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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  มีผลการด า เนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดั บดี (3.62 คะแนน ) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน  1 องค์ประกอบ  อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่  2) มี
จ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่  4 และ 5) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.90 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.75 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.62 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อย่อ ปร.ด. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Biotechnology 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  

25480091108834 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณ ฑิตท่ีมีความรู้ และทักษะความสามารถทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
สามารถสร้างองค์ความรู้และสังเคราะห์นวัตกรรมใหม่และน าไปประยุกต์ใช้ในอาชีพด้านต่างๆ ได้ 

2. เพ่ือพัฒนานักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสูงในด้าน
การวิจัยและวิชาการ 

3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีภาวะผู้น าสูง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวฒุิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *รศ.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 2531,  

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

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

3 *อ.ธนวรรณ  เตชางกูร วท.บ. (ชีววิทยา) 2544,  
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 2547,  
Ph.D. (NATURAL SCIENCES & 
PSYCHOLOGY) 2555 
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4 อ.รักชนก  โคโต วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2538,  
วท.ม. (พันธุศาสตร์) 2542,  
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 2549 

5 อ.ประวัติ  อังประภาพรชัย วท.บ. (ชีววิทยา) 2537,  
M.Sc. (MICROBIOLOGY) 2539,  
Ph.D. (MICROBIOLOGY) 2543 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ  ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี /นวัตกรรม /ผลงานที่โดดเด่น  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของ หลักสูตร  เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ  สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบนัทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 นิสิต 

 ศึกษาเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ก) และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ผ่าน  

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

ผ่าน  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซ่ึง
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต    4.90 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติ 

1 4.8 4.8 4.8 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตร)ี 

- - - - 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

1 2 2.4 5 

องค์ประกอบที ่3  นิสติ   3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนิสิต       3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3 3 
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  3.75 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4.25 4.25 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  5  5 100  
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 2 5 40  

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5  5.8 116  
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

5 5 3.2  

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.50 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5 5 

องค์ประกอบที ่6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้   
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี)้ ตัวตั้ง 47.05 
         ตัวบ่งชี ้ 13 
    คะแนน 3.62 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ยกเว้น  

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้   11   ตัวบ่งชี ้
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน  11     ตัวบ่งชี ้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
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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 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.8, 5.0 
(2.1,2.2) 4.90 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
3.0, 3.0, 3.0 
(3.1,3.2,3.3) - - 3.00 ระดับปานกลาง 

4 3 
3.0, 4.25, 4.0 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.75 ระดับคุณภาพดี 

5 4 
3.0 
(5.1) 

3.0, 3.0, 5.0 
(5.2,5.3,5.4) - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 
3.0 
(6.1) - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.32 3.50 4.90 3.62 ระดับคุณภาพดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

ผลงานวิจยัได้รับรางวลัชนะเลิศ ประเภทการเขียน
ข้อเสนอโครงการในงานมหกรรมวิจยัแหง่ชาต ิ2559 

สง่เสริมให้นิสิตสง่ผลงานเข้าประกวดในระดบั
นานาชาต ิ

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ 
 
 

ควรจัดการอบรม และวิธีการเรียนการสอน ให้นิสิตได้
เพ่ิมพูนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 

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

 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
จ านวนและคุณภาพของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรยังไม่
เพียงพอ 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานของ
หลักสูตรผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลายเช่น 
เวบไซต์ โรดโชว์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

2. ปรับพื้นฐานความรู้ที่จ าเป็นให้แก่นิสิตแรก
รับก่อนเริ่มการศึกษา 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  

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

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
 

15 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มี Center of excellence และ Virtual Research 
Unit 

ใช้ศักยภาพของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน
และมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ในการสร้างงานวิจัย
เชิงบรูณาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
และประเทศชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย 
 

จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการเตรียมผลงานวิชาการ
เพ่ือเสนอขอประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
ผู้บริหารและอาจารย์ของหลักสูตรมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานิสิต จนมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  

1. อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน 
2. อาจารย์ส่วนใหญ่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
3. บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus  อย่างสม่ าเสมอ 
4. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1. นิสิตส่วนใหญ่ของหลักสูตรมีโอกาสเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์วิชาการในการเข้า
ร่วมประชุมระดับชาติ และนานาชาติ และ
ได้มีโอกาสท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ใน
สถาบันต่างประเทศ 

 

หลักสูตรควรมีความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นิสิตกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยมี 
MOU ในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างเสริม
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ยังไม่พบแผนพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน 
 

    การจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและมี
การด าเนินการที่ครบวงจร PDCA และชัดเจน 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ

และไม่เหมาะสม 
 
 
 
 

1.หลักสูตรมีความพยายามจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การ
ใช้งาน เช่น เครื่องปรับอากาศในห้องวิจัย ตึก 19  ซ่ึง
ได้รับงบประมาณแล้วแต่ติดขัดเรื่องกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีปัญหาเรื่องความล้าช้า หาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพจะท าให้
แก้ไขปัญหาได้ 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 1 คน   
2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.80 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 100 ร้อยละ   

ตวับ่งชี้ที่ 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   คน   

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

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

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

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 1 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
 ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

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

 ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)     
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)  ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
2 ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 2.0  น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์   2  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์
 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

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

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

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

คะแนน 
2 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 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   
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62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

1 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

5 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

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

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

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 5.8 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

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

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

16 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน   
86 จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.2 ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.36 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  

ณ ห้องประชุม 10-108 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. ประธานหลักสูตร ฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

บรรยายสรุปภาพรวมของผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

09.15 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการประเมิน 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงาน SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล 

10.30 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณาจารย์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงาน SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล (เพิ่มเติม) 

14.30 – 15.30 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน 

15.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมข้อมูลและการน าเสนอเพื่อรายงานผลการประเมิน 

16.00 – 16.30 น. น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 

 


