2558 

3 อ.ธนวรรณ  เตชางกูร การอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 13-14 
มกราคม 2559 

4 อ.รักชนก  โคโต การฝึกอบรมเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด รุ่นที่ 5 วันที่ 8-9 
มิถุนายน 2558 
การเสริมสร้างศักยภาพการประเมินความปลอดภัย
ของอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ครั้งที่ 3 
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 
การฝึกอบรมเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ หลักสูตรปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 
กรกฎาคม 2558 

5 อ.ประวัติ  อังประภาพรชัย BEDO biodiversity and biobank international 
workshop “Establishing and managing a 
biobank: principles, tools and 
management” 2-5 กันยายน 2558 
การประชุมวิชาการจีโนมิกส ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
และชีววิทยาเชิงระบบ (GBSBC 2015) วันที่ 10-11 
กันยายน 2558 
Next Generation Sequencing และการ
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในปัจจุบัน วันที่ 21 กันยายน 
2558 
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การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจ าหลักสูตรใหม ่(หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จ านวน 0 คน 

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_4.1_1 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป. โท) 
M.S.Biotech_58_4.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_4.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 
M.S.Biotech_58_4.1_4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี

การศึกษา 2558 
M.S.Biotech_58_4.1_5 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 
M.S.Biotech_58_4.1_6 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 
M.S.Biotech_58_4.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_4.1_8 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.S.Biotech_58_4.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_4.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_4.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_4.1_12 เอกสารประกอบการฝึกอบรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

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

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2.5 คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 6 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 100 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 รศ.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร Plaon, S., Longyant, S., Sithigorngul, P.,  Chaivisuthangkura P. 
(2015) Rapid and sensitive detection of Vibrio alginolyticus by 
loop-mediated isothermal amplification combined with lateral 
flow dipstick targeted to rpoX gene. J Aquat Anim Health 27: 
156-163. 
 
Payattikul, P., Longyant, S., Sithigorngul, P.,  Chaivisuthangkura 
P. (2015) Development of a PCR assay based on a single base 
pair substitution for the specific detection of Aeromonas 
caviae by targeting the gyrB gene. J Aquat Anim Health 27: 
164-171. 
 
Youngcharoen, S., Senapin, S., Lertwimol, T., Longyant, S., 
Sithigorngul, P., Flegel, T.W., Chaivisuthangkura, P. (2015) 
Interaction study of a novel Macrobrachium rosenbergii 
effector caspase with B2 and capsid proteins of M. rosenbergii 
nodavirus reveals their roles in apoptosis. Fish and Shellfish 
Immunology 45: 534-542. 
 
Jaroenram, W., Chaivisuthangkura P., Owens, L. (2015) One 
base pair deletion and high rate of evolution: Keys to viral 
accommodation of Australian Penaeus stylirostris densovirus. 
Aquaculture 443: 40-48. 
 
Thongkao, K., Longyant, S., Silprasit, K., Sithigorngul, P.,  
Chaivisuthangkura P. (2015) Rapid and sensitive detection of 
Vibrio harveyi by loop-mediated isothermal amplification 
combined with lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene. 
Aquaculture Research 5: 1122-1131 

5.0 

2 ผศ.ศิวาพร  ลงยันต์ Plaon, S., Longyant, S., Sithigorngul, P.,  Chaivisuthangkura P. 
(2015) Rapid and sensitive detection of Vibrio alginolyticus by 
loop-mediated isothermal amplification combined with lateral 
flow dipstick targeted to rpoX gene. J Aquat Anim Health 27: 
156-163. 
 
Payattikul, P., Longyant, S., Sithigorngul, P.,  Chaivisuthangkura 

(ซ้ ากับ
ของ อ. 
ปรินทร์) 
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

P. (2015) Development of a PCR assay based on a single base 
pair substitution for the specific detection of Aeromonas 
caviae by targeting the gyrB gene. J Aquat Anim Health 27: 
164-171. 
 
Youngcharoen, S., Senapin, S., Lertwimol, T., Longyant, S., 
Sithigorngul, P., Flegel, T.W., Chaivisuthangkura, P. (2015) 
Interaction study of a novel Macrobrachium rosenbergii 
effector caspase with B2 and capsid proteins of M. rosenbergii 
nodavirus reveals their roles in apoptosis. Fish and Shellfish 
Immunology 45: 534-542. 
 
Jaroenram, W., Chaivisuthangkura P., Owens, L. (2015) One 
base pair deletion and high rate of evolution: Keys to viral 
accommodation of Australian Penaeus stylirostris densovirus. 
Aquaculture 443: 40-48. 
 
Thongkao, K., Longyant, S., Silprasit, K., Sithigorngul, P.,  
Chaivisuthangkura P. (2015) Rapid and sensitive detection of 
Vibrio harveyi by loop-mediated isothermal amplification 
combined with lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene. 
Aquaculture Research 5: 1122-1131 

3 อ.รักชนก  โคโต Piyanuch Sornchai*, Rakchanok Koto, Parichart Burns, 
Sontichai Chanprame, Wachiraya Imsabai, Sermsiri 
Chanprame  Genetic Transformation of Dendrobium 
'Sonia Earsakul' with Antisense Carica papaya ACO1 
Gene. Modern Applied Science; Vol. 9, No. 12; 2015 

1.0 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 6.0 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_4.2_1 ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบง่ชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน  
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 4.38 4.49 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_4.3_1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี

การศึกษา 2558 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมาตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์แล ะเทคโนโลยีของประเทศ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) หลักสูตรจึงมีการออกแบบและก าหนดสาระวิชาทางทฤษฏี และการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ความรู้และทักษะทางงานวิจัย โดยในช่วงที่มีการปรับปรุงหลักสูตรได้ให้ผู้ทรงคุ ณวุฒิจากภายนอก (ศ.ดร. วัฒนาลัย 
ปานบ้านเกร็ด และ รศ .ดร . ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ) เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตร โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ภาคผนวก ค ของ มคอ .2) ดังจะเห็นได้จากรายวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี
ที่เปิดสอนในหลักสูตรฉบับปรั บปรุง พ .ศ. 2555 เน้นหนักไปทางการสอนให้นิสิตได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทช 641 จุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมข้ันสูง และทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร เป็นต้น (M.S.Biotech_58_5.1_1) 
  ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภาควิชาชีววิทยา 
และอาจารย์ประจ าของภาควิชาผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในการก าหนดสาระวิชา โดย วางแผน
ก าหนดให้รายวิชาที่เปิดสอนทุกตัวมีค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน มีจ านวนหน่วยกิตเหมาะส ม มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
สาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชา เหมาะสมกับระดับการศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรก าหนดไว้ หากเป็นรายวิชา เลือกเสรี หรือเป็นวิชา ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในหลักสูตร จะต้องผ่านการ
พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร  และท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาก่อนเปิดการสอน 
(M.S.Biotech_58_5.1_2) หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตทุกรายวิชาที่มีการเปิดสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรหรือไม่ (M.S.Biotech_58_5.1_3) 
 นอกจากการก าหนดสาระวิชาและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัด
รายวิชาต่าง ๆ เข้าเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการเปิด
รายวิชาตามล าดับก่อนหลังที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้พ้ื นฐานที่จ าเป็นก่อนก้าวไปสู่การเรียน
รายวิชาประยุกต์ รวมทั้งมีการควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คือ มุ่งเน้น
ที่องค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยี ตอบสนองความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเพ่ือให้นิสิตส าเร็จการศึกษา
ได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 ทั้งนี้นิสิตจะได้รับความรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ได้นั้นขึ้นกับการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และ น าไปสู่ความช านาญเฉพาะด้านส าหรับนิสิตในระดับ
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บัณฑิตศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หลักสูตรจึงได้จัดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา เพ่ือเปิดรับความคิดเห็นอันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงสาระวิชา การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรต่อไป  โดยในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้รับผล
การประเมินความพึงพอใจในหัวข้อนี้เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จัดอยู่ในระดับ ดีมาก (M.S.Biotech_58_5.1_4) 
 เพ่ือตอบรับกับการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรุ่นปัจจุบัน ได้
ร่วมกันเสนอรายชื่อคณะ กรรมการพัฒนาหลักสูตร ไปยังภาควิชา เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง ได้แก่ รศ .ดร.ปรินทร์ ชัยวิ
สุทธางกูร ผศ .ดร.ศิวาพร ลงยันต์ ผศ .ดร .พิชาภัค ศรียาภัย และ อ .ดร .สุขุมาภรณ์ แสงงาม  เพ่ือประสานงานกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปัจจุบัน และคณาจารย์บัณฑิตของภาควิชา ฯ ในการจัดท า มคอ . 2 ส าหรับหลักสูตร 
วท . ม . และ ปร .ด . เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปรับปรุง พ . ศ . 2560 ขึ้น (M.S.Biotech_58_5. 1_5 , 
M.S.Biotech_58_5.1_6) 
 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในแต่ละปีหลักสู ตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ พิจารณาการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มี
เนื้อหาที่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เกิดข้ึนต่อเนื่องทุกปี เช่น ทช 624 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ (M.S.Biotech_58_5.1_7) รวมถึงกา รน าเสนอแผนการปรับปรุงในรายวิชา 
เช่น ทช 643 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง  (M.S.Biotech_58_5.1_8) นอกจากนี้ หลักสูตร  ฯ ได้ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอน เพ่ือการเปิดรายวิชาใหม่ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร อีกท้ังยังมีความจ าเป็นต่อการเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะทางกา รวิจัยและการประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม เช่น ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการเปิดรายวิชา ทช 612 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเน้นการสอนในการน าเทคนิคทางอณูชีววิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาระบาดวิทยา (M.S.Biotech_58_5.1_9) ภายหลังเสร็จสิ้นก ารเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา หลักสูตรได้ให้นิสิตประเมินรายวิชาต่าง ๆ ผ่านทางระบบ supreme แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง
เป็นรายวิชาไป รวมทั้งยังใช้พิจารณาการบรรจุรายวิชาใหม่ ๆ เข้าสู่หลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป (แสดง
ในแผนผังที่ 4) 
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แผนผงัที่ 4 สรุประบบการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภาควิชา

ชีววิทยา ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน และค าอธิบายรายวิชา 

ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 

ก าหนดรูปแบบของหลักสูตร 

วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

สาระวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

คณาจารย์ผู้สอนก าหนดเนื้อหารายวิชา เสนอต่อหลักสูตรและ

ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่ออนุมัต ิ

คณาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจที่มีต่อ

รายวิชาและหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและจัดท า

ข้อสรุปส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่

มีความช านาญในศาสตร์เป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์

จัดให้มีการสอบประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของหลักสูตร และมีแนวโน้มส าเร็จการศึกษาตามแผน จึงจะถือว่า

ผ่านเกณฑ ์

 
อนุมัติด าเนินการ  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_5.1_1 มคอ 3 รายวิชา ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมข้ัน

สูง และ ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 
M.S.Biotech_58_5.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_5.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_5.1_4 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
M.S.Biotech_58_5.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครัง้ที่ 4/2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_5.1_6 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 5/2559 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 
M.S.Biotech_58_5.1_7 มคอ 3 รายวิชา ทช 624 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ 
M.S.Biotech_58_5.1_8 มคอ 5 รายวิชา ทช 643 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 
M.S.Biotech_58_5.1_9 มคอ 3 รายวิชา ทช 612 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

  ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พบว่าไม่มีปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ไม่มี 
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 ไม่มี 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 
 ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรมีระบบการควบ คุมการก าหนดผู้สอนโดยได้มีการประชุม
ภายในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ เพ่ือ วางแผน พิจารณาอัตราก าลังของอาจารย์ผู้สอน  
(M.S.Biotech_58_5.2_1) รายวิชาบังคับท่ีจะเปิดในปีการศึกษานี้และข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี
ในหลักสูตรเพื่อแจ้งต่ออาจารย์ผู้สอน  (M.S.Biotech_58_5.2_2) ภายหลังจากอาจารย์ผู้สอนได้ส่ง มคอ .3 ของ
รายวิชาต่าง ๆ ให้ผู้รวบรวมแล้ว คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ น ารายวิชาจะท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาถัดไปเข้า
สู่ที่ประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ รายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความเหมาะสมของ ผู้สอนจาก
คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนว่าสอดคล้องกับรายวิชาที่จะเปิดสอน
หรือไม่ รวมทั้งผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนในรายวิชานั้น ๆ หรือไม่ ท าให้ได้
อาจารย์ผู้สอนที่มีความช านาญอย่างแท้จริงเป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้สู่นิสิตต่อไป และในปีการศึกษานี้ ได้มีการขอเปิด
รายวิชาเลือกเสรีจ านวน 7 รายวิชา มีรายวิชาที่ขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนจ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ ทช 501 
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (1/2558) และ ชว643 ชีวสารสนเทศศาสตร์ (2/2558) (M.S.Biotech_58_5.2_3)  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ถ้าระบบที่ตั้งไว้มีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความรู้ในสาขาวิชาที่สอน 
และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี ควรมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตไม่ต่ ากว่า 3.51 ใน
ภาคการศึกษานี้ พบว่า อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับผลการประเมินเป็น 4.69 (M.S.Biotech_58_5.2_4) แสดงให้เห็น
ว่า การวางระบบผู้สอนในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดี 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้วางแผนการ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ดัง
แสดงในแผนผังที่ 5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้ สอน เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ .3 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ และก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน (M.S.Biotech_58_5.2_2) แล้ว
จึงน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิตผ่านทาง website ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ . 3 
ของแต่ละภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1/2558 มีจ านวน 6 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2558 มีจ านวน 7 รายวิชา 
และมอบหมายให้ผู้ประสานงานรายวิชาจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชา 
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แผนผังที่ 5 สรุประบบการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจที่มีต่อ

รายวิชาและหลักสูตร 

ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5 เสนอหลักสูตรภายใน 

30 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค 

คณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารภาควิชา

ชีววิทยาร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอน 

อนุมัติด าเนินการ 
ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท ามคอ. 3 ส่งหลักสูตรก่อน

เปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและจัดท า มคอ. 7 

คณาจารย์ผู้สอนก าหนด / ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและผู้สอน

เสนอต่อหลักสูตรและที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่ออนุมัต ิ
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- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้ องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 หลักสูตร ฯ มีการวางแผนการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อปริญญ านิพนธ์ผ่านและไม่ผ่านพร้อมให้ข้อเสนอแนะ  โดย

พิจารณาความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วหัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่าน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย 

 4.อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญ านิพนธ์ก าหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่
ก าหนด 

 5. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประธานและกรรมการในการสอบ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

 6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนอย่างน้อย 2 ครั้ง / 
สัปดาห์ 

 7. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2558 มีหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ด าเนินการ  และก าลังจะสอบปริญญานิพนธ์ 
จ านวน 2 หัวข้อ ดังนี้ (M.S.Biotech_58_5.2_5) 
 

รายชื่อนิสิต หัวข้อปริญญานิพนธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
1. น.ส. อรพรรณ มานะจิตต์ การพัฒนาวิธี loop mediated 

isothermal amplification (LAMP) 
ควบคู่กับ lateral flow dipstick 
(LFD) และ nanogold probe เพ่ือ
ตรวจการติดเขื้อ Pseudomonas 
aeruginosa อย่างจ าเพาะ 

รศ.ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 

2. นายสบดี ธรรมพิทักษ์ การใช้ประโยชน์ของหางน้ ายางที่
แยกสกิม ส าหรับการผลิตเอนไซม์ย่อย
สลายพอลิแลกไทด์โดย 
Actinomadura keratinilytica สาย
พันธุ์ T16-1 

อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังค์ 
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- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 หลักสูตรได้ก ากับดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอตาม
กระบวนการที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น รวมทั้งคอยควบคุมจ านวนนิสิตใน ปรึกษาให้มีความถูกต้องตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย และไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใดท่ีมีนิสิตมากกว่าที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการวางระบบการให้ค าปรึกษา
ดูแลนิสิตที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ได้จากการควบคุมดูแลท าให้มีนิสิตที่ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง รวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ 
 ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการท าวิจัยให้กับนิสิต หลังจากท่ีนิสิตได้มีการ
พิจารณาเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก /ร่วม 
มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุมเพ่ือวาง
แผนการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิ ทยาลัยอนุมัติ โดยมีการพิจารณา คุณสมบัติ 
ผลงานวิจัย และภาระงานของอาจารย์ท่านนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ของนิสิตจ านวน 
1 คน (M.S.Biotech_58_5.2_6) และมีการประชุมภายในเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักใน
การท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตจ านวน 2 คน (M.S.Biotech_58_5.2_7) 
 
- การช่ วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญา นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 จากปัญหาความล่าช้าในการส าเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร ฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้
ประชุมเพ่ือวางแผนการก ากับ และติดตามการท าวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต ดังนี้ 

1. ส าหรับนิสิตในระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปซึ่งยังไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ค ณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ฯ แจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหากนิสิตยังไม่พร้อมส าหรับการน าเสนอเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าจดหมายชี้แจงเหตุผลมายังคณะกรรมการหลักสูตร ฯ ทั้งนี้
เพ่ือจะได้เก็บรวมรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา แ ละเพ่ือหาหนทางแก้ไข / 
อ านวยความสะดวกให้ต่อไป และจะเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2558 ภาคฤดูร้อนนี้เป็นต้นไป 

2. ส าหรับนิสิตที่อยู่ระหว่างการด าเนินการท าวิจัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ต้องก ากับให้มี การ
รายงานความก้าวหน้า (บว.420) ทุกภาคการศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือการตรวจ สอบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้เริ่มด าเนินการแล้ว โดยมีการแจ้งไปท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ด าเนินการส่ง บว 420 

3. สาเหตุหนึ่งของความล่าช้าในการท าวิทยานิพนธ์ คือ การขาดอุปกรณ์และสารเคมีพ้ืนฐานในการ
ท างานวิจัย เช่น จึงเสนอให้มีการสอบถามค วามต้องอุปกรณ์ และสารเคมีพ้ืนเหล่านี้ไปยังนิสิต และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตสามารถแจ้งความต้องการผ่านทางแบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต
ที่มีต่อหลักสูตร และส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ โดยตรง
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เพ่ือให้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ และสารเคมีท่ีต้องการมาให้ และให้เริ่มด าเนินการทันที ในขณะนี้ยัง
ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากนิสิตในหลักสูตร 

4. ปัญหาหลักที่พบในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิต คือ การใช้ภาษาอังกฤษ manuscript ที่ส่งไปนั้น 
มักถูกปฏิเสธจากสาเหตุดังกล่าว และต้องแก้ไขหลายครั้งท าให้การส าเ ร็จการศึกษาล่าช้าลงไปอีก 
ดังนั้น การสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการที่เก่ียวข้องกับการฝึกทักษะทางการเขียนควรช่วยแก้ไข
ปัญหาในข้อนี้ลงไปได้ สืบเนื่องจากการที่หลักสูตร ฯ มีนิสิตผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาอยู่ 3 คน ซึ่ง
อนุญาตให้เบิกจ่ายค่าเข้าร่วมโครงการอบรมทางภา ษาได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้
ติดต่อและแจ้งให้นิสิตเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ภาคฤดูร้อนนี้ ขณะนี้นิสิตรับทราบแล้ว และก าลังด าเนินการติดต่อกับหน่วยบริหารโครงการทุน
เพ่ือด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดการติดตามผลการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน โดยจะใช้ปริมาณการสอบ
เค้าโครง / การส าเร็จการศึกษาของนิสิตในปีการศึกษา 2559 เป็นตัวชี้วัด (M.S.Biotech_58_5.2_8) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_5.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_5.2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_5.2_4 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
M.S.Biotech_58_5.2_5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส. อรพรรณ มานะจิตต์ และ นาย

สบดี ธรรมพิทักษ์ 
M.S.Biotech_58_5.2_6 ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนายสบดี ธรรมพิทักษ์ 
M.S.Biotech_58_5.2_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_5.2_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จากข้อก าหนดของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายวิชาที่ไม่มี มคอ . 1 ไม่มีความจ าเป็นต้องท า
การทวนผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชา ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เห็นควรว่า ไม่จ าเป็นต้องทวนผลสัมฤทธิ์
แต่ละรายวิชา 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 ส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนรู้เป็นเกรดนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดให้ผู้
ประสานงานต้องส่งเกรดให้หลักสูตร ฯ น าเข้าตรวจสอบการประเมินผลก่อนส่งไปยังภาควิชา ฯ และคณะ ฯ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป ส าหรับในปีการศึกษา 2558 นั้น มีร ายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นเกรดจ านวน 14 รายวิชา ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการกระจายที่ผิดปกติ (M.S.Biotech_58_5.3_1) 
 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ก ากับให้มีการประเมินการจั ดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาโดยให้ผู้ประสานงาน
รายวิชาจัดท า มคอ . 5 ของทุกรายวิชาภายในระยะเวลาที่ก าหนด (แผนผังที่ 5) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ฯ ได้
ส่งบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้ประสานงานรายวิชาจัดส่ง มคอ. 5 เพ่ือรวบรวมน าส่งคณะ และประกาศใน website ต่อไป
ในปีการศึกษานี้ ไดร้ับ มคอ. 5 ครบทุกรายวิชาแล้ว 
 หลักสูตร ฯ ได้มีการจัดท า มคอ . 7 ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ ผ่านการ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ฯ แล้ว (M.S.Biotech_58_5.3_2) ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างรอ น าเข้าสู่ที่
ประชุมภาควิชา ฯ เพ่ือรับการอนุมัติและน าเข้าเผยแพร่ใน website คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรได้วางกลไกการประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนดังที่ปรากฏใน มคอ . 2 (M.S.Biotech_58_5.3_3) 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) การประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์และนิสิตร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ระยะเวลา และความก้าวหน้าร่วมกัน 2) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ประมวลผลรายวิชา โดยคณะกรรมการจะให้คะแนนเป็นร้อยละตามความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์กับระเบียบ
วิธีการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ 3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (proceedings) ที่เป็น
เรื่องเต็ม (full paper) 
 ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์จ านวน 2 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้เข้า
ตรวจสอบว่า นิสิตผ่านการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว ก่อนส่งเรื่องให้ประธานหลักสูตร ฯ อนุมัติต่อไป ซึ่งในปี
การศึกษานี้ นิสิตสอบผ่านจ านวน 1 คน และอีกคนอยู่ระหว่างรอสอบ ซึ่งจะทราบหลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 51 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_5.3_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_5.3_3 มคอ 2 ของหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎ ในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม
จ านวน 13 ครั้ง ในปีการศึกษา 2558 เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

M.S.Biotech_58_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการรับทราบ
จาก สกอ. เมื่อวันท่ี 10 สงิหาคม 2555 โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

M.S.Biotech_58_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวชิา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3/ 

มคอ.4  ใน 

ภาคเรียนท่ี 1/2558 จ านวน 6 วิชา       

ภาคเรียนท่ี 2/2558 จ านวน 6 วิชา ก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

จ านวนการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จ านวน 6 วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2558 จ านวน 6 วิชา 

M.S.Biotech_58_5.4_3 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จ านวน 6 วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2558 จ านวน 6 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2558 ครบทุกรายวิชา  
จ านวนการจัดท า มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จ านวน 6 วิชา      
ภาคเรียนท่ี 2/2558 จ านวน 6 วิชา 

M.S.Biotech_58_5.4_4 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2558 

M.S.Biotech_58_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.ม. 
เทคโนโลยีชีวภาพ มีการทวนสอบทุกรายวิชาท่ีเปิด

M.S.Biotech_58_5.4_6 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

สอนในแต่ละปีการศึกษา และมีการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการเรียน และ
พิจารณาผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 5 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มีการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 

M.S.Biotech_58_5.4_5 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ในปีการศึกษาน้ี ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ใหม่  

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. 
เทคโนโลยีชีวภาพ ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

M.S.Biotech_58_5.4_7 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.ม. 
เทคโนโลยีชีวภาพ มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน จ านวน 4 คน ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ต่อป ี
ได้แก่  
1) นายทรงกลด ใบยา 
2) รณยุทธ โสพระบุตร 
3) นางสาวเกตุวดี อินเสียน 
4) นายอัครเดช แหลมกา 

M.S.Biotech_58_5.4_8 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.ม. 
เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ประเมินคุณภาพของหลักสูตรปี
การศึกษา 2558 โดยประเมินจากระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ โดยได้รับผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.13 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

M.S.Biotech_58_5.4_9 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ในปีการศึกษา 258 หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
ได้ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 

M.S.Biotech_58_5.4_10 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว ้
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพมีระบบการด าเนินงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของภาควิชา ฯ และคณะ เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจัดหาหนังสือและวารสารไว้ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยส าหรับการค้นคว้าและเรียนรู้  นอกจากนี้กรรมการประจ าหลักสูตร  ฯ ได้ร่วมกันจัดท าระบบและกลไก 
โดยการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร  ฯ และจัดท า มคอ . 2 ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อการบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ แผนบริหารงบประมาณ ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ความเพียงพอของทรัพยากร และการจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 การจัดการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นงานวิจัยเป็นหลัก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง และท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่า นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต ในปีการศึกษา 2558 ได้รับผลการประเมินโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 จัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง หัวข้อที่ได้รับผลประเมินต่ าสุดคือ หัวข้อที่ 3 ด้านเทคโนโลยี  ซึ่งเน้นทางความสะดวกในการใช้ 
internet ไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (M.S.Biotech_58_6.1_1) ผลการประเมินดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา
ที่ผ่านมา (3.60) พบว่า มีแนวโน้ม คงท่ี  ส าหรับหัวข้อที่ได้รับการประเมินต่ าในปีการศึกษาท่ีแล้ว คือ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมีเอกสารส าหรับการค้นคว้าอย่างเพียงพอ (3.00) โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มฐานข้อมูลในการค้นคว้าให้แก่
บัณฑิตนั้น ในปีการศึกษานี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มีส่วนร่วมโดย ทุกครั้งที่ได้รับบันทึกข้อความสอบถาม
ความต้องการวารสารจากหอสมุดมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตร  ฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ร่วมกับภาควิชา ฯ เสนอชื่อสนับสนุนการสั่งวารสารที่มีความเก่ียวข้องกับงานวิจัยที่นิสิตก าลังท า
อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวได้ผลดี ผลการประเมินอยู่ที่ 4.00 ในขณะเดียวกัน หัวข้อที่ได้รับการประเมิน
ต่ าสุดในปีนี้ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต (2.75) ซึ่งหลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชา ฯ และ คณะ
วิทยาศาสตร์ก าลังด าเนินการปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ 
 ในส่วนของครุภัณฑ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้น าข้อมูลที่ได้มาหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณาล าดับ
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จากนั้นจึงน าเข้าสู่ที่ ประชุมภาควิชาชีววิทยา เพื่อร่วมวางแผน
จัดสรรงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์ต่อไป ในกรณีที่ครุภัณฑ์มีราคาสูง คณะกรรมการหลักสูตรจะรวบรวมข้อมูล แล้ว
มอบหมายให้คณะกรรมการภาควิชาชีววิทยาน าเสนอของบประมาณไปยังคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ในปีการศึกษานี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ  ได้รับอนุมัติให้จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานวิจัยจ านวน 1 ชิ้น คือ เครื่องเพ่ิม
ปริมาณสารพันธุกรรม  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการขอซื้อมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เนื่องจากประสบปัญหาจ านวนเครื่องไม่เพียงพอ เพราะมีการใ ช้งานในอัตราที่สูงมาก 
(M.S.Biotech_58_6.1_2)  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยา ในการประเมินความต้องการและความ
จ าเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปี โดยมีการพิจารณาประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง  ๆ เช่น อุปกรณ์
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และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีในภาควิชาชีววิทยาว่ามีความเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนการ
สอนเพียงใด เพ่ือหาข้อสรุปในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร  และเสนอไป
ยังภาควิชา ฯ เพ่ือให้ด าเนินการไปสู่ระดับคณะ (M.S.Biotech_58_6.1_2)  

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้สอบถามความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวข้องเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  (M.S.Biotech_58_6.1_1) เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวไปประเมินตรวจสอบ  และน าเสนอข้อมูลไปยังภาควิชาชีววิทยาต่อไป ในปีการศึกษา  2558 เนื่องจากจ านวน
นิสิตในหลักสูตรยังมีอยู่เป็นจ านวนน้อย ผลการประเมินครุภัณฑ์พ้ืนฐาน จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
และภาควิชา ส่วนใหญ่ มีความเพี ยงพอและเหมาะสม ท าให้หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 อย่างที่นิสิตต้องการอย่างมาก คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ จุด
เชื่อมต่อสัญญาณ WIFI เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของภาควิชา ฯ ช ารุดไปเป็นจ านวนมาก  และไม่สามารถรองรับ
ความต้องการของนิสิตทั้งภาควิชา ฯ ได้ การจัดหาเพ่ิมเติมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมภาควิชาชีววิทยา 
วาระพิเศษ 1/2559 ร่วมกับหลักสูตรอื่น พบว่า เป็นปัญหาร่วมกัน ภาควิชา ฯ จึงได้มีมติเรื่องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ด้วยงบประมาณแผ่นดินครั้ งต่อไป ต่อมาคณะวิทยาศาสตร์  มีการพิจารณา สั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวนมากเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของนิสิตในการเข้าถึงสื่อออนไลน์  ซึ่งจะช่วยเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงมาก
เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของนิสิตได้เป็นการชั่วคราว (M.S.Biotech_58_6.1_3) 

ในปีการศึกษา 2558 นี้ ความต้องการครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานวิจัยขั้นสูงยังคงมีอยู่ ดังเห็นได้จากข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับจากนิสิตทั้งหลักสูตร ปร .ด. และ วท.ม เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีความต้องการปัจจัยดังกล่าวใกล้เคียง
กัน ส าหรับในปีการศึกษานี้ นิสิตได้ร้องเรียนเ รื่อง biosafety cabinet ช ารุด และจ านวนตู้แช่แข็ง –20oC ซึ่งได้
เสียหายไปจ านวนมากเนื่องจากปัญหาไฟกระชากของอาคาร 19 ท าให้ตู้ที่ยังใช้งานได้นั้น มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับ
การใช้งาน (M.S.Biotech_58_6.1_4) 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 จากข้อร้องเรียนเรื่องจ านวนตู้แช่แข็ง –20oC นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้หารือร่วมกันและมีมติให้
จัดหาตู้แช่แข็งเพ่ิมเป็นจ านวน 2 เครื่อง (M.S.Biotech_58_6.1_5) ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และนิสิตมีความ
พอใจในการจัดการ  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจเท่ากับมากที่สุด ส าหรับเรื่อง  biosafety cabinet ช ารุด 
(M.S.Biotech_58_6.1_6) ได้ด าเนินการซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว นิสิตมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหัวข้อที่ 3 ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเน้นทางความสะดวกในก ารใช้ internet ที่ได้รับ
ผลการประเมินต่ าสุดนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มีการประชุมเพื่อหารือวิธีการปรับปรุง และได้ข้อสรุปว่า 
internet มีความจ าเป็นเพื่อใช้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส าหรับงานวิจัย จึงควรด าเนินการให้มีการติดตั้งตัวกระจาย
สัญญาณเพ่ิมข้ึน อย่ างไรก็ตามเนื่องจากการติดตั้ง internet นั้นจะต้องด าเนินการผ่านคณะวิทยาศาสตร์ จึงมีมติให้
ประธานหลักสูตร ฯ น าเรื่องนี้เข้าหารือกับที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา เพื่อน าเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะต่อไป โดยใน
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ระหว่างนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ท าการส ารวจข้อมูลจุดติด ตั้ง internet ด้วย 
(M.S.Biotech_58_6.1_3) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.S.Biotech_58_6.1_1 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
M.S.Biotech_58_6.1_2 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
M.S.Biotech_58_6.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
M.S.Biotech_58_6.1_4 สรุปแบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
M.S.Biotech_58_6.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
M.S.Biotech_58_6.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที ่14/2558 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร 2560 

พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ปี

การศึกษา 2558 

เสร็จสิ้นแล้ว 

แบบสอบถามผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพื่อน ามา

ปรับหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

และ วท.ม. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

มกราคม 2559 คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2560 

เสร็จสิ้นแล้ว 

การแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ฯ 

ให้ได้คุณสมบัติตาม

กรอบของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

มิถุนายน 2559 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ปี

การศึกษา 2558 

เสร็จสิ้นแล้ว 

การด าเนินการจัดท า 

มคอ. 2 ฉบับ

ปรับปรุง 2560 

สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2560 

ก าลังด าเนินการ 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      

 ไม่มี 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมนิสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

 ไม่มี 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2559 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

น าเสนอ มคอ. 2 ของหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ ไปยังที่

ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือรับการอนุมัติ 

กันยายน 2559 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิ

สุทธางกูร 

ส่ง มคอ. 2 ไปยัง สกอ. เพ่ือขอรับการรับรอง ตุลาคม 2559 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิ

สุทธางกูร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนมีผลงานตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ

ทุกปี  

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนมีผลงานวิจัยใน

ระดับด ี

- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมี

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
- คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแค่ท่านเดียวท่ี

มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร 

- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าสู่

การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- บัณฑิตมีการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการส่งเสริมให้บัณฑิตมีการตีพิมพ์บทความใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูง 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

  

องคป์ระกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- หลักสูตรมีกระบวนการในการรับนิสิตโดยมี

การประชาสัมพันธ์โดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 4 

เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่อาจารย์แต่ละท่าน

- หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่ม

มากขึ้น 

- หลักสูตรควรประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบถึง

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่ม
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ก าลังด าเนินการอยู่ และทุนผู้ช่วยวิจัย เพื่อชัก

จูงให้นิสิตเรียนตอ่ในหลักสูตร 

- หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีการเข้าร่วม

การประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานต่อ

ที่ประชุมระดับชาติอย่างน้อย  1 ครั้ง 

- หลักสูตรมีการติดตามการให้ค าปรึกษา

วิทยานิพนธ์ของนิสตผ่านการจัด lab 

meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ

ท าวิทยานิพนธ์ ท าให้นิสิตทกุคนสามารถเรียน

จบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

โอกาสให้นิสิตได้ทราบเกี่ยวกับโอกาสในการ

ท างานในอนาคต 

- หลักสูตรควรส่งเสริมให้นิสิตทุกคนเข้าร่วมการ

ประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานต่อท่ี

ประชุมระดับชาต ิ

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนควรเข้าสู่การก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 
จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
- หลักสูตรควรมีการจัดท าแผนการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน 

-  ควรมีระบบติดตามและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกคนเข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- หลักสูตรไม่มีแผนในการออกแบบหลักสูตรและ

สาระรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรที่

ชัดเจน 

- หลักสูตรควรมีการสอบถามความต้องการของ

บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับเนื้อหาหรือสาระรายวิชาที่เป็นท่ี

ต้องการ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
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สาระวิชาในหลักสูตร 

- หลักสูตรควรมีแผนการเปิดรายวิชาที่เหมาะสมกับ

บัณฑิตที่เข้ามาศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ 

- หลักสูตรควรมีระบบติดตามการจัดท ามคอ. 3 5 

และ 7 อย่างเป็นรูปธรรม 

- หลักสูตรควรมีแผนการด าเนินการทวนสอบและ

การแต่งตั้งกรรมการในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีแบบฟอร์มให้บัณฑิตได้ร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้
 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

-  หลักสูตรไม่มีแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการ

จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- หลักสูตรควรด าเนินการส ารวจความต้องการของ

บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ เพื่อจะได้น าผลที่ได้มาจัดท าแผนการด าเนินการ 

- ควรมีการรับ journal ในฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์

เพิ่มมากข้ึน 

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 อาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยทั้งหลักสูตร ฯ และภาควิชา ฯ 

ก าลังเร่งด าเนินการให้อาจารย์ใหม่ทุกคนขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านการประเมินโดย สกอ . แล้ง จึงสมควรผ่านเกณฑ์ สาเหตุที่ปริญญา

บัตรของอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ใช่เทคโนโลยีชีวภาพ เพราะส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และสถาบันซึ่งไม่ได้มีการ

ระบุสาขาในปริญญาบัตร อย่างไรก็ตาม ทุกท่านส าเร็จการศึกษาโดยวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทั้งหมด จึงไม่ต้องด าเนินการใด ๆ 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 หลักสูตรมีการจัดท าแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน  ซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วในปี

การศึกษานี้เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรมีแผนในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และขณะนี้ได้ด าเนินการ ปรับปรุง

หลักสูตรที่ชัดเจน  โดยได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ฯ ปีการศึกษา 2557 มาใช้ โดยมี การสอบถาม

ความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับเนื้อหาหรือสาระรายวิชาที่เป็นที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ

พิจารณาปรับปรุงสาระวิชาในหลักสูตรแล้ว มีระบบติดตามการจัดท ามคอ. 3 5 และ 7 อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้ หลักสูตร ไม่มีแผนการด าเนินการทวนสอบและก ารแต่งตั้งกรรมการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ชัดเจน เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้มี มคอ . 1 เพราะเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงไม่มีความ

จ าเป็นต้องจัดประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตร ฯ  มีแผนการที่ชัดเจน คือ ให้ความส าคัญกับงานวิจัยเป็นหลัก และจะจัดหาอุปกณ์ที่เก่ียวกับ

งานวิจัยก่อนเสมอ ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ จ าเป็นต้องพ่ึงพา คณะ และ ภาควิชา ฯ ในการด าเนินการ 

เนื่องจากหลักสูตร ฯ ไม่มีเงินรายได้ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม หลักสูตร ฯ ไ ด้เขียนแผนการที่ชัดเจน และได้เน้นการ

ปฏิบัติตามความต้องการของนิสิตเป็นหลักก่อนในปีการศึกษานี้ 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 หลักสูตร ฯ ได้น าข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดท าแบบประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรตามที่ระบุไว้
ในข้อ 2 โดยเลือกเฉพาะ ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นและเหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริงไปวางแผนปฏิบัติ 
และจะได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนซึ่งคณะกรรมการได้ระบุไว้ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้  
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.35 ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.39 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ระดับดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.37 ระดับด ี 13 ตัวบ่งชี้ 
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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/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.35 

(2.1,2.2) 
4.35 ด ี

3 3 
3.00 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 
3.39 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 3.39 ด ี

5 4 
3.00 
(5.1) 

3.33 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ด ี

6 1 - 
3.00 
(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.17 3.25 4.35 3.37 ด ี

 
 
  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผลงานปริญญานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

สนับสนุนให้มีผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตทุกคนได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี ไม่มี 
องค์ประกอบที่ 3: นสิิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. นิสิตได้รับรางวัลระดับดีและดีมากจากการประกวด
ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจ าปี 2558 

สนับสนุน ส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพในการท าวิจัยและเข้า
ร่วมการประกวดให้มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มปริมาณแล ะคุณภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตรให้มากข้ึน 

1. ควรมีเกณฑ์ ระบบ และกลไกใน การคัดเลือกนิสิตเข้า
ศึกษาต่อ ให้ชัดเจน เพ่ือให้ได้ผู้ที่เข้าศึกษาต่อที่มีคุณภาพ
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และจ านวนมากขึ้น 
 2. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ภายในคณะ 

เช่น ให้นิสิตมีความคุ้นเคยกับการท าวิจัย ได้มี
ประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในช่วงปิดภาค
เรียนตั้งแต่เนิ่นๆ 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ทุกคนมีวุฒิปริญญาเอกและมีความมุ่งม่ัน
ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพ ของการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

สนับสนุนส่งเสริมอาจา รย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมาก
ขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีความร่วมมือกับอาจารย์
สถาบันต่างประเทศ 

ขอค าปรึกษาจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบัน
ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ไม่มี ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี ไม่มี 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. อุปกรณ์งานวิจัยที่ช ารุดอันเนื่องมาจากระบบไฟ ฟ้า
ขัดข้อง ควรได้รับการซ่อมแซมในเวลาที่เหมาะสม 

ควรปรึกษาหารือกับการไฟฟ้านครหลวงถึงสาเหตุที่ท าให้มี
ระบบการจ่ายไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน 
จ านวนนิสิต
ที่ลงทะเบียน

เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

BT501 1/2558 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - 3 2 
BT502 1/2558 - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - 3 2 
BT611 1/2558 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 2 1 
BT643 1/2558 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BT691 1/2558 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - 3 2 
BT693 1/2558 - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 2 
ENM600 1/2558 - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 
BI643 2/2558 - - 1 1 - - - - - - - - - - - 2 2 
BT612 2/2558 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
BT641 2/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BT644 2/2558 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BT654 2/2558 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BT692 2/2558 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BT694 2/2558 - - 1 1 - - - - - - - - - - - 2 2 
BT699 2/2558 - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 2 
ENM600 2/2558 - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 2 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิด
สอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

BT613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 1/2558 **  
BT621 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 1/2558 **  
BT622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1/2558 **  
BT623 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพยาธิวิทยาของสัตว์น้ า 1/2558 **  
BT624 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 1/2558 **  
BT631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช 1/2558 **  
BT633 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 1/2558 **  
BT642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม   1/2558 **  
BT645 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพวิศวกรรม 1/2558 **  
BT646 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม 1/2558 **  
BT647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต์ 1/2558 **  
BT648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟังใจ 1/2558 **  
BT649 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 1/2558 **  
BT653 เทคโนโลยีระบบส่งยา 1/2558 **  
BT603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ 2/2558 **  
BT604 ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง 2/2558 **  
BT605 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง 2/2558 **  
BT613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 2/2558 **  
BT621 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 2/2558 **  
BT622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2/2558 **  
BT623 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพยาธิวิทยาของสัตว์น้ า 2/2558 **  
BT624 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 2/2558 **  
BT631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช 2/2558 **  
BT633 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 2/2558 **  
BT642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม 2/2558 **  
BT645 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพวิศวกรรม 2/2558 **  
BT646 หัวขอ้พิเศษทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม 2/2558 **  
BT647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต์ 2/2558 **  
BT648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟังใจ 2/2558 **  
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิด
สอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

BT649 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 2/2558 **  
BT653 เทคโนโลยีระบบส่งยา 2/2558 **  
ORM612 สอบปริญญานิพนธ์  ระดับปริญญาโท 2/2558 **  
**เหตุผลที่ไม่เปิดสอน: เนื่องจากรายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเลือก  นิสิตเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

BT501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 1/2558 ✓  - 
BT502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1/2558 ✓  - 
BT611 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน 1/2558    
BT643 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทาง
อาหาร 

1/2558    

BT691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1/2558 ✓  - 
BT693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 1/2558 ✓  - 
ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท) 1/2558    
BI643 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2/2558    
BT612 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 

2/2558    

BT641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมข้ันสูง 2/2558    
BT644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม์ 2/2558    
BT654 ความปลอดภัยและข้อก าหนด
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

2/2558    

BT692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 2/2558 ✓  - 
BT694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2/2558 ✓  - 
BT699 ปริญญานิพนธ์ 2/2558    
ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท) 2/2558    
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นิสิตมีความพึงพอใจ  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  ๆ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่ได้ประเมิน เนื่องจากหลักสูตรไม่มี  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  ๆ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

มคอ. 1 
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  1 คน   
2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต  3.70 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน  100 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 านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(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 านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

 1 ช้ิน   

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

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน  ช้ิน   
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

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   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น

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) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทยีบ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 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 
2.5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

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
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 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 านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบตัร (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 าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  6.00 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 คะแนน  
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