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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ  และมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.70 คะแนน ) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  6 องค์ประกอบ (13 
ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน  1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี 
(องค์ประกอบที่ 4, 5 และ 6) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3) 
 
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 4.90 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.75 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.70 ระดับด ี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. 
 2. 
 3. 
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ค าน า 
 

เทคโนโลยีชีวภาพมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในด้านอาหาร อุตสาหกรรม  การเกษตร สุขภาพ 

คุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อม และการผลิตพลังงานสะอาด รวมทั้งการสร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีน าไปสู่

การพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของประเทศไทย คณะวิทยาศ าสตร์  มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

มากมาย จึงได้ผนึกก าลังร่วมกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพขึ้น เพื่อน า

ศักยภาพที่มีอยู่มาช่วยในการพัฒนาการจั ดการเรียนการสอน การวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่

ยอมรับของนานาชาติ ท าให้มีศักยภาพระดับสากล เพื่อขยายฐานความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ทาง

เทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และชุมชน โดยให้

สอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2553-2562) ซ่ึงต้ังอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานท่ี

ส าคัญ 3 ประการได้แก่ (1) ความสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงเปูาหมาย

นานาชาติ (2) ใช้ประโยชน์จากความรู้และวิทยาการของเทคโนโลยีชีวภาพในก ารสร้างความเข้มแข็ง ความได้เปรียบ

ในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพและ /หรือมีความจ าเป็นสูง และ (3) หนุนน าให้

เอกชนพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและ

วิชาชีพ ดังจะเห็นได้จากผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ผลงานบางชิ้นไ ด้รับรางวัลใน

ระดับชาติ ผลงานหลายชิ้นได้น าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ชุดตรวจการติดเชื้อ

ไวรัสในกุ้งแบบความไวสูง นอกจากนี้คณาจารย์ได้ร่วมกับนิสิตปัจจุบันได้ผลิตผลงานวิจัยจ านวนมาก เป็นการเผยแพร่

และสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองในประเทศ อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัยที่ดีขึ้นในอนาคต 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
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สารบัญ 
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หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อย่อ ปร.ด. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Biotechnology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25480091108834 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ี มีความรู้ และทักษะความสามารถทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถสร้างองค์
ความรู้และสังเคราะห์นวัตกรรมใหม่และน าไปประยุกต์ใช้ในอาชีพด้านต่างๆ ได ้ 
2. เพ่ือพัฒนานักวิจัยทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณสูง ในด้านการวิจัยและ
วิชาการ 
3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีภาวะผู้น า สูง เพ่ือส่งเสริ มการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพให้
สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

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 *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 & 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
PSYCHOLOGY) 2555 

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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รายชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒ ิ() มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย () 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ)์ 
ป.โท ป.เอก 

1 ศ.ไพศาล  สิทธิกรกุล 
    

2 รศ.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 
    

3 รศ.ศิวาพร  ลงยันต์ 
    

4 รศ.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 
    

5 รศ.อัจฉริยา  รังษิรุจิ 
    

6 ผศ.เกรียงศักดิ์  ส่งศรีโรจน์ 
    

7 ผศ.นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์ 
    

8 ผศ.พิชาภัค  ศรียาภัย 
    

9 อ.ฐาปนา  ชลธนานารถ 
    

10 อ.ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย 
    

11 อ.ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช 
    

12 อ.ธนวรรณ  เตชางกูร 
    

13 อ.ธนิต  ศิริบุญ 
    

14 อ.ประภากร  ตันตโยทัย 
    

15 อ.ประวัติ  อังประภาพรชัย 
    

16 อ.วัลลภา  หล่อเหลี่ยม 
    

17 อ.วุฒิพงษ์  ทองใบ 
    

18 อ.สิริรักษ์  ศรวณียารักษ์ 
    

19 อ.สุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์ 
    

20 อ.สุขุมาภรณ์  แสงงาม 
    

21 อ.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี 
    

(Ph.D.Biotech_59_1.1_1) 
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒ ิ() มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย () 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ)์ 
ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร      
2 รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ      
3 รศ.ดร.ศิวาพร  ลงยันต์ (รหัส 59)     
4 อ.ดร.ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย     
5 อ.ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ     
6 อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์     
7 อ.ดร.สุขุมาภรณ ์แสงงาม (รหัส 59)     

(Ph.D.Biotech_59_1.1_2) 

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒ ิ() 
มีประสบการณ์

ด้านการสอน () 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล      
2 Assoc. Prof. Dr.Kutsumi Doi      
3 รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ     
4 ดร.วลัยกร เจริญทรัพย์ศรี     
5 อ.ดร.ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย     
6 อ.ดร.ธนวรรณ เตชางกูร     

(Ph.D.Biotech_59_1.1_3) 
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คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒ ิ() มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล    
2 รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร    
3 รศ.ดร.ศิวาพร  ลงยันต์    
4 ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน    
5 ผศ.ดร.นันทิกา คงเจริญพร     

(Ph.D.Biotech_59_1.1_4) 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ในปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 
ราย คือ นายประดิษฐ์ หวังมาน (Ph.D.Biotech_59_1.1_5) และมีผลงานได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติจ านวน 2 
ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตเท่ากับ 2.0 
 

ล าดับที ่
 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ป ี

สถานที/่จังหวัด/
ประเทศที่จัด  

 
รหัสเอกสาร 

1 Sensitivity 
improvement of 
immunochromatograp
hic strip test for 
infectious myonecrosis 
virus detection 

Wangman, P.,  Longyant, S.,  
Utari, H.B.,  Senapin, S.,  
Pengsuk, C.,  Sithigorngul, 
P.,  Chaivisuthangkura, P. 

Aquaculture, 2016, 
453: 163-168 

Ph.D.Biotech_59_1
.1_6(1) 

2 Development of 
Duplex Loop-Mediated 
Isothermal 
Amplification (dLAMP) 
Combined with Lateral 
Flow Dipstick (LFD) for 
the Rapid and Specific 
Detection of Vibrio 
vulnificus and V. 
parahaemolyticus 

Pasookhush, P.,  Longyant, 
S.,  Sithigorngul, P.,  
Chaivisuthangkura, P 

North American 
Journal of 
Aquaculture, 2016, 
78: 327-336 

Ph.D.Biotech_59_1
.1_6(2) 
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ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 ตั้งแต่เริ่มการประเมินคุณภาพทางการศึกษารายห ลักสูตรในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้มีนโยบายในการก าหนดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2548 ข้อ 10 
ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้
วางแผนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละคนดูแลนิสิตไม่เกิน 5 คนในแต่ละปีการศึกษา (รวมทุกหลักสูตรที่เปิด
สอนในภาควิชา ฯ) เพ่ือให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมก่อนเปิด
ภาคการศึกษา มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพ่ือจัดท าข้อมูลรายชื่อนิสิตในดูแลของอาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฯ  
 ในปีการศึกษา 2559 จัดเป็นปีที่  3 ของการด าเนินการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการก ากับดูแลที่ได้เสนอไว้  พบว่า ใน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังนับจากปีการศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร ฯ มีจ านวนนิสิต และรายนามดังแสดงในตาราง 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และนิสิตในก ากับดูแลนิสิตใน 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ ์ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล นิสิต 
รศ.ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 54199120005 นายคณาสิต พ่วงอ าไพ 

57199120020 นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช 
57199120021 นายอรรคพล วณิกสัมบัน 

รศ.ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 55199120078 น.ส. เจนจิรา เดชรักษา 
56199120008 น.ส. สิรินธร สุนทรธรรมาสน์ 

รศ.ดร. ศิวาพร ลงยันต์ 59199120018 น.ส. ชลธิชา จินาพร 
อ.ดร. ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย 58199120007 น.ส. นิวนา หวังสวัสดิ์ 

59199110048 นายพิสิฐ ธรรมวิทยากร 
อ.ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 57199120019 น.ส. ฐิติพร ปัญญาชนะกุล 

58199110024 น.ส.ณัชชา พรหมเพศ 
อ.ดร. ฐาปนา  ชลธนานารถ 58199120006 น.ส. ชฎาภรณ์ ดังหั่นซิ้น 

58199110026 นายโสธร อนุเชิงชัย 
59199110009 น.ส.จันทร์จุฬา ภาระเวช 

อ.ดร. สุขุมาภรณ์ แสงงาม 59199120017 นายพชรพล เปียรักษา 
59199110010 นายพชร มณีโชติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้น าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 และ 2558 พบว่า ผลการ
ด าเนินการ ตลอดระยะเวลา 3 ปีนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นไปได้อย่างดี ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใดมีนิสิตเกิน
จ านวนกว่าที่ตั้งไว้ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ตัว
บ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการก ากับมาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งควรมีผลงานวิจั ยอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน เพื่อประสงค์ให้มีการ
พัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เล็งเห็นความส าคัญในข้อนี้ จึงได้วางแผนการส่งเสริม
การผลิตผลงานวิจัยให้ได้ตามเปูาประสงค์ โดยได้ประชุมร่วมกันและได้ข้อสรุปว่า ให้คณาจ ารย์บัณฑิตของภาควิชา ฯ 
ที่มีความประสงค์รับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) ด าเนินการขอทุนวิจัยอย่างน้อย 1 ทุน หรือ 2) 
มีผลงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นผลงานทางวิชาการในรูปแบบของวารสารหรือผลผลิตที่เกิดจากงานวิจัยอย่างน้อย 1 ชิ้น 
คณาจารย์บัณฑิตผู้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ข้อใดข้อหนึ่งจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตใน
หลักสูตร ฯ ได้ ภายหลังจากการวางแผนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ลงมือปฏิบัติโดยในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร ฯ ครั้งที่ 10 /2558  ได้มีมติให้แจ้งให้คณาจารย์บัณฑิต ทุกท่านทราบ 
(Ph.D.Biotech_59_1.1_7)  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ตรวจสอบผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2559 นี้ โดยได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก กรอกรายละเอียดประวัติส่วนบุคคลและผลงานวิจัยให้เป็นปัจจุบัน 
และขอให้ภาควิชา ฯ ช่วยรวบรวมส่ งให้กับผู้รับผิดชอบของหลักสูตร และน าเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อประเมินผลในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร ฯ ครั้งที่ 12/2559 พบว่า ทุกท่านมีผลงานวิจัยใหม่อย่างต่อเนื่อง ตามท่ีได้
ก าหนดไว้ (Ph.D.Biotech_59_1.1_8) เห็นได้จากในปีการศึกษานี้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนิสิตมีผลงานวิจัยดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

1 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร Pasookhush, P., Longyant, S., Sithigorngul, P., 
Chaivisuthangkura, P. (2016) Development of Duplex 
Loop-Mediated Isothermal Amplification (dLAMP) 
Combined with Lateral Flow Dipstick (LFD) for the 
Rapid and Specific Detection of Vibrio vulnificus and 
V. parahaemolyticus. North American Journal of 
Aquaculture. 78: 327-336. 
 
Wangman, P., Longyant, S., Utari, H.B. ., Senapin, S., 
Pengsuk, C., Sithigorngul, P., Chaivisuthangkura P. 
(2016) Sensitivity improvement of 
immunochromatographic strip test for infectious 
myonecrosis virus detection. Aquaculture. 453: 163-
168. 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

 

Thongkao, K., Sudjaroen, Y., Chaivisuthangkura, P. 
(2016) Rapid multiplex polymerase chain reaction for 
simultaneous detection of Vibrio harveyi, V. 
parahaemolyticus, and V. vulnificus in pacific white 
shrimp (Litopenaeus vannamei). Annals of Tropical 
Medicine and Public Health.9: 255-262. 

2 รศ.ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ Tantong, S., Pringsulaka, O., Weerawanich, K., 
Meeprasert, A., Rungrotmongkol, T., Sarnthima, R., 
Roytrakul, S., Sirikantaramas, S. (2016) Two novel 
antimicrobial defensins from rice identified by gene 
coexpression network analyses. Peptides 84: 7-16. 
 
Sunthornthummas, S., Doi, K., Rangsiruji, A., 
Sarawaneeyaruk, S., Pringsulaka, O. (2016) Isolation 
and characterization of Lactobacillus paracasei LPC 
and phage ΦT25 from fermented milk. Food Control, 
2016. (In press) 

3 อ.ดร. ฐาปนา  ชลธนานารถ Anucherangchai, S., Tejangkura, T., Chontananrth T. 
(2016) Epidemiological situation and molecular 
identification of cercarial stage in freshwater snails in 
Chao-Phraya Basin, Central Thailand. Asian Pacific 
Journal of Tropical Biomedicine.  
6: 539-545. 

 
 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 คณาจารย์ของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพยังได้รับการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ได้รับทุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท
(ซึ่งมีเพียง 2 ศูนย์ที่ผ่านการคัดเลือก ) โดยใช้ชื่อ Center of Excellence in Animal, Plant and Parasite 
Biotechnology โดยมีสมาชิกในศูนย์จ านวน 6 คน ได้แก่ รศ .ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร (หัวหน้าศูนย์ ) ศ.ดร.ไพศาล 
สิทธิกรกุล รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม อ.ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ และ อ.ดร.ธนวรรณ เตชางกูร  
 

https://www-scopus-com.scopeesprx.elsevier.com/sourceid/19700175302?origin=recordpage
https://www-scopus-com.scopeesprx.elsevier.com/sourceid/19700175302?origin=recordpage
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 ในปีการศึกษา 2559 คณาจารย์ของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพยังได้รับการคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ ให้
ได้รับทุนการจัดตั้ง Virtual Research Unit (VRU) ภายใต้ชื่อ CE Biotech โดยมีสมาชิกในศูนย์จ านวน 4 คน ได้แก่ 
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร (หัวหน้าศูนย์ ) ศ.ดร.ไพศาล สิ ทธิกรกุล รศ .ดร.ศิวาพร ลงยันต์ และ อ .ดร.สุขุมาภรณ์ 
แสงงาม 
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2549 และมีการปรับหลักสูตรในปีการศึกษา 
2555 เพ่ือเข้ากรอบ TQF โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงฉบับปัจจุบันในปีการศึกษา 1/2555 และประเมินหลักสูตรตาม
ดัชนีทุก 5 ปี ในขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างรออนุมัติใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 
 ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ ชุดปัจจุบัน ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ฯ โดย
ประสานงานกับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท .ม. และ ปร .ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2560 
และมีการด าเนินการดังนี้ 

1.   การวางแผนคัดเลือกคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 4/2559 (Ph.D.Biotech_59_1.1_9) และการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท า 
มคอ.2 ส าหรับหลักสูตร 2560 เช่น การเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ (Ph.D.Biotech_59_1.1_10) เป็นต้น 

2. วางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตร ฯ โดย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ ได้จัดการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางในการ ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ให้คณาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ประธานหลักสูตร ฯ เป็นผู้ด าเนินการ (Ph.D.Biotech_59_1.1_11)  

3. ด าเนินการสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)  
ในช่วงปรับปรุงหลักสูตรทางคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตร  ฯ ได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ โดย

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและนายจ้างบัณฑิต ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีชีวภาพยังคงมี
ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากในอีก 5 ปีข้างหน้า และตลาดแรงงานยังมีความต้องการ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสายงา นที่ต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุดคือ สาย
งานวิจัยและพัฒนา โดยมีความต้องการด้านทักษะทางชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยาและด้านพืช ในปริมาณท่ี
เท่ากัน นอกจากนี้นายจ้างได้กล่าวว่าความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อจบหลักสูตรคือ  

-  สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี      คิดเป็นร้อยละ 100 
-  สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ   คิดเป็นร้อยละ 100 
-  แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์          คิดเป็นร้อยละ 100 
-  มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการจัดการบุคคล     คิดเป็นร้อยละ 100 
-  มีความสามารถในการปรับตัวและท างานเป็นทีมได้      คิดเป็นร้อยละ 100 
-  มีความรู้ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพอย่างลึกซึ้ง      คิดเป็นร้อยละ 100 
- แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้        คิดเป็นร้อยละ 100 
(Ph.D.Biotech_59_1.1_12) 
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4. จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตรในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรโดยให้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ คือ ควรมีระบบ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท าวิจัยและการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก  และแส วงหาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้
ด าเนินการวาง วา ง ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกันแล้ว 
(Ph.D.Biotech_59_1.1_13) 

5.   ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ปร .ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 2 ท่าน ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ .ศ. 2559 ได้รับการอนุมัติ
และเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ .ศ. 2560 
ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2560 (Ph.D.Biotech_59_1.1_12) และได้ด าเนินการจัดส่งหลักสูตรไปยัง สกอ . เพ่ือรอรับการ
อนุมัติให้ใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 นี้ 
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ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  “ผ่าน” ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_1.1_1 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้สอน 
Ph.D.Biotech_59_1.1_2 ค าสั่งแต่งตั้ง และ ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
Ph.D.Biotech_59_1.1_3 ค าสั่งแต่งตั้ง และ ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
Ph.D.Biotech_59_1.1_4 ค าสั่งแต่งตั้ง และ ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
Ph.D.Biotech_59_1.1_5 รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ณ วันที่ 20 กันยายน 

2559) (หน้าที่ 23/47) 
Ph.D.Biotech_59_1.1_6 ผลงานเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_1.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 10 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
Ph.D.Biotech_59_1.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 12 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_1.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_1.1_10 รายงานการป ระชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_1.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 10 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_1.1_12 มคอ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

2560 คณะวิทยาศาสตร์ มศว. (หน้า 98 - 105 และหน้า 2) 
Ph.D.Biotech_59_1.1_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร .ด . และ วท .ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 11 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปี
การศึกษา 2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (6) 
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ส าเร็จการศึกษารวม  1 คน โดย
ได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน  1  ฉบับ (Ph.D.Biotech_59_2.1_1) คิดเป็นร้อยละ  100 จากจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เฉลี่ยเท่ากับ 4.80 (4.80 /1) 

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

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 

เฉลี่ย 4.80 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 1 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.80 
 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉลี่ย 5 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉลี่ย 4 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา เฉลี่ย 5 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เฉลี่ย 5 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เฉลี่ย 5 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉลี่ย - 
 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได ้
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว มี (1) คุณธรรม จริยธรรมจัดอยู่ใน ระดับดี (2) มีความรู้

ความสามารถทางวิชาการดีส าหรับผู้ใช้บัณฑิต (3) มีทักษะทางปัญญาดี (4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี (5) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ใน

เกณฑ์ดี จึงกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_2.1_1 สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก รวม 1 คน และมีผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวม 2 ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ร้อยละ 100 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

นิสิตหรือผู้ส าเร็จ ป. เอก 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 นายประดิษฐ์ หวังมาน Wangman, P., Longyant, S., Utari, H.B. ., Senapin, S., 
Pengsuk, C., Sithigorngul, P., Chaivisuthangkura P. 
(2016) Sensitivity improvement of immunochromato 
graphic strip test for infectious myonecrosis virus 
detection. Aquaculture. 453: 163-168. 
Ph.D.Biotech_59_2.2_1 (1) 

1.0 

2 นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช Pasookhush, P., Longyant, S., Sithigorngul, P., 
Chaivisuthangkura, P. (2016) Development of Duplex 
Loop-Mediated Isothermal Amplification (dLAMP) 
Combined with Lateral Flow Dipstick (LFD) for the 
Rapid and Specific Detection of Vibrio vulnificus and V. 
parahaemolyticus. North American Journal of 
Aquaculture. 78: 327-336. 
Ph.D.Biotech_59_2.2_1 (2) 

1.0 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 2.0 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_2.2_1 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้วางแผนจัดการระบบกลไกการรับนิสิตให้มีความเหมาะสมและเป็น

ปัจจุบันดังแสดงในแผนผังที่ 1 โดย 1) ก ากับดูแลให้การก าหนดคุณสมบัติคุณสมบั ติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2554 และ
2) จัดการประชุมเพ่ือการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะให้มีความรัดกุม เพื่อเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นให้ได้นิสิตที่มี
คุณสมบัติที่ต้องก ารมากขึ้น และไม่เป็นการปิดก้ันผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาที่มีความใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสาขาที่มีความใกล้เคียงกัน ที่ผ่านการคัดเลือกได้แสดงศักยภาพในการ ศึกษาต่อเท่าเทียมกับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาที่ระบุไว้ 3) จัดการประชุมหารือภายหลังการรับนิ สิตในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือระบุปัญหา และหา
หนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาเรื่องจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในแต่ละปี เป็นต้น 

ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557 โดยมีการจัดการประชุมก่อนการสอบข้ อเขียน เพื่อร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คะแนนที่เหมาะสมในการเข้าศึกษา
ของผู้สมัครเข้าศึกษา รวมทั้งตั้งเกณฑ์เบื้องต้นในการสอบสัมภาษณ์เพ่ือให้ตัวแทนของคณะกรรมการ ฯ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการคัดกรองผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้เพ่ือการคัดกรองนิสิตที่มีคุณภา พดียิ่งขึ้น ได้มีการ
ปรับเกณฑ์ดังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้ก าหนดให้ผู้สมัครระดับปริญญาเอก
ที่มีสิทธิผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนขั้นต่ าร้อยละ 60 ขึ้นไป (ในปีการศึกษา 2558 ใช้เกณฑ์ที่
ร้อยละ 50) ในการสอบสัมภา ษณ์ให้เน้นการถามค าถามเพ่ือให้แสดงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคท่ีใช้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานที่นิสิตสามารถอธิบายได้ชัดเจน เช่น PCR blotting และ ELISA โดยนิสิตต้องได้
คะแนนสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา  คณะกรรมการบริหารห ลักสูตร ฯ ก าหนดให้ใช้คะแนน
เฉลี่ยของนิสิต ชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา เป็นตัวชี้วัดความเหมาะสมในการก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตเข้าศึกษา 
โดยนิสิตจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 2 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.50 (Ph.D.Biotech_59_3.1_1) 

ในปีการศึกษานี้ หลักสูตร ฯ ได้ เปิดรับนิสิตใหม่ 2 รอบ คือ ในภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มี
นิสิตที่ผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตร 2 คน คือ นางสาวชลธิชา จินาพร ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือศึกษาวิชาภายในประเทศ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ) ปัจจุบันนี้นิ สิตเป็น
อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนายพชรพล เปียรักษา ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Ph.D.Biotech_59_3.1_2) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 2/2559 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานคะแนนเฉลี่ยของนิสิตทั้ง 2 คน พบว่า ไม่มีนิสิตคนใดมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
รวม 2 ภาคการศึกษาต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น 
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แผนผังที่ 1 สรุประบบการด าเนินการรับนิสิต หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ในระยะเวลา 1 ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อก าหนด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยอ้างอิงจากข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 มคอ. 2 

ประธานหลักสูตรแจ้งข้อสรุปการประชุมต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่

ประกาศรับสมัคร คัดกรอง และจัดสอบข้อเขียนตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา 2559 

สอบสัมภาษณ์วิชาการผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และ

ส่งผลการสอบกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายหลัง

การสัมภาษณ์เสร็จสิ้น 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ประชุมเพื่อหาข้อสรุป

เกี่ยวกับเกณฑ์ในการ

สัมภาษณ ์

ประเมินผลที่ได้จากการรับนิสิต ได้แก่ จ านวนผู้สมัคร และ

จ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นไปตามเปูาหมายที่

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 และวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะให้นิสิตทุ กคนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง คือ มอบหมายให้ประธา นหลักสูตร ฯ เข้าให้ค าแนะน านิสิตใหม่ทุกคนในวันปฐมนิเทศ ซึ่งจัดโดย  บัณฑิต
วิทยาลัย  และหลักสูตร ฯ  จากนั้น เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต่ละปี จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการเตรียมความ
พร้อมของนิสิตว่าได้ช่วยสนับสนุนความเข้าใจในการระบบการจัดการต่าง ๆ ของหลักสูตร ฯ พร้อม ทั้งการเข้าถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ โดยตรวจสอบจากแบบสอบถามความคิดเห็นชองนิสิตเกี่ยวกับ
หลักสูตร ฯ 

ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ ปรับปรุงการ เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษา
ให้กับนิสิตใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่จะชี้แจงให้นิสิตทราบดังต่อไปนี้ 

1. การชี้แจงระบบการจัดเรียนการสอนของหลักสูตร 
2. แผนการเรียนของนิสิต ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รวมทั้งระยะเวลาที่จะต้องส าเร็จ

การศึกษาตามข้อก าหนดของหลักสูตร ฯ และบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเงื่อนไขในการส าเร็จกา รศึกษาท่ีก าหนดโดย
หลักสูตร ฯ และบัณฑิตวิทยาลัย 

3. กิจกรรมเสริมเพ่ือการพัฒนาทักษะ และจรรยาบรรณของนักวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการสอนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรมเสริมทักษะ
การอ่าน และเขียนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

4. แนะน าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ซึ่งจะท าหน้าที่ดูแลนิสิตในปีแรกของการศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่นิสิตจะเลือกในภายหลัง รวมทั้งระ ยะเวลาในการยื่นเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

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

6. ระบบการยื่นข้อร้องเรียนทั้งในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดดังระบุในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 9 /2558 

(Ph.D.Biotech_59_3.1_3) ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2558 พบว่า ได้รับผลความพึงพอใจจากนิสิตชั้นปีที่ 1 
ในหลักสูตรเป็นอย่างดี เห็นได้จากผลการประเมินที่ออกมามีแนวโน้มดีขึ้นกว่าในปีการศึกษา 2557  

ประธานหลักสูตร ฯ ได้น า ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2558 เข้าสู่ที่ประชุม ฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 9/2559 เพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ส าหรับ
แผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตในปีการศึกษา 2559 และได้ข้อสรุปให้ปฐมนิเทศนิสิตตามหัวข้อที่ได้ก าหนดไว้ในปี
การศึกษา 2558 ในวันปฐมนิเทศของหลักสูตร ฯ  เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ต้องการตรวจสอบให้
ชัดเจนว่า ข้อมูลที่นิสิตได้รับนั้นเพียงพอแล้วหรือไม่ โดยจะดูจากผลการประเมินความคิดเห็ นของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปี
การศึกษานี้ก่อนจะน าไปสู่ข้อสรุปในการปรับปรุงต่อไป  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ยังได้ให้เพ่ิมเติม
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ข้อมูลอีก 1 หัวข้อ คือ ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ส าหรับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาชีววิทยา  
(Ph.D.Biotech_59_3.1_4) 

ผลที่ได้จากการด าเนินการดังกล่าว พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอน และ แผนการ
เรียนของนิสิต  รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อ กิจกรรมเสริม ที่หลักสูตร ฯ ได้จัดขึ้น ดังจะเห็นได้จาก แบบสอบถา มความ
คิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ฯ ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี (Ph.D.Biotech_59_3.1_5) นอกจากนี้ยังพบว่า 

1. นิสิตสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ในคณะ ฯ หรือภา ควิชาในสังกัดได้ดีกว่าเดิม  โดยผลการ
ประเมิน ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจเ กี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน ในปี
การศึกษานี้เท่ากับ  4.04 อยู่ในเกณฑ์ดี มาก (Ph.D.Biotech_59_3.1_5) และมีแนวโน้มดีขึ้น ว่าปีการศึกษา  2557 
(3.60) และ 2558 (3.61) จึงอาจกล่าวได้ว่า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ก่อนการเข้าศึกษานั้นมี
ประโยชน์ต่อนิสิตชั้นปีที่ 1 อย่างมาก  

2. การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากที่นิสิต
ในปีการศึกษานี้ ส่วนใหญ่มีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา 

3. ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาชีววิทยา  ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีนิสิต
ระดับปริญญาเอกสมัครเข้ารับทุน จากการสอบถามของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ฯ ในเบื้องต้น พบว่า นิสิต ไม่มี
ความต้องการรับทุนนี้ เนื่องจากได้รับทุนการศึกษาอ่ืนอยู่แล้ว 

การประชุมเพ่ือสรุปผลการเตรียมความพร้อมของนิสิตจึงได้ข้อสรุปว่า การปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานใน
ครั้งนี้ ได้ช่วยสนับสนุนความเข้าใจในการระบบการจัดการต่าง ๆ ของหลักสูตร ฯ พร้อมทั้งการเข้าถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (Ph.D.Biotech_59_3.1_6) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 8 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 
Ph.D.Biotech_59_3.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 9 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.1_5 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 8 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 ตั้งแตป่ีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้วางแผนการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาส าหรับ
การท าวิทยานิพนธ์แก่นิสิตดังแสดงในแผนผังที่ 2 และได้เริ่มด าเนินการในปีการศึกษานั้น โดยมีมติให้เริ่มจากอาจารย์
ที่ปรึกษาจัด lab meeting เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการท าปริญญานิพนธ์
อย่างใกล้ชิดและเป็นการควบคุมดูแลการให้นิสิตส าเร็จการศึกษาเร็วขึ้น 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือให้มีนิสิตส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการเรียนมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า มีจ านวนนิสิตที่ส าเร็ จการศึกษา หรือด าเนินการสอบ
เค้าโครง /สอบวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดน้อยมาก กล่าวคือ มีผู้ส าเร็จการศึกษา 1 คน คือ นายประดิษฐ์ 
หวังมาน และเตรียมยื่นเรื่องสอบ เค้าโครง วิทยานิพนธ์ 1 คน ได้แก่ นายอรรคพล วณิกสัมบัณ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 
กรกฎาคม 2559) ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนิสิต คือ ความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ จึงได้
ตรวจสอบ โดยให้ นิสิตประเมินความพึงพอใจในระบบการให้ค าปรึกษา ผ่าน แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตร ฯ และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตปัจจุบัน  ในแบบสอบถามความคิด เห็นของนิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตร ปร .ด. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตร หัวข้อที่ 2.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส าหรับในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 (ชั้นปีที่ 
1 เท่ากับ 4 . 80 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไ ปเท่ากับ 4 . 90 ) อยู่ในระดับดี มาก  ( Ph.D.Biotech_59 _3.2_1, 
Ph.D.Biotech_59_3.2_2) แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ที่ปรึกษา ฯ ได้ให้ความเอาใจใส่ในดูแลนิสิตเป็นอย่างดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 (4.82) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ไ ด้น า
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผลจากการประเมิน บ่งชี้ว่า ความล่าช้าในการส าเร็จการศึกษาอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากการ
ไม่เอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในขณะด าเนินการวิจัย นอกจากนี้ยัง ไม่เคยมีการยื่นข้อร้องเรียนต่อ
หลักสูตรเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย  คณะกรรมการ ประจ า หลักสูตร ฯ จึงได้น าเรื่องเข้าปรึกษาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 8/2560 (Ph.D.Biotech_59_3.2_3) และมีการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติมดังนี้  

1) ส าหรับนิสิตในระดับชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปซึ่งยังไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรม การประจ า
หลักสูตร ฯ แจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหากนิสิตยังไม่พร้อมส าหรับการน าเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าจดหมายชี้แจงเหตุผลมายังคณะกรรมการหลักสูตร ฯ ทั้งนี้เพื่อ
จะได้เก็บรวมรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา และเพ่ื อหาหนทางแก้ไข / อ านวย
ความสะดวกให้ต่อไป 
 ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ ได้ทราบปัญหาการ ด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 1 คนซึ่งยังไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ 
นิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ชื่อนายคณาสิต พ่วงอ าไพ (นิสิตรหัส 54) ได้ปุวย
เป็นโรคซึมเศร้า ไม่อยากท่ีจะพบปะพูดคุยกับบุคคลในสังคม ได้แต่เก็บตัวเงียบอยู่กับบ้าน โดยนิสิตได้
เข้ารับการรักษาโรคนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม 2559 โดยได้เข้ารับการรักษา
ผ่าน course จิตเวช 2 course และทานยาเป็นประจ าทุกวันจนมีอาการดีข้ึน ซึ่งต่อมา อ . ที่ปรึกษาได้
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ด าเนินการถามไปทางโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  เพ่ือขอหารือแนวทางการยุติทุนและการ
ชดใช้ทุน (Ph.D.Biotech_59_3.2_4) แต่ได้รับค าแนะน าว่าอยากให้นิสิตได้พยายามศึกษาเล่าเรียนต่อ 
ต่อมาเม่ือเดือน มกราคม 2560 นิสิตเข้ามาท างานวิจัยอีกครั้ง แต่เมื่อระยะผ่านไปประมาณ 5 เดือน 
พบว่าเมื่อนิสิตได้รับความเครียดจากการศึกษาวิจัยนิสิตจะมีอาการของโรคซึมเศร้าเพ่ิมมากข้ึน ไม่
สามารถมาท างานวิจัยได้เป็นระยะเวลาติดกันหลายวัน ไม่สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ และ
จ าเป็นต้องได้รับการรักษาแบบ psycho-therapy อ. ที่ปรึกษาจึงได้ด าเนินการถามไปทางโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เพื่อขอหารือแนวทางการยุติทุนและการชดใช้ทุนอีกครั้งหนึ่ง และยังรอ
ค าตอบอยู่ (Ph.D.Biotech_59_3.2_5) ต่อมา อ. ที่ปรึกษาได้ให้นิสิตสอบถามไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ว่า
หากปรับลดจากการเรียน ป . เอก ลงมาเป็น ป . โท จะกระท าได้หรือไม่ (Ph.D.Biotech_59_3.2_6) 
และจากการประชุมของบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 มีมติว่าให้นิสิตลาออกและสมัคร
เข้ามาเรียน ป . โท ใหม่อีกครั้งหนึ่ง อ . ที่ปรึกษา จึงได้น าเข้าหารือในที่ประชุมคณะกร รมการบริหาร
หลักสูตร ฯ ครั้งที่ 8/2560 (Ph.D.Biotech_59_3.2_3) และได้ข้อสรุปว่า ควรแนะน าให้นิสิตพยายาม
ศึกษาเล่าเรียนจนจบ ป. เอก ในระยะเวลาที่ก าหนดอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า การให้นิสิตลาออกไปเพื่อ
สมัครใหม่นั้นท าให้นิสิตเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่ม และควรให้นิสิ ตรักษาสุขภาพรวมทั้งมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการรักษาเป็นระยะ 

2) เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มีการเตรียมความพร้อมนิสิตส าหรับการสอบเค้าโครง และการ
สอบวิทยานิพนธ์ โดยให้มีการซักซ้อมการน าเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนท าการสอบกับ
คณะกรรมการสอบ 

 คณะกรร มการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดการติดตามผลการปรับปรุงแผนการด าเนินงานโดยจะใช้
ปริมาณการสอบเค้าโครง  / การส าเร็จการศึกษาของนิสิตในปีการศึกษา 2560 เป็นตัวชี้วัด  
(Ph.D.Biotech_59_3.2_3)  
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แผนผังที่ 2 สรุประบบการดูแล ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด. 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 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นตรงกันในเรื่องความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้

เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) กลุ่มวิชาหลัก (core subject) : เนื่องจากหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนเก่ียวกับระเบียบวิจัย และ 
เทคโนโลยีทางการวิจัยด้านชีววิทยาพ้ืนฐานและประยุกต์ รายวิชาหลักส่วนใหญ่จึงมีความคล่องตัวในการปรับปรุง
เนื้อหาให้ สอดคล้องกับ เทคโนโลยีทางด้านงานวิจัยใหม่  ๆ ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในทศวรรษนี้ ได้แก่ ทช 
611 เทคโนโลยีขั้นสูง ทางยีน (Ph.D.Biotech_59_3.2_7) ซึ่งจะส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ลึกซึ้งในกระบวนการวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ และน าไปสู่การมีทักษะการวิจัยที่ดียิ่งขึ้ นอันอาจน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือต่อยอดองค์
ความรู้เดิมให้ลึก ซ้ึงขึ้นไป ดังเห็นได้จากบทความตีพิมพ์งานวิจัยต่อเนื่องที่นิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรได้สร้างสรรค์
ออกมาทุกๆ ปี 
  2) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) : ความก้าวหน้าทางสาย
วิชาการและงานวิจัยนั้นนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ความกว้างขวางในวงการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตท ากิจกรรมต่างๆ ที่น าไปสู่ทักษะดังกล่าวด้วยการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมงานประชุมทางวิชาการ และน า เสนอผลงานต่อที่ประชุมระดับชาติอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนส าเร็จการศึกษา 
(Ph.D.Biotech_59_3.2_8) ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือ นักวิจัยใหม่ๆ ในรุ่น
เดียวกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความร่วมมือทางงานวิจัยในอนาคตได้ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นิสิต
ได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาภายนอกสถาบันของตนเอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเปิดกว้างทางความคิด รวมทั้งฝึกทักษะทางความคิดและแก้ปัญหาเมื่อได้รับค าถามในแง่มุมที่แตกต่างไป
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูต รยังส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคม โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์
บัณฑิตเน้นการส่งเสริมให้นิสิตท าวิจัยในหัวข้อการวิจัยแบบประยุกต์ใช้งานวิจัยพื้นฐานไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานใน
รูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยของนิสิตทั้งระ ดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ
หลักสูตร ฯ ได้รับรางวัลระดับชนะเลิศ ประเภทการเขียนข้อเสนอโครงการ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" 
(Thailand Research Expo 2016) จากเรื่อง ชุดตรวจ  LAMP test ส าหรับ Pseudomonas aeruginosa พัฒนา
ร่วมกับการใช้ gold nanoparticles (AuNP) probe จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 
2559 (Ph.D.Biotech_59_3.2_9) 
 3) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) : 
หลักสูตรได้จัดกิจกรรมหลายอย่างเพือ่ส่งเสริมการเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ ได้แก่ ในรายวิช าเลือกเสรี 
มีรายวิชาทีเ่กี่ยวข  ้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง คือ ชว 643 ชีวสารสนเทศ  ในรายวิชานี้ได้มีกิจกรรมให้นิสิต
ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง น าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมท่ีมีอยู่หลากหลาย จากนั้น
สรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ออกมาด้ว ยความคิดของตนเองก่อนน าเสนอในรูปแบบ รายงาน 
(Ph.D.Biotech_59_3.2_10) โดยส าหรับรายวิชา ชว 643 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้กระตุ้นให้นิสิตทุก
คนลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว และได้ปฏิบัติต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และปรับพ้ืนฐานความรู้ทางทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี นอกจากกิจกรรมที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยแล้ว ยังมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะเหล่านี้แบบทั่วๆ ไป ได้แก่ การใช้สารสนเทศค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอในรูป 
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powerpoint ในรายวิชาบังคับจ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ ทช  791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ทช 792 สัมมนา
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 และ ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 ซึ่งนอกเหนือจากการให้นิสิตได้ค้นคว้าด้วย
ตนเองแล้ว หลักสูตรยังได้มีการจัด ให้มีวิทยากรบรรยายพิเศษก่อนการน าเสนอจริง เพ่ือให้นิสิตได้เห็นตัวอย่างที่ดีใน
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะการสื่อสารอันเป็นอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
นิสิตได้ซักถามรูปแบบ วิธีการ รวมทั้งแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมที่นิสิตยังไม่ทราบได้ด้วย 
(Ph.D.Biotech_59_3.2_11) นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นิสิตเข้าเสนอผลงานประเภทโปสเตอ ร์ในงานประชุมระดับ
นานาชาติ เพื่อฝึก ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยในปีการศึกษานี้มีนิสิต 1 คน คือ น .ส.ชฎาภรณ์ 
ดังหั่งซิน ได้ไปเสนอผลงานในงาน The 34th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand 
(MST34) (Ph.D.Biotech_59_3.2_12) 
 4) กลุม่ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) : หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตได้เสริมสร้างทักษะในข้อ
นี้ผ่านการท าวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ โดยส าหรับนิสิตที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษาภายในซึ่งไม่
ครอบคลุมการไปท าวิจัยต่างประเทศ จะมีการส่งนิสิตไปท างานวิ จัยบางส่วนที่คณะ / มหาวิทยาลัยภายนอก ซึ่งมี
งานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  และความช านาญของหน่วยงานวิจัยจะต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของนิสิต และ
ก าหนดให้ไปด าเนินการวิจัยในต่างประเทศส าหรับนิสิตที่มีทุนการศึกษา ครอบคลุมการไปท าวิจัยต่างประเทศ  ในปี
การศึกษา 2559 นิสิต ป. เอก นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช ซึ่งได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เตรียมตัวไป
ท างานวิจัยเรื่อง RNAseq ของกุ้งก้ามกรามที่ติดเชื้อ MrNV เปรียบเทียบกับกุ้งปกติ ณ Queen’s University 
ประเทศแคนาดา  ภายใต้การดูแลของ Prof. William Bendena ซึ่งนิสิตได้สอบ  TOEFL ibt ผ่านด้วยคะแนน 97 
คะแนน (paper base ประมาณ 590) ในขณะนี้นิสิตได้ยื่นเอกสารต่างๆ ไปท่ีคณะกรรมการของทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาหัวข้อวิจัย (Ph.D.Biotech_59_3.2_13) นอกจากนี้ยังมีนิสิตอีก 2 คน ที่
ก าลังไปศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุุน ได้แก่ นางสาวฐิติพร ปัญญาชนะกุล ก าลังท าวิจัยเรื่อง Thermo-Solvent 
Tolerant Lipase Produced by Actinomycetes ที่ Shizuoka University ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 
31 กรกฎาคม 2560 (Ph.D.Biotech_59_3.2_14) และ นางสาวสิรินธร สุนทรธรรมาสน์ ก าลังท าวิจัยเรื่อง การศึกษา
ลักษณะและล าดับจีโนมทั้งหมดของ Bacteriophage phiT25 ซึ่งจ าเพาะต่อ Lactobacillus paracasei LPC ที่ 
Kyushu University ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2560 – กันยายน 2560 (Ph.D.Biotech_59_3.2_15) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_3.2_1 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.2_2 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ปร .ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 8 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_3.2_4 บันทึกข้อความขอหารือแนวทางการยุติทุนและการชดใช้ทุนของนายคณาสิต พ่วงอ าไพ

ครั้งที่ 1 
Ph.D.Biotech_59_3.2_5 บันทึกข้อความขอหารือแนวทางการยุติทุนและการชดใช้ทุนของนายคณาสิต พ่วงอ าไพ 

ครั้งที่ 2 
Ph.D.Biotech_59_3.2_6 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนายคณาสิต พ่วงอ าไพ  
Ph.D.Biotech_59_3.2_7 มคอ 3 รายวิชา ทช 611 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน 
Ph.D.Biotech_59_3.2_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ)ครั้งที่ 8 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.2_9 การประกาศผลรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.2_10 มคอ 3 รายวิชา ชว 643 ชีวสารสนเทศ 
Ph.D.Biotech_59_3.2_11 มคอ 3 รายวิชา ทช791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ทช 792 สัมมนาทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 5 และ ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 
Ph.D.Biotech_59_3.2_12 การน าเสนอผลงานของ น.ส.ชฎาภรณ์ ดังหั่งซิน ในงาน The 34th Annual 

Conference of the Microscopy Society of Thailand 
Ph.D.Biotech_59_3.2_13 เอกสารตอบรับจาก Queen University ของนายพงษ์ธนะ ผาสุกหัส 
Ph.D.Biotech_59_3.2_14 จดหมายตอบรับเข้าท าวิจัยจาก Shizuoka University ของ นางสาวฐิติพร ปัญญา

ชนะกุล 
Ph.D.Biotech_59_3.2_15 จดหมายตอบรับเข้าท าวิจัยจาก Kyushu University ของ นางสาวสิรินธร สุนทร

ธรรมาสน์ 

 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 30 

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่
ลาออก

และคัดชื่อ
ออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 

ปี 2554 2  0 0 0 0 1 0 
ปี 2555 1   0 0 0 0 0 
ปี 2556 1    0 0 0 0 
ปี 2557 3    0 0 0 0 
ปี 2558 2     0 0 0 
ปี 2559 2      0 0 
รายการหลักฐานอ้างอิง Ph.D.Biotech_59_3.3_1 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 
 
ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

1. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิตตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 ท าให้ไม่มีแรงจูงใจ
ของนิสิตในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนๆ  ในการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ใ นปัจจุบันมีนิสิตบางคน ในหลักสูตร ได้รับ ทุนการศึกษาจากภายนอก ได้แก่ ทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือศึกษาวิชาภายในประเทศ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 

2. การแข่งขนัที่สูงขึ้นของสถาบันอื่นๆ ที่มีหลักสูตรแบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน 
3. ลักษณะของงานวิจัยของนิสิตแต่ละคนต่างกัน จึงท าให้ระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนต่างกันส่งผลให้นิสิต

ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด 
 4. การขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่องานวิจัยของนิสิต ท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ด าเนินงานเมื่อเกิดการล่าช้าของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจท าให้นิสิตเกิดความท้อถอย และเบื่อหน่ายต่อ

การด าเนินงานวิจัยต่อไป 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

การที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร มีสาเหตุมาจาก 
1. การรอตีพิมพ์ผลงานวิจัย เนื่องจากวารสารบางเล่มใช้ระยะเวลาในการ review ค่อนข้างนาน 
2.  ลักษณะของงานวิจัยของนิสิตแต่ละคนต่างกัน จึงท าให้ระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนต่างกันส่งผลให้นิสิต

ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด  
3. การเจ็บปุวยของนิสิตบางคนท าให้ไม่สามารถท างานวิจัยได้ 
4. นิสิตบางคนเป็นอาจารย์ เมื่อหมดระยะเวลาการศึกษาต้องกลับไปท างานที่ต้นสังกัด ท าให้ไม่สามารถท างาน

วิจัยแบบเต็มเวลาได้ 
 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ 4.00 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 3.75 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 5.00 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
โดยมีแนวโน้มผลการประเมิน เฉลี่ยเท่ากับ  4.50 ระดับดีมาก (นิสิตชั้นปีที่ 1 เท่ากับ 4.42 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 4.56) 
(Ph.D.Biotech_59_3.3_2, Ph.D.Biotech_59_3.3_3)  

 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการด าเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
1) การใช้เครื่องถ่ายภาพเจลไม่สะดวก

เนื่องจากไม่สามารถใช้ได้นอกเวลา
ราชการ 

สาเหตุ: 
เนื่องจากในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีการจัดโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์ใหม่ 
ภายหลังจาก มศว ออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท าให้คณาจารย์
สาขาจุลชีววิทยา ได้แยกออกจ ากภาควิชาชีววิทยาไปจัดตั้งภาควิชาจุล
ชีววิทยา และเครื่องถ่ายภาพเจลได้ถูกโอนเป็นเครื่องมือของภาควิขาจุล
ชีววิทยา และมีนโยบายให้นิสิตใช้เครื่องเฉพาะในเวลาราชการ ซึ่งท าให้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความไม่สะดวก  เห็นได้จากหลักสูตร ฯ 
ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องนี้จากนิสิตทั้งระดับ ป. เอก และ โท ถึง 6 ราย 
 
การด าเนินการ: 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้น าเรื่องเข้าแจ้งในที่ประชุมเพ่ือหา
ข้อสรุปวิธีการแก้ไข และได้ข้อสรุปจากที่ประชุม  ฯ ให้ ประธาน
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เรื่องที่ร้องเรียน ผลการด าเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้หาทางด าเนินการจัดหาเครื่อง
ถ่ายภาพเจลให้นิสิต (Ph.D.Biotech_58_3.3_4) 
 
ผลการด าเนินการ: 
การ ด าเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว และ นิสิตในหลักสูตรสามารถใช้เครื่อง
ถ่ายภาพเจลได้สะดวกมากขึ้น แม้ต้องท าวิจัยนอกเวลาราชการ 
 
-นิสิตได้ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการนี้โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ
ดีมาก (4.00) และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ว่า แม้จะได้รับการแก้ไขแล้ว 
แต่ประสิทธิภาพของกล้องถ่ายภาพยังไม่ดีพอ แนะน าให้รีบเร่งด าเนินการ 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญมาก และจ าเป็นจริง ๆ ส าหรับนิสิตและ
อาจารย์ที่ท างานวิจัย 

2) เครื่อง UV box เสีย สาเหตุ: 
เนื่องจากเครื่อง UV transiluminator (UV box) มีอายุการใช้งานมา
นานกว่า 10 ปี อีกท้ังถูกใช้งานอย่างหนัก จึงท าให้ช ารุด  ท าให้ นิสิตที่
ท างานวิจัยด้านชีวโมเลกุลที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวในการท า
บริสุทธิ์ DNA ประสบปัญหาอย่างมาก 
 
การด าเนินการ: 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้น าเรื่องเข้าแจ้งในที่ประชุมเพ่ือห า
ข้อสรุปวิธีการแก้ไข และได้ข้อสรุปจากที่ประชุม  ฯ ให้ด าเนินการจัดหา
เครื่องทดแทนให้นิสิต (Ph.D.Biotech_58_3.3_4)  
 
ผลการด าเนินการ: 
ได้ด าเนินการจัดหาเครื่อง ทดแทนให้นิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิตนิสิตที่
ท างานวิจัยด้านชีวโมเลกุล สามารถใช้เครื่อง มือได้ และด าเนิน การวิจัยได้
ต่อเนื่อง 
 
-ไม่มีนิสิตประเมินความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนนี้ 

3) แอร์ในห้องแลปเสีย น้ ายาแอร์รั่ว สาเหตุ: 
สืบเนื่องจากอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศของตึก 19 มากกว่า 10 
ปี และเกิดความเสื่อมของท่อน้ าเครื่องปรับอากาศ 
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เรื่องที่ร้องเรียน ผลการด าเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
การด าเนินการ: 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ ด าเนินการแจ้งซ่อมไปยังภาควิชา 
ฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านการน าเข้าสู่การประชุม เนื่องจากสามารถแก้ไขได้
อย่างรวดเร็ว 
2) เพ่ือแก้ปัญหาในระยะยาว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ มีมติให้
ประสานงานไปยังภาควิชาชีววิทยาเพ่ือขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอา กาศชนิด
แขวนผนังแยก ในแต่ละห้องปฏิบัติการ แทนการใช้เครื่องปรับอากาศแบบ
ฝังของคณะ ฯ 
 
ผลการด าเนินการ: 
1) ด าเนินการ ซ่อมแซม เสร็จสิ้นแล้ว และเครื่องปรับอากาศใน
ห้องปฏิบัติการดังกล่าวกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ ได้แจ้งเข้าที่ประชุมทราบเป็นที่เรี ยบร้อยแล้ว 
(Ph.D.Biotech_58_3.3_5) 
2) ได้ประสานงานไปยังภาควิชา ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการของบประมาณและจัดซื้อ (Ph.D.Biotech_58_3.3_5) 
 
-ไม่มีนิสิตประเมินความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนนี้ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_3.3_1 สรุปจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.3_2 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.3_3 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_3.3_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_3.3_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 3 
อาจารย ์

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ได้ผ่านกระบวนการ

คัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่มาหลายครั้ง ในแต่ละปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
จัดการประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยาเพ่ือประเมินความต้องการอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรในอนาคต และวาง แผน
การรับโดยให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาควิชาชีววิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรโดยรวม 7 หลักสูตร 
และมีการเปิดรับอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก ารศึกษา 2555 มีอาจารย์หลายท่านที่มีความรู้ ความสามารถ 
และคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็นคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมเพื่อประเมินความต้องการ
อาจารย์ใหม่และการประเมินการแต่งตั้งหรือโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องด าเนินการทุกปีเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรสามารถสรุปได้ดังแผนผังที่ 3 โดยมีแผนการด าเนินการดังนี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกันพิจารณาความจ าเป็นในการรับอาจารย์ใหม่ ร่างข้อก าหนดภาระงานส าหรับ
อาจารย์ใหม่ ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ให้ตรงตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและความ
ต้องการของหลักสูตร กล่าวคือต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
และมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติขึ้นไปที่ไม่ เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ จากนั้นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ น าชื่อเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ต่อไป หลังจากนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จะด าเนินการประเมินผลที่ได้จากการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ โดย
ใช้ผลประเมินอาจารย์จากนิสิตเป็นตัวชี้วัด เพื่อประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือ
ใช้วางแผนแผนการรับและแต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  

ในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดให้การประเมินปร ะสิทธิภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 (ชั้นปีที่ 1 เท่ากับ 
4 . 33 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 4 . 75 ) และนิสิตมิได้ให้ค าแนะน าใด ๆ ในเรื่องนี้ (Ph.D.Biotech_59_4.1_1 , 
Ph.D.Biotech_59_4.1_2) ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้งใน
ฐานะผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิต  

อย่างไรก็ตาม จากข้อก าหนดใหม่ของ สกอ . เกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ 
ก าหนดให้มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต รระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 3 คน และทุกคนจะต้องมีผลงานทาง
วิชาการมากกว่า 3 ชิ้นขึ้นไปในระยะเวลา 5 ปี เป็นสาเหตุให้หลักสูตรต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม่ อีกท้ังผลกระทบจากการจัดโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์ใหม่ ภายหลังจาก มศว ออกเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับขอ งรัฐ ท าให้คณาจารย์สาขาจุลชีววิทยา ได้แยกออกจากภาควิชาชีววิทยาไปจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้น าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 10/2559 และมี
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ความเห็นว่า เพ่ือความสะดวกในการจัดการบริหารหลักสูตร ฯ จึงเห็น ควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ เป็นอาจารย์
ในภาควิชาชีววิทยาเท่านั้น และได้พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตในภาควิชา ฯ พบว่า อ .ดร.ฐาปนา ชลธนานา
รถ มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร ฯ ได้ก าหนดไว้ กล่าวคือ มีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีงานวิชาการ
ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไปใน 5 ปี และมีผลงานวิจัย / การขอทุนวิจัยต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และได้ข้อสรุปให้เสนอชื่อ อ .ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท .ม. 
และ ปร .ด. เทคโนโลยีชีวภาพ คนที่ 3 แทน ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย  ซ่ึงเป็นอาจารย์ในสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา 
(Ph.D.Biotech_59_4.1_3) ซึ่งประธานหลักสูตร ฯ ได้เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชา ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และมีค าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อย (Ph.D.Biotech_59_4.1_4) 
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แผนผังที่ 3 สรุประบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปร.ด. 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 
 



หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 37 

- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มีกลไกการก ากับดูและและบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ที่เคร่งครัด 

เพ่ือรักษาอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพตามท่ีหลักสูตรต้องการให้คงอยู่กับหลั กสูตร  ฯ จนถึงวาระการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการหลักสูตร หรือ เกษียณอายุราชการออกไป ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หารือ และได้
ข้อสรุปแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังสรุปในแผนผังที่ 4  

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

ประจ าในหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และมีการวางแผนอัตราก าลังในระยะยาวเพ่ือการสรรหา
อัตราก าลังทดแทนในกรณีท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อันมีสาเหตุมาจ ากหลายประการ เช่น 
ความเจ็บปุวย การโยกย้ายไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไป หรือเกษียณอายุราชการในอนาคต
ข้างหน้า และเตรียมรับการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ในการวางแผนการดังกล่าวจ าเป็นต้องท าทั้งภายในหลักสูตร และ
ร่วมมือกับภาควิชาชีววิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับการขออัตราก าลังของภาควิชา ฯ ด้วย  

ในปีการศึกษา 2559 การจัดโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์ใหม่ ภายหลังจาก มศว ออกเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ท าให้คณาจารย์สาขาจุลชีววิทยา ได้แยกออกจากภาควิชาชีววิทยาไปจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยานั้น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ ประชุมร่วมกัน และมีความเห็นว่า การด าเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแผน
แผนอัตราก าลัง ของหลักสูตร และได้ร่วมมือกับภาควิชา ฯ ด าเนินการหาอัตราก าลังทดแทน โดยขอให้ย้าย อ .ดร.
ฐาปนา ชลธนานารถ จากหลักสูตร กศ .บ. ชีววิทยา มาแทนท่ี ผศ .ดร.พิชาภัค ศรียาภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ ว ในส่วน
ของอัตราก าลังในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 หลายวิชาที่เปิดท าการสอนในหลักสูตร ฯ ยังจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก  

ในปลาย ปีการศึกษา 2559 อ.ดร . อินทนนท์ กลศาสตรเสนี  ได้ขอ ลาออก ส่งผลให้เกิดการขา ดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไป 1 คน ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราก าลัง อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร ฯ ในปีการศึกษา 2560 ที่
ประชุม ฯ ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจาก อ .ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช มีความช านาญในการสอน
ทางด้าน Epidemiological mapping and buffer zone เช่นเดียวกัน และเคยท าการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใน
ปีการศึกษา 2557 ก่อนการประกาศข้อก าหนดใหม่ของ สกอ. เกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอน จะต้องมีผลงาน
ทางวิชาการ 1 ชิ้นขึ้นไปในระยะเวลา 5 ปี จึงเห็นว่า ควรด าเนินการเสนอไปยังภาควิชา ฯ และตัวอาจารย์ผู้สอนให้
เร่งรัดกา รตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อเข้าท าการสอนแทน อ .ดร.อินทนนท์ กลศาสตรเสนี ในภาคการศึกษา 2/2560 ต่อไป 
(Ph.D.Biotech_59_4.1_5) 

2) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร : หลักสูตรไม่มีความเสี่ยงในเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แต่มีความเสี่ยงหลักท่ีอาจเกิดเป็นปัญหาในอนาคตได้ 2 ประการหลัก  

ประการแรก คือ ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพทุกคนมีต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 2 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่ง
ภาควิชาชีววิทยารับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนิสิตเป็ นจ านวนมากในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้มีภาระงาน
การสอนมาก นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วนด ารงต าแหน่งบริหาร อีกด้วย เพ่ือรับมือกับความเสี่ยง นี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนรับรองความเสี่ยงในด้านภาระงานด้วยการกระจายภาระงานการสอน และ
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การดูแลการด าเนินก ารจัดการเรียนการสอนโดยก าหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายงานด้านการสอนและการ
จัดการหลักสูตรตามความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าท่านอ่ื นๆ ที่มีความช านาญในสาขาเดียวกั น และ
ยังไดม้ีการด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

- มีการวางระบบก ากับดูแลจ านวนนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละท่านให้ไม่เกินกว่าข้อบังคับ 
และตามความเหมาะสม 

- ก าหนดนโยบายนิสิตช่วยสอน  (TA) ส าหรับรายวิชาในหลักสูตร ฯ และนอกหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชา  ฯ ได้ก าหนดให้มีโครงการนิสิต บัณฑิตช่วยสอนรายวิชา ปฏิบัติการ
พ้ืนฐานส าหรับปริญญาตรีของภาควิชา ฯ ขึ้น (Ph.D.Biotech_59_4.1_6) หลักสูตร ฯ ได้ก าหนดให้นิสิต 
ป. เอก ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการของปริญญาตรี เช่น ชว 326 ปรสิต
วิทยา ชว  445 พันธุวิศวกรรมศาสตร์  และ ชว 455 ปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ทั้งนี้เพ่ือให้ คณาจารย์มี
เวลาเพียงพอส าหรับจัดการเรียนการสอนและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็น
การฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการไปประกอบอาชีพ โดยเฉพ าะทางด้าน
การศึกษาในอนาคต (Ph.D.Biotech_59_4.1_7) 

ประการที่ 2 สืบเนื่องมาจากการเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมี
ความเคร่งครัดและรัดกุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงต้องวางแผนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
กล่าวคือ มีคุ ณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยตามที่ก าหนด ในด้านคุณวุฒินั้น คณะกรรมการเห็นพ้อง
ต้องกันว่า อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิตรงตามก าหนดทุกคน ในปีการศึกษา 2559 ในด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ จัดว่าอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง เนื่องจากมีผู้ด า รงต าแหน่งวิชาการน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 
จึงมีการวางแผนสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยให้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง
ค าแนะน าและการสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  อย่างไรก็ตาม ในหลักสูตร
ปรับปรุง 2560 ซึ่งมีการก าหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 3 คน จากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับโดย
กระทรวงศึกษาธิการดังที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น ได้น าไปสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรใหม่ได้คัดเลือก
อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามก าหนด หลักสูตร ฯ จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้ใน โดยในขณะนี้ อ .ดร.ฐาปนา 
ชลธนานารถ ก าลังด าเนินการยื่นขอต าแหน่งวิชาการ (Ph.D.Biotech_59_4.1_8) 

เพ่ือตรวจสอบว่า แผนการด าเนินงานดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นั้น เป็นที่พึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือไม่ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลั กสูตร ฯ ได้จัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และได้ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับดี
มาก (Ph.D.Biotech_59_4.1_9) จัดว่ามีแนวโน้ม ใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับในปีการศึกษา 2558 (4.66) และ 
2557 (4.58) 

จากการประเ มินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรโดยให้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ คือ ควรมีระบบอาจารย์พ่ี
เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท าวิจัยและการเป็นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริญญานิพนธ์หลัก 
แต่เดิมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ ร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาที่หลักสูตร ฯ ได้สังกัดอยู่ ได้มีการ
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ด าเนินการ ดูแลอาจารย์ใหม่ มาเป็นเวลานานผ่านระบบการ มอบหมายอย่างไม่เป็นทางการ ให้อาจารย์ในสาขาวิชา
เดียวกัน หรือ มีห้องพักอยู่ใกล้กัน ให้แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักกับสถานที่และเพ่ือนร่วมงาน ช่วยแนะน าความเป็นอยู่
ในเรื่องทั่วไป ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเอ้ือเฟ้ือสถานที่หรืออุปกรณ์ส าหรับงานวิจัยซึ่งอาจารย์ใหม่อาจ
ยังไม่มีทุนวิจัยเพียงพอที่จะจัดหามาได้ แต่ไม่ได้มีการจัดท าแผนการด าเนินการที่ชั ดเจน ในการประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร ฯ วาระ 11/2559 จึงได้มีการวางระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ดังนี้  

1) ให้อาจารย์ใหม่ 1 คน มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 2 ท่าน โดยท่านแรกให้เป็นผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาที่
อาจารย์ผู้นั้นจะต้องท าการสอน เพ่ือท าหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษาทางวิชา การและการจัดการเรียนการสอน ท่านที่ 2 ให้
เป็นอาจารย์ ที่ท างานวิจัยในสาขาเดียวกัน ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ในเรื่องงานวิจัย แนะน าการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ เทคนิคในการท าวิจัย เพื่อการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความพร้อมในงานวิจัยเพิ่มข้ึน และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิตได้ 

2) ให้ประธานหลักสูตร ฯ ประสานงานกับประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาเพ่ือจัดสรรรายวิชา
และชั่วโมงการสอนทั้งในและนอกหลักสูตรให้เพียงพอตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ใหม่ ทั้งนี้ให้
ประธานหลักสูตร ฯ ติดตามผลการจัดการดังกล่าวว่ามีประโยชน์ ต่ออาจารย์ใหม่หรือไม่ต่อไป 
(Ph.D.Biotech_59_4.1_10) อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีอาจารย์ใหม่เข้ามาบรรจุในภาควิชา ฯ ท าให้ยัง
ไม่สามารถติดตามผลการจัดการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแผนได้ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ 
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แผนผังที่ 4 สรุประบบการบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนบริหารอัตราก าลัง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม
หารือ การ วางแผนอัตราก าลังของ
อาจารย์ประจ าในหลักสูตรในระยะ 5 ปี 

น าข้อสรุปเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา 

น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมภาควิชา
ชีววิทยาเข้าพิจารณาและปรับปรุงการ
วางแผน 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประชุม วางแผนสนับสนุนการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลส าเร็จการบริหารเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาผ่านแบบประเมินของ คณะ / หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกันปรับปรุงและวางแผน
ปฏิบัติการส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

มอบหมายหน้าที่ ในการจัดการเรียน
การสอนตามความช านาญ 

สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 

แผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีการศึกษา มีการประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และน าเข้าหารือในที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มีการประชุมร่วมกับภาควิชา ฯ เพ่ือวางแผนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยความร่วมมือ ทางการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่ออาจารย์ซึ่งอยู่ในสังกัดของ
ภาควิชา ฯ โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ ภาควิชา  ฯ มีมติให้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
จ านวน 5,000 บาท (Ph.D.Biotech_59_4.1_11) นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการส่งเสริมการสร้างผลงานด้านวิชา การ
ทั้งการเขียนบทความทางวิชาการและต าราทางวิชาการ ดังเห็นได้จากอาจารย์ประจ ามีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
อันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นประจ าทุกปี (Ph.D.Biotech_59_4.1_12) หลักสูตรได้เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร และภายนอกหลักสูตรผ่านทาง การเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการ
วิจัย ซึ่งจัดโดยภาควิชา ฯ ทุกปี  ในปีนี้จัดการอบรมในวันที่ 11 มค. 60 (Ph.D.Biotech_59_4.1_13) รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาทักษะทางการท าวิจัยให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการสนับสนุนการเข้าอบรมการวิจัยและเข้าร่วม
การประชุ มทางวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง (Ph.D.Biotech_59_4.1_14) ดังจะเห็นได้จากการที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการสม่ าเสมอ หาข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัย ผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
ทุนวิจัย เห็นได้จากอาจารย์ประจ าทุกคนมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจั ยอย่างน้อย 1 ทุน (Ph.D.Biotech_59_4.1_12) 
และจัดให้มีการประเมินการจัดการสอนโดยนิสิตเป็นประจ าหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการสอนต่อไป 
 ตั้งแต่ปี การศึกษา  2558 เป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แห่งช าติ (วช ) ได้ก าหนดให้
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการใช้สิ่งมีชีวิตที่อาจก่อโรคหรือสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม ต้องด าเนินการในห้องปฏิบัติการที่มี การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ได้มาตรฐาน เท่านั้น 
เพ่ือเป็นสนับสนุนการสร้ างงานวิจัยและพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อีกท้ังข้อก าหนดดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อคณาจารย์ในหลักสูตรโดยตรงเนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ หรือสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งสิ้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้มีมติให้เข้าอบรม แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยในเดือนกรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา 
(Ph.D.Biotech_59_4.1_15) และในปีการศึกษา 2559 ได้ให้เข้ารั บการอบรมต่อเนื่องในหัวข้อการก าจัดและการ
จัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (Ph.D.Biotech_59_4.1_16) ทั้งนี้ เพื่อเตรียม
รับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการด าเนินการ ในห้องปฏิบัติการและในการเรียนการ
สอนได ้การด าเนินการดังกล่าว ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เห็นได้จากขณะนี้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการอบ
รบแล้วหลายท่านได้ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย ได้มาตราฐาน และก าลังเตรียมขอรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 นี้ 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 รศ.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 1) การประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที่ 4 ทุนส่งเสริม
กลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร 
โครงการ”ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับแนวทางการควบคุม
โรค” 11 ต.ค. 2559 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ 
2) 11th Asian Fisheries and Aquaculture 
Forum. Asian Food Security for the World 3-
7 August 2016 Bangkok International Trade 
and Exhibition Center , Thailand 
Ph.D.Biotech_59_4.1_17 (1) 

2 ผศ.ศิวาพร  ลงยันต์ โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย วันที่ 11 
มกราคม 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว  
Ph.D.Biotech_59_4.1_17 (2) 

3 อ.ธนวรรณ  เตชางกูร 1) แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ 13-14 กรกฏาคม 2559 
2) การก าจัดและการจัดการของเสียอันตรายใน
ห้องปฏิบัติการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
3) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ASTC 
2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร  
Ph.D.Biotech_59_4.1_17 (3) 

4 อ.รักชนก  โคโต 1) แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ 13-14 กรกฏาคม 2559 
2) การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารองพืชดัดแปลงทางพันธุกรรม หลักสูตรขั้น
ประยุกต์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคริสตัล โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ฯ 17 สิงหาคม 2559 
3) การเลือกใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการพัฒนา
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ณ อาคารวิจัย และ
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง ฯ  มศว 20 ตุลาคม 2559  
4) โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย วันที่ 11 
มกราคม 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว  
5) การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่ งชาติ ครั้งที่ 
20 ณ โรงแรงโนโวเทล กรุงเทพฯ 15-14 มิถุนายน 
2560 
Ph.D.Biotech_59_4.1_17 (4) 

5 อ.ประวัติ  อังประภาพรชัย BEDO Ninth Year Celebration Forum and 
International Workshop: , Biodiversity, 
Biopreservation, and Biobanking of 
Economically Important Genetic Resourcres 
23 สิงหาคม 2559 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
Ph.D.Biotech_59_4.1_17 (5) 

 
การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจ าหลักสูตรใหม ่(หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559) 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จ านวน - คน 

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_4.1_1 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_4.1_2 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ปร .ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_4.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 10 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_4.1_4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_4.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_4.1_6 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 
Ph.D.Biotech_59_4.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 8 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_4.1_8 เอกสารยื่นขอต าแหน่งวิชาการของ อ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
Ph.D.Biotech_59_4.1_9 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน ปรด เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_4.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 11 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_4.1_11 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 3/2560 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2560 
Ph.D.Biotech_59_4.1_12 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
Ph.D.Biotech_59_4.1_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 12 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_4.1_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_4.1_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_4.1_16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_4.1_17 เอกสารประกอบการฝึกอบรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 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 100 ขึ้นไป 2 คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5.8 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 Pasookhush, P., Longyant, S., Sithigorngul, P., 
Chaivisuthangkura, P. (2016) Development of Duplex 
Loop-Mediated Isothermal Amplification (dLAMP) 
Combined with Lateral Flow Dipstick (LFD) for the 
Rapid and Specific Detection of Vibrio vulnificus and V. 
parahaemolyticus. North American Journal of 
Aquaculture. 78: 327-336. 
(Ph.D.Biotech_59_4.2_1 (1)) 
 
Wangman, P., Longyant, S., Utari, H.B. ., Senapin, S., 
Pengsuk, C., Sithigorngul, P.,  Chaivisuthangkura P. 
(2016) Sensitivity improvement of 
immunochromatographic strip test for infectious 
myonecrosis virus detection. Aquaculture. 453: 163-
168. 
(Ph.D.Biotech_59_4.2_1 (2)) 
 
Thongkao, K., Sudjaroen, Y., Chaivisuthangkura, P. 
(2016) Rapid multiplex polymerase chain reaction for 
simultaneous detection of Vibrio harveyi, V. 
parahaemolyticus, and V. vulnificus in pacific white 
shrimp (Litopenaeus vannamei). Annals of Tropical 
Medicine and Public Health.9: 255-262. 
(Ph.D.Biotech_59_4.2_1 (3)) 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 
 

1.0 

2 ผศ.ศิวาพร  ลงยันต์ Pasookhush, P., Longyant, S., Sithigorngul, P., 
Chaivisuthangkura, P. (2016) Development of Duplex 
Loop-Mediated Isothermal Amplification (dLAMP) 
Combined with Lateral Flow Dipstick (LFD) for the 
Rapid and Specific Detection of Vibrio vulnificus and V. 
parahaemolyticus. North American Journal of 
Aquaculture. 78: 327-336. 
 

ผลงาน
ร่วมกับ  
รศ.ดร. 
ปรินทร์ 

https://www-scopus-com.scopeesprx.elsevier.com/sourceid/19700175302?origin=recordpage
https://www-scopus-com.scopeesprx.elsevier.com/sourceid/19700175302?origin=recordpage
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

Wangman, P., Longyant, S., Utari, H.B. ., Senapin, S., 
Pengsuk, C., Sithigorngul, P.,  Chaivisuthangkura P. 
(2016) Sensitivity improvement of 
immunochromatographic strip test for infectious 
myonecrosis virus detection. Aquaculture. 453: 163-
168. 

3 อ.ธนวรรณ  เตชางกูร Anucherangchai, S., Tejangkura, T., Chontananrth T. 
(2016) Epidemiological situation and molecular 
identification of cercarial stage in freshwater snails in 
Chao-Phraya Basin, Central Thailand. Asian Pacific 
Journal of Tropical Biomedicine.  
6: 539-545. 
(Ph.D.Biotech_59_4.2_1 (4)) 

1.0 

4 อ.รักชนก  โคโต Sooksomwaja, T., Koto, R. Ativetin, T. (2016) Green 
Golf Course Standard for Sustainable Sport Tourism. 
Scholar 8: 225-237. 
 
Rangkaew, P. & Koto, R. (2016) Effects of Chemical and 
Microwave Techniques on Sterilization of Medium and 
Materials Plant Tissue Culture and Subculture without 
Using Laminar Air Flow Cabinet. SWU Sci. J. 32(2): 162-
175. 
(Ph.D.Biotech_59_4.2_1 (5)) 

1.0 
 
 
 

0.8 

5 อ.ประวัติ  อังประภาพรชัย -  
 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 5.8 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกได้รับการอ้างอิงใน 
                    ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

1. จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011-2015)  
ที่ได้รับการอ้างอิง เท่ากับ 16  

2. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ 3.2 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้คะแนนเท่ากับ 5 

 

 
แหล่งที่งานวิจัยได้รับการอ้างอิง 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
ปี พ.ศ.
2555 
(2012) 

ปี พ.ศ.
2556 
(2013) 

ปี พ.ศ.
2557 
(2014) 

ปี พ.ศ.
2558 
(2015) 

ปี พ.ศ.
2559 
(2016) 

1. จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐาน TCI 

     

2. จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐาน Scopus 

4 5 1 4 2 

3. ผลรวมจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐาน TCI และ Scopus 

4 5 1 4  2 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

16/5 = 3.2 

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 5 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_4.2_1 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
Ph.D.Biotech_59_4.2_2 ผลงานของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล SCOPUS 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 4.00 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.38 4.49 4.61 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_4.3_1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี

การศึกษา 2559 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีเปูาหมายที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมาตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) หลักสูตรจึงมีการออกแบบและก าหนดสาระวิชาทางทฤษฏี และการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ความรู้และทั กษะทางงานวิจัย โดยในช่วงที่มีการปรับปรุงหลักสูตรได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ศ.ดร. วัฒนาลัย 
ปานบ้านเกร็ด และ รศ .ดร . ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ) เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตร โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ภาคผนวก ค ของ มคอ .2) ดังจะเห็นได้จากรายวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี
ที่เปิดสอนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2555 เน้นหนักไปทางการสอนให้นิสิตได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ทช 611  เทคโนโลยีขั้นสูง ทางยีน  ทช 641 จุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมข้ันสูง และทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร เป็นต้น (Ph.D.Biotech_59_5.1_1) 
  ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภาควิชาชีววิทยา 
และอาจารย์ประจ าของภาควิชาผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในการก าหนดสาระวิชา โดยวางแผน
ก าหนดให้รายวิชาที่ เปิดสอนทุกตัวมีค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน มีจ านวนหน่วยกิตเหมาะสม มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
สาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชา เหมาะสมกับระดับการศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรก าหนดไว้ หากเป็นรายวิชาเลือกเสรี หรือเป็นวิชาใหม่ที่ยังไม่ได้รับการ บรรจุในหลักสูตร จะต้องผ่านการ
พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาก่อนเปิดการสอน 
(Ph.D.Biotech_59_5.1_2, Ph.D.Biotech_59_5.1_3) หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต
ทุกรายวิชาที่มีการเปิดสอนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรหรือไม่ 
(Ph.D.Biotech_59_5.1_3, Ph.D.Biotech_59_5.1_4) 
 นอกจากการก าหนดสาระวิชาและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนแล้ว คณะก รรมการบริหารหลักสูตรจัด
รายวิชาต่าง ๆ เข้าเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการเปิด
รายวิชาตามล าดับก่อนหลังที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นก่อนก้าวไปสู่การเรียน
รายวิชาประยุกต์ รวมทั้งมีการควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คือ มุ่งเน้น
ที่องค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยี ตอบสนองความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ งเพ่ือให้นิสิตส าเร็จการศึกษา
ได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
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 ทั้งนี้นิสิตจะได้รับความรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ได้นั้นขึ้นกับการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และน าไปสู่ความช านาญเฉพาะด้านส าหรับนิสิตในระดับ
บัณฑิตศกึษาอันเป็นเปูาหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หลักสูตรจึงได้จัดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา เพ่ือเปิดรับความคิดเห็นอันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงสาระวิชา การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรต่อไป  โดยในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้รับผล
การประเมินความพึงพอใจในหัวข้อหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (นิสิตชั้นปีที่ 1 เท่ากับ 4.60 ชั้นปีที่ 
2 ขึ้นไป 4.50 จัดอยู่ในระดับดีมาก (Ph.D.Biotech_59_5.1_5, Ph.D.Biotech_59_5.1_6) 
 เพ่ือตอบรับกับการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรุ่นปัจจุบัน ได้
ร่วมกันเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไปยังภาควิชา เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง ได้แก่ รศ .ดร.ปรินทร์ ชัยวิ
สุทธางกูร รศ .ดร .ศิวาพร ลงยันต์ ผศ .ดร .พิชาภัค ศรียาภัย และ อ .ดร .สุขุมาภรณ์  แสงงาม เพ่ือประสานงานกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปัจจุบัน และคณาจารย์บัณฑิตของภาควิชา ฯ ในการจัดท า มคอ . 2 ส าหรับหลักสูตร 
วท.ม. และ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ขึ้น (Ph.D.Biotech_59_5.1_7) 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในแต่ละปี  หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ พิจารณาการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มี
เนื้อหาที่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เกิดข้ึนต่อเนื่องทุกปี เช่น ทช 611 
เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน  ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร  ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมข้ันสูง และ ชว  643 ชี
วสารสนเทศศาสตร์ (Ph.D.Biotech_59_5.1_8) รวมถึงการน าเสนอแผนการปรับปรุงในรายวิชา ให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา  (Ph.D.Biotech_59_5.1_9, Ph.D.Biotech_59_5.1_3) นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ได้
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือการเปิดรายวิชาใหม่ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร อีกท้ังยังมีความจ าเป็น
ต่อการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทางการวิจัยและการประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา หลักสูตรได้ให้นิสิตประเมินรายวิช าต่าง ๆ ผ่านทางระบบ supreme แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงเป็นรายวิชาไป รวมทั้งยังใช้พิจารณาการบรรจุรายวิชาใหม่ ๆ เข้าสู่หลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ
ต่อไป (แสดงในแผนผังที่ 4) 
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แผนผังที่ 4 สรุประบบการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภาควิชา

ชีววิทยา ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน และค าอธิบายรายวชิา 

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  



หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 53 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_5.1_1 มคอ 3 รายวิชา ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

ขั้นสูง และ ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 
Ph.D.Biotech_59_5.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 12 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 6 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_5.1_5 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.1_6 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ปร .ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.1_8 มคอ 5 รายวิชาทช 611 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทาง

อาหาร ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมข้ันสูง และ ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
Ph.D.Biotech_59_5.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 8 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา พบว่าไม่มีปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ไม่มี 

3. แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 ไม่มี 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 
ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีระบบการควบคุมการก าหนดผู้สอนโดยได้มีการประชุม

ภายในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เพื่อวางแผนพิจาร ณาอัตราก าลังของอาจารย์ผู้สอน 
(Ph.D.Biotech_59_5.2_1) รายวิชาบังคับท่ีจะเปิดในปีการศึกษานี้และข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชาเลือกใน
หลักสูตรเพื่อแจ้งต่ออาจารย์ผู้สอน (Ph.D.Biotech_59_5.2_2) ภายหลังจากอาจารย์ผู้สอนได้ส่ง มคอ .3 ของรายวิชา
ต่าง ๆ ให้ผู้รวบรวม แล้ว คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ น ารายวิชาจะท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาถัดไปเข้าสู่ที่
ประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความเหมาะสมของผู้สอนจาก
คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนว่าสอดคล้องกับราย วิชาที่จะเปิดสอน
หรือไม่ รวมทั้งผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนในรายวิชานั้น ๆ หรือไม่ ท าให้ได้
อาจารย์ผู้สอนที่มีความช านาญอย่างแท้จริงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตต่อไป และในปีการศึกษานี้ ได้มีการขอเปิด
รายวิชาจ านวน 8 รายวิชา มีรายวิช าที่ขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนจ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ ทช 611 เทคโนโลยีขั้นสูงทาง
ยีน (1/2559) และ ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร์ (2/2559) (Ph.D.Biotech_59_5.2_3, Ph.D.Biotech_59_5.2_4) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นของนิ สิต
เกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ถ้าระบบที่ตั้งไว้มีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความรู้ในสาขาวิชาที่สอน 
และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี ควรมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตไม่ต่ ากว่า 3.51 ใน
ปีการศึกษานี้ พบว่า ได้รับผลการประเมินเป็น  4.54  (นิสิตชั้นปีที่ 1 เท่ากับ 4.33 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 4.75 ) 
(Ph.D.Biotech_59_5.2_5 , Ph.D.Biotech_59_5.2_6) แสดงให้เห็นว่า การวางระบบผู้สอนในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพดีมาก 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร ฯ ได้วางแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ดัง
แสดงในแผนผังที่ 5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ื อให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ .3 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ และก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ .3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน (Ph.D.Biotech_59_5.2_7) 
แล้วจึงน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับนิสิตผ่านทาง website ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ . 3 
ของแต่ละภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 มีจ านวน 8 รายวิชา  และภาคเรียนที่ 2/2559 มีจ านวน 7 รายวิชา  
และมอบหมายให้ผู้ประสานงานรายวิชาจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชา 
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แผนผังที่ 5 สรุประบบการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 

นิสิตประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชาและหลักสูตร 

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 ให้สอดคล้องกับสา ขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 หลักสูตร ฯ มีการวางแผนการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่ านและไม่ผ่านพร้อมให้ข้อเสนอแนะ  โดย

พิจารณาความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วหัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่าน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย 

 4.อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก า หนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่
ก าหนด 

 5. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประธานและกรรมการในการสอบ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

 6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนอย่างน้อย 2 ครั้ง / 
สัปดาห์ 

 7. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 1 หัวข้อ ดังนี้ 
 

รายชื่อนิสิต หัวข้อปริญญานิพนธ ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
น.ส. ฐิติพร ปัญญาชนะกุล การศึกษากระบวนการรีไซเคิลพลาสติก

ชีวภาพชนิดกรดพอลีดีแอลแลกติกโดยใช้
เอนไซม์ที่ผลิตจากแอคติโนมัยซีทิส 

อ.ดร . สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์  (สุข
ขุม) 

 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการท าวิจัยให้กับนิสิต หลังจากท่ีนิสิตได้มีการ
พิจารณาเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก /ร่วม 
มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุมเพ่ือวาง
แผนการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมั ติ โดยมีการพิจารณาคุณสมบัติ 
ผลงานวิจัย และภาระงานของอาจารย์ท่านนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2554 โดยควบคุมจ านวนนิสิตในปรึกษาให้มีความถูกต้องตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
และไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใด ที่มีนิสิตมากกว่าที่ได้ก าหนดไว้  รวมทั้งมีการวางระบบการให้ค าปรึกษาดูแลนิสิตที่มี
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ประสิทธิภาพ ผลที่ได้จากการควบคุมดูแลท าให้มีนิสิตที่ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ . 
รับรอง รวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ 
 แผนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรที่ได้ด าเนินมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 ขั้นตอนแรก 
คือ การควบคุมจ านวนนิสิตในปรึกษาให้มีความถูกต้องตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  คือ อาจารย์ประจ า 1 คนเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ของนิสิต ไม่เกิน 5 คนในแต่ละปีการศึกษา (รวมทุกหลักสูตรที่ เปิดสอนในภาควิชา ฯ) 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือจัดท าข้อมูลรายชื่อนิสิตในดูแลของ
อาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และสอดค ล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 ในปีการศึกษา  2559 จัดเป็นปีที่ 3 ของการด าเนินการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการก ากับดูแลที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินตนเอง ฯ ปีการศึกษา 2558 คือ 1) การขยาย
ขอบเขตการจัดท าข้อมูลรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน 2) การประมาณระยะเวลาที่นิสิตปัจจุบันจะส า เร็จการศึกษา และ  3) 
การสอบถามถึงอาจารย์บัณฑิตที่มีแนวโน้มจะรับนิสิตในหลักสูตรไว้เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้ง
ด าเนินการตรวจสอบดังนี้  
 1. ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ ได้รวบรวมรายชื่อนิสิตในก ากับดูแลในเวลา 5 ปีย้อนหลังของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่าน และขยายขอบเขตการจัดท าข้อมูล โดย  
 - สอบถามชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปยังนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) จ านวน 2 คน ก่อนสิ้นสุดปีการศึกษา 
2559 เนื่องจากนิสิตในหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของภาควิชาชีววิทยา และมีความคุ้นเคยกับอาจารย์ในภาคเป็น
อย่างดีจึงสามารถด าเนินการได้ทันที  
 - สอบถามชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปยังนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่ได้แจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ จ านวน 3 คน 
 - สอบถามอาจารย์บัณฑิตที่มีแนวโน้มจะรับนิสิตในหลักสูตรไว้เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ใ นปีการศึกษาถัดไป และแจ้ง
ให้ทราบหากได้รับการเสนอชื่อโดยนิสิตในหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความพร้อมในการรับนิสิตใน
ปีการศึกษาท่ีได้ระบุไว้  
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ ได้น ารายชื่อเข้าแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ด าเนินการเก็บข้อมูลก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 7/2559 
(Ph.D.Biotech_59_1.1_3) และ 2/2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 12/2559  
(Ph.D.Biotech_59_1.1_4)  
 2. ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกันตรวจสอบจ านวนนิสิ ตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มี
รายชื่อในปีการศึกษา 2559 ว่าเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครั้งที่ 7/2559 (Ph.D.Biotech_59_1.1_3) ครั้งที่ 12 /2559 (Ph.D.Biotech_59_1.1_4) และครั้งที่ 
7/2560 (Ph.D.Biotech_59_1.1_8) พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับที่ก าหนดไว้ดังแสดงใน หมวดที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
หัวข้อภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการประมาณระยะเวลาที่นิสิตปัจจุบันจะส าเร็จการศึกษา โดยใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 7/2560 ได้ประมาณว่า ภายในปีการศึกษา 2560 คาดการณ์ว่าจะ
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มีนิสิตส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน และได้แจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนรับนิสิตในปรึกษาส าหรับปีการศึกษาต่อไป (Ph.D.Biotech_59_5.2_8) 
 ภายหลังการด าเนินการตามที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้น าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2557 และ 2558 พบว่า ผลการด าเนินการตลอดระยะเวลา 3 ปีนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นไปได้อย่างด ี
ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่ านใดมีนิสิตเกินจ านวนกว่าที่ตั้งไว้ และยังได้ข้อมูลจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็น
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการแต่งตั้ง ซึ่งมักเกิดข้ึนภายหลังนิสิตเข้าศึกษาไปแล้วเป็นเวลาประมาณ 
2 ปี อาจส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการตรวจสอบและเกิดการรับนิสิตเกินกว่าข้อก าหนดได้ จึงสรุปได้ว่า การด าเนินการ
เก็บข้อมูลล่วงหน้า และการตรวจสอบเป็นประจ าในทุกภาคการศึกษาและภายหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดีในการก ากับดูแลภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปตามข้อก าหนด คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ จึงเห็นตรงกันให้ด าเนินในลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกในปีการศึกษา 2560 
 ขั้นที่สองของแผนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร  คือ การก ากับดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ โดยการประเมินจากประวัติการท างานวิจัยของอา จารย์
แต่ละท่าน ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความช านาญ
ในสายงานที่สนใจท าวิทยานิพนธ์อย่างแท้จริง 
 ในปีการศึกษา 2559 มีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตจ านวน 4 คน ได้แก่ น .ส. 
ฐิติพร ปัญญาชนะกุล  นายอรรคพล วณิกสัมบัน น .ส. ชฎาภรณ์ ดั่งหั่งซิ้น  และ น .ส. นิวนา หวังสวัสดิ์  และมีการ
ประชุมภายในเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตจ านวน 4 คนนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วาระท่ี 8/2559  (Ph.D.Biotech_59_5.2_3) วาระท่ี 12/2559 
(Ph.D.Biotech_59_5.2_4) และวาระที่ 7/2560 (Ph.D.Biotech_59_5.2_8) พบว่า อาจารย์ ทุกท่านที่ได้รับการ
เสนอชื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตร ฯ  และมีงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการสอดคล้องกับความสนใจของนิสิต 

 
- การช่ วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญา นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 จากปัญหาความล่าช้าในการส าเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร ฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้
ประชุมเพ่ือวางแผนการก ากับ และติดตามการท าวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต ดังนี้ 

1. ส าหรับนิสิตในระดับชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปซึ่งยังไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ฯ แจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหากนิสิตยังไม่พร้อมส าหรับการน าเสนอเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าจดหมายชี้แจงเหตุผลมายังคณะกรรมการหลักสูตร ฯ ทั้งนี้
เพ่ือจะได้เก็บรวมรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา และเพ่ือหาหนทางแก้ไข / 
อ านวยความสะดวกให้ต่อไป 

2. ส าหรับนิสิตที่อยู่ระหว่างการด าเนินการท าวิจัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ต้องก ากับ ให้มีการ
รายงานความก้าวหน้า (บว.420) ทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือการตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้ด าเนินการแล้ว โดยมีการแจ้งไปท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
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ด าเนินการส่ง บว 420 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2559 (Ph.D.Biotech_59_5.2_9) ส าหรับนิสิตที่ได้รับ
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นิสิตได้รายงานความก้าวหน้าการวิจัยทุกภาคการศึกษา 

3. สาเหตุหนึ่งของความล่าช้าในการท าวิทยานิพนธ์ คือ ความไม่สะดวกในการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานในการ
ท างานวิจัย จึงเสนอให้มีการสอบถามความต้องการอุปกรณ์ไปยังนิสิต และอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยนิสิตสามารถแจ้งความต้องการผ่านทางแบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
และส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ โดยตรงเพื่อให้ด าเนินการ
จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องการมาให้ และให้เริ่มด าเนินการทันที ใน ปีการศึกษา นี้ ได้รับข้อร้องเรียน เรื่อง
เครื่องถ่ายภาพเจล  และ เครื่อง UV transilluminator ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ไปเป็นที่
เรียบร้อย 

4. ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเดินทางไปท างานวิจัยในต่างประเทศของนิสิต 
คือ การใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงสนับสนุนให้นิ สิตฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สืบเนื่องจากการที่
หลักสูตร ฯ มีนิสิตผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาอยู่ 3 คน ซึ่งอนุญาตให้เบิกจ่ายค่าเข้าร่วมโครงการอบรม
ทางภาษาได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้ติดต่อและแจ้งให้นิสิตเข้าร่วมโครงการของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ และพยายามฝึกฝนจากข้อสอบด้วยตนเอง โดยในปี
การศึกษานี้นิสิตทุนเรียนดี 1 คน สามารถสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยเจ้าของทุนที่ให้ไปท าวิจัยใน
ต่างประเทศได้ ซึ่งเกณฑ์ได้ก าหนดคะแนน TOEFL ที่ 550 แต่นิสิตสามารถท าคะแนนได้สูงถึง 590 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ก า หนดการติดตามผลการปรับปรุงแผนการด าเนินงานโดยจะใช้
ปริมาณการสอบเค้าโครง  / การส าเร็จการศึกษาของนิสิตในปีการศึกษา 2559 และคะแนน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับของผู้ให้ทุน เพ่ือไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศเป็นตัวชี้วัด  
(Ph.D.Biotech_59_5.2_10) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ)ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 8 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.2_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 12 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.2_5 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.2_6 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.2_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.2_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 7 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_5.2_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.2_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 4 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 61 

การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จากข้อก าหนดของฝุายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ รายวิชาที่ไม่มี มคอ . 1 ไม่มีความจ าเป็นต้องท า
การทวนผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เห็นควรว่า ไม่จ าเป็นต้องทวนผลสัมฤทธิ์ทุก
รายวิชา 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 ส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนรู้เป็นเกรดนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดให้ผู้
ประสานงานต้องส่งเกรดให้หลักสูตร ฯ น าเข้าตรวจสอบการประเมินผลก่อนส่งไปยังภาควิชา ฯ และคณะ ฯ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป ส าหรับในปีการศึกษา 2559 นั้น มีรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นเกรดจ านวน 15 รายวิชา ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการกระจายที่ผิดปกติ (Ph.D.Biotech_59_5.3_1) 
 คุณลักษณะข้อแรกของดุษฎีบัณฑิตที่หลักสูตร ฯ ก าหนดไว้ คือ มีความรู้และทักษะความสามารถทางการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพด้านต่างๆ ได้  ในส่วนความรู้ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สามารถประเมินได้จากการประเมินผลการ วัดคุณสมบัติของนิสิต ระดับดุษฎีบัณฑิต (qualify exam) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
โดยคัดเลือก คณะกรรมการ ที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์การสอน  และท างานวิจัย ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุด 
เพ่ือออกข้อสอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในการตรวจสอบความรู้พึงได้ของบัณฑิตใน
หลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ยังก าหนด แนวทางการออกข้อสอบ ไว้อย่างชัดเจน  เนื่องจากหลักสูตรมี
ความหลากหลายของรายวิ ชาและการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก โดยมีทั้งเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์และพืช 
เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา เพื่อให้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นกลางและเป็น
ธรรมแก่นิสิตทุกคน จึงให้ยึดตามความรู้พึงได้จากรายวิชาในหม วดวิชาบังคับ 4 รายวิชา เท่านั้ น ได้แก่ ทช 501 
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ ทช 
701 ชีวจริยศาสตร์ เท่านั้น  โดยนิสิตจะต้องสอบผ่านการวัดคุณสมบัติก่อน จึงจะถือว่ามีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์
เบื้องต้นของหลักสูตร ฯ และสามารถด าเนิ นการ ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ ได้  (Ph.D.Biotech_59 _5.3_2, 
Ph.D.Biotech_59_5.3_3) ส าหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพในการ วัดคุณสมบัติ ของนิสิตด้วยวิธีการนี้ว่า จะมี
คุณสมบัติที่จะเป็น ดุษฎีบัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตรได้หรือไม่ จะใช้การสอบวิทยานิพทธ์ผ่านในครั้งแรกของ
นิสิตผู้นั้นเป็นตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตสอบผ่าน การวัดคุณสมบัติ ของนิสิต ตามเกณฑ์แล้วจ านวน 2 คน 
ได้แก่ 1) นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช  และ 2) นายอรรคพล วณิกสัมบัน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จะติดตามผล
การสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการประเมินข้อนี้ต่อไป 
 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ก ากับให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาโดยให้ผู้ประสานงาน
รายวิชาจัดท า มคอ . 5 ของทุกรายวิชาภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ได้ส่งบันทึก
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ข้อความแจ้งให้ผู้ประสานงานรายวิชาจัดส่ง มคอ. 5 เพ่ือรวบรวมน าส่งคณะ และประกาศใน website ในปีการศึกษา
นี้ ได้รับ มคอ. 5 ครบทุกรายวิชาแล้ว 

หลักสูตร ฯ ได้มีการจัดท า มคอ . 7 ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคเป็นที่เรียบ ร้อยแล้ว และได้ผ่านการ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ฯ แล้ว (Ph.D.Biotech_59_5.3_4) ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างรอน าเข้าสู่
ที่ประชุมภาควิชา ฯ เพ่ือรับการอนุมัติและน าเข้าเผยแพร่ใน website คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรได้วางกลไกการประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนดังที่ปรากฏใน มคอ . 2 (Ph.D.Biotech_59_5.3_5) 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) การประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์และนิสิตร่วมกันก าหนด
เปูาหมาย ระยะเวลา และความก้าวหน้าร่วมกัน  2) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ประมวลผลรายวิชา โดยคณะกรรมการจะให้คะแนนเป็นร้อยละตามความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์กับระเบียบ
วิธีการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ 3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
 เพ่ือให้ได้ดุษฎี บัณฑิตที่ มีคุณลักษณะ ตามท่ีหลักสูตร ฯ ก าหนดไว้ใน 2 ข้อแรก คือ 1) มีความรู้และทักษะ
ความสามารถทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพด้านต่างๆ ได้ และ 2) มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีจิต ส านึกท่ีค านึงถึงผลกระทบของ
เทคโนโลยีชีวภาพที่อาจมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถ ประเมินผ่านทางการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯ จึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ไว้ดังนี้ 
 1) นิสิตจะต้องแสดง ความรู้ และทักษะความสามารถทางการวิจัย ในขณะ น าเสนอผลงานวิจัย และแสดง
ความสามารถในการ น าความรู้ไปประยุกต์ ใช้ผ่านการประมวลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากงานวิจัย รวมทั้งวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วย รวมไปถึงการตอบค าถามของคณะกรรมการได้ถูกต้องและสมเหตุผล 
 2) นิสิตจะต้องแสดงการ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการวิจั ย ผ่านการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่าง
ชัดเจน ไม่คัดลอกบทความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความของผู้อื่น และแสดง จิตส านึกที่ดีผ่านการตอบค าถามของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ส าหรับการก าหนดสัดส่วนในการให้คะแนน ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในแต่ละ
ค รั้ง โดยนิสิตที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 70  ( Ph.D.Biotech_59 _5 . 3 _2 , 
Ph.D.Biotech_59_5.3_6) 
 ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีมีนิสิตยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จะคอยติดตามผลใน
ปีการศึกษาถัดไป 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_5.3_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร . ด . และ วท . ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 6 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร . ด . และ วท . ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 8 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_5.3_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร . ด . และ วท . ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_5.3_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร . ด . และ วท . ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครัง้ที่ 8 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_5.3_5 มคอ 2 ของหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 
Ph.D.Biotech_59_5.3_6 (ร่าง) แบบประเมินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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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 14 ครั้ง ในปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

Ph.D.Biotech_59_5.4_1 

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

หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการรับทราบ
จาก สกอ. เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

Ph.D.Biotech_59_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุก
รายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3/ 

มคอ.4  ใน 

ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน 8 วิชา       

ภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 7 วิชา ก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

จ านวนการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน 8 วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 6 วิชา 

Ph.D.Biotech_59_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 1/2559 จ านวน 8 วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 7 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2559 ครบทุกรายวิชา  
จ านวนการจัดท า มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน 8 วิชา      
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 6 วิชา 

Ph.D.Biotech_59_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 หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Biotech_59_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ปร .ด . 
เทคโนโลยีชีวภาพ มีการทวนสอบผลการเรียนของนิสิต 

Ph.D.Biotech_59_5.4_6 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

จ านวน 15 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และมีการปร ะชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการเรียน และ
พิจารณาผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 5 

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

หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ มีการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 

Ph.D.Biotech_59_5.4_5 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จดัการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษาน้ี ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ใหม่  

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

Ph.D.Biotech_59_5.4_7 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ปร . ด . 
เทคโนโลยีชีวภาพ มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน จ านวน 3 คน ได้รับการพัฒนาวิชาการและ /หรือ
วิชาชีพ ได้แก่  
1) นายทรงกลด ใบยา 
2) นายรณยุทธ โสพระบุตร 
3) นายอัครเดช แหลมกา 

Ph.D.Biotech_59_5.4_8 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ปร.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ประเมินคุณภาพของหลักสูตรปี
การศึกษา 2559 โดยประเมินจากระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ โดยได้รับผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.36 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

Ph.D.Biotech_59_5.4_9 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่โดยได้รับผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.80 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

Ph.D.Biotech_59_5.4_10 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

    
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว ้
มีค่าคะแนนเทา่กับ 3.70 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพมีระบบการด าเนินงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอ ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ มีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของภาควิชา ฯ และคณะ ฯ ในการประเมิน
ความต้องการและความจ าเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปี เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งแต่การเตรียม
ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจั ดหาหนังสือและวารสารไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยส าหรับการ
ค้นคว้าและเรียนรู้ มีการพิจารณาประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนที่มีในภาควิชาชีววิทยาว่ามีความเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนการสอนเพียงใด เพื่อหาข้ อสรุปใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร และเสนอไปยังภาควิชา ฯ เพ่ือให้ด าเนินการ
ไปสู่ระดับคณะ  นอกจากนี้กรรมการประจ าหลักสูตร  ฯ ได้ร่วมกันจัดท าระบบและกลไก โดยการประชุมกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ฯ และจัดท า มคอ. 2 ซึ่งระบุไว้ในหัวข้ อการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
แผนบริหารงบประมาณ ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ความเพียงพอของทรัพยากร และการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 การจัดการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นงานวิจัยเป็นหลัก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรซึ่งมีความ
จ า เป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ทั้งที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง และท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ มีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต ในปีการศึกษา 2559 ได้รับผลการประเมินโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (นิสิตชั้นปีที่ 
1 เท่ากับ 4.04 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 4.06) จัดอยู่ในระดับ ดีมาก ผลการประเมิน ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
(3.61) และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยควรซื้อลิขสิทธิ์ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ให้หลากหลายมากข้ึน เพ่ือรองรับการสืบค้นข้อมูล
ทางวิชาการไปใช้ในการท าปริญญานิพนธ์ 

2) ต้องการให้ฝุายอาคารสถานที่ เข้ามาดูแลเรื่องเครื่องปรับอากาศท่ีเสียบ่อยมาก และดูแลเรื่องไฟดับ ไฟ
กระตุก มากกว่าที่จะเอาเวลาไปเล่นกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จะได้น าข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชา เพื่อพิจารณาการน าเสนอ
สู่ที่ประชุมคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป (Ph.D.Biotech_59_6.1_1, Ph.D.Biotech_59_6.1_2) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ น าผลการประเมินของนิสิตมาพิจารณา และพบว่า หัวข้อที่ได้รับ การ
ประเมินต่ าสุดยังคงเป็นหัวข้อที่ 3 ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในคณะ (เฉลี่ย
เท่ากับ 3.13) (Ph.D.Biotech_59_6.1_1, Ph.D.Biotech_59_6.1_2) ซึ่งหลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชา ฯ และ คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558 (ผลการประเมินในหัวข้อ นี้เท่ากับ 3.25) 
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินครั้งนี้เห็นได้ว่า ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี มี
แนวโน้มลดลง ซึ่งสาเหตุน่าจะเนื่องมาจากการด าเนินการที่ล่าช้าอย่างมากในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 
 ในส่วนของครุภัณฑ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้น าข้อมูลที่ได้ จากข้อร้องเรียนของนิสิต มาหารือร่วมกัน
เพ่ือพิจารณาล าดับความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จากนั้นจึงน าเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา 
เพ่ือร่วมวางแผนจัดสรรงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์ต่อไป ในกรณีที่ครุภัณฑ์มีรา คาสูง คณะกรรมการ บริหาร
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หลักสูตร ฯ จะรวบรวมข้อมูล แล้วมอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารภาควิชาชีววิทยาน าเสนอของบประมาณไปยัง
คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ในปีการศึกษานี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการขอและได้ รับอนุมัติ จาก
ภาควิชา ฯ ให้จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานวิ จัยจ านวน 1 ชิ้น คือ เครื่อง ถ่ายภาพเจลส าหรับส่วนกลางของ
ภาควิชา ฯ ความต้องการครุภัณฑ์ชิ้นนี้มีสูงมากอัน เป็นผลสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของคณะ 
ฯ (Ph.D.Biotech_59_6.1_3) ส าหรับครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุนทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ได้ด าเนินการขอ
และได้รับอนุมัติ คือ เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง (Ph.D.Biotech_59_6.1_4) ขณะนี้การด าเนินการยังอยู่ใน
ขั้นรออนุมัติจากคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ ได้สอบถามความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวข้องเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปประเมิน
ตรวจสอบ และน าเสนอข้อมูลไปยังภาควิชาชีววิทยาต่อไป ในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากจ านวนนิสิตในหลักสูตรยังมี
อยู่เป็นจ านวนน้อย ผลการประเมินครุภัณฑ์พ้ืนฐานจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร และภาควิชา ส่วนใหญ่
มีความเพียงพอและเหมาะสม ท าให้หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นได้จากการ
ประเมินสิ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เก่ียวกับการศึกษา ได้รับผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 ในปีการศึกษา 2558 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 อย่างที่นิสิตต้องการอย่างมาก คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ 
จุดเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของภาควิชา ฯ ช ารุดไปเป็นจ านวนมาก และไม่สามารถรองรั บ
ความต้องการของนิสิตทั้งภาควิชา ฯ ได้ ต่อมาในปลายปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์  มีการพิจารณา สั่งซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวนมากเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนิสิตในการเข้าถึงสื่อออนไลน์  โดยมีเปูาหมายช่วย
เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงมากเพียงพอที่จะรอ งรับความต้องการของนิสิตได้  ซ่ึงถึงเป็นการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและ ประสบความส าเร็จอย่างมาก เห็นได้จากในปีการศึกษา 2559 ความต้องการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ลดลง และไม่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องนี้แต่อย่างใด รวมทั้งได้รับการประเมินในหัวข้อที่เก่ียวข้อง คือ ด้าน
อุปกรณ์การศึกษา : ความเพียงพอของสื่อ /อุปกรณ์ กับจ านวนนิสิต  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับดีมาก  ในทาง
ตรงกันข้าม ความต้องการจุดเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ยังคงมีความต้องการให้ติดตั้งเพิ่ม  แสดงให้เห็นว่า จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งส่วนกลางและเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ส่วนตัวของนิสิตที่มากข้ึน ไม่ได้สอดคล้องกับจ านวนจุด
เชื่อมต่อสัญญาณซึ่งยังคงมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มีส่วนร่วมใน การแก้ปัญหาโดย ให้ข้อมูลใน
การส ารวจความต้องการในการติดตั้ งจุดปล่อย wi-fi (access point) ของภาควิชา  ฯ ในพ้ืนที่อาคาร 15 และอาคาร 
19  เนื่องจากได้ทราบว่า คณะ ฯ ก าลังด าเนินการให้บริษัทเอกชนเข้ามาท าการติดตั้ง จุดปล่อย wi-fi เพ่ิม 
(Ph.D.Biotech_59_6.1_5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จะคอยติดตามผลการด าเนินการ และให้ความร่วมมือ
ในการปรับปรุงกับภาควิชา ฯ และคณะ ฯ เพ่ือแก้ปัญหานี้ต่อไป 
 ในปีการศึกษา 2559 นี้ ความต้องการครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานวิจัยขั้นสูงยังคงมีอยู่ ดังเห็นได้จาก ผลการ
ประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตในหัวข้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพพร้อมใช้ใน
การปฏิบัติงาน (3.75 อยู่ในระดับดี) และข้อร้องเรียนที่ได้รับจากนิสิตทั้งหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม เทคโนโลยีชีวภาพ 
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ซึ่งมีความต้องการปัจจัยดังกล่าวใกล้เคียงกัน ได้แก่ เครื่องถ่ายภาพเจล และเครื่อง PCR ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ ได้วางแผนด าเนินการจัดหาเพ่ิมเติมในปีการศึกษาต่อไป (Ph.D.Biotech_59_6.1_6) 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีกระบวนการในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการเก็บข้อมูลจากแบบ ประเมินความพึงพอใจของนิสิต  และจากการสอบถาม
คณาจารย์ในภาควิชา ฯ ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว จากนั้นได้น าข้อมูลที่ได้เข้าหารือในที่ประชุม ฯ เพื่อพิจารณาว่าการ
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใดบ้างที่ยังไม่เป็นที่พอใจ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงได้โดยตรงหรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะน าเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมภาควิชา ฯ ต่อไป 
 จากข้อร้องเรียนเรื่องเครื่องถ่ายภาพเจลนั้น การจัดหาเครื่องชั่วคราวให้ใช้โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ 
แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาในขั้นต้นได้ และนิสิตมีความพอใจในการจัดการ อย่างมาก  โดยมีผลการประเมินความพึงพอ ใจ
เท่ากับ 4.00 แต่ยังมีข้อเสนอแนะที่แสดงให้เห็นว่าไม่พอใจในประสิทธิภาพของเครื่องมือ (Ph.D.Biotech_59_6.1_2) 
การแก้ปัญหา คือ ต้องซื้อเครื่องถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงขึ้นซึ่งมีราคาแพง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้
ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน คือ ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือ ซ้ือเครื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปยังภาควิชา 
ฯ โดยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ (Ph.D.Biotech_59_6.1_3) 
 การขาดสถานที่ เหมาะสมส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วย อินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้นอกเวลาราชการ เป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่ นิสิตในหลักสูตร ฯ ทั้งในระดับ ป . โท และ ป . เอก มักเสนอแนะมายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในข้อนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้น าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม หลักสูตร ฯ วาระท่ี 
11/2559 พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ notebook ส่วนตัวอยู่แล้ว และต้องการ ห้องส าหรับการศึกษาค้นคว้าที่
มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ในงานวิจัยที่ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงร่วมกันด าเนินการจัดสรรห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก 1 ห้อง เพ่ือดัดแปลงเป็น
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานทั้งในและนอกเวลาราชการ และน าเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา ฯ เพ่ือ
ขออนุมัติการใช้และการปรับปรุงห้อง ต่อไป  (Ph.D.Biotech_59_6.1_7) ในการประชุมภาควิชาชีววิทยา วาระ 
7/2559  ได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 19-1106 ให้เป็นห้องค้นคว้าและปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ งานวิจัยของ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง ได้อนุมัติงบประมาณส าหรับการปรับปรุงห้อง
เนื่องจากห้องปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานจึงทรุดโทรม เป็นอย่าง มาก 
(Ph.D.Biotech_59_6.1_8)  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ยังได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณาจารย์ ในภาควิชา ฯ ให้ท าการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการชั้น 11 อาคาร 19 (19-1104) ให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 
เพ่ือรองรับการด าเนินการวิจัยในอนาคตท่ีเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคและพิษ จากสัตว์ รวมทั้ง สิ่งมีชีวิตตัดต่อทางพันธุกรรม ที่
ต้องด าเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 ขึ้นไป ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินการบังคับใช้แล้ว และหากหลักสูตร ฯ ไม่ด าเนินการใด ๆ อาจส่งผลให้ งานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อ
ก่อโรคและสิ่งมีชีวิตตัดต่อทางพันธุกรรมของ นิสิตเกิดความล่าช้า หรือ ถูกระงับการด าเนินงานได้  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯ จึงได้มีมติให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าแจ้งต่อท่ีประชุมภาควิชา ฯ เพ่ือด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ
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ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่อไป  และในระหว่างการด าเนิ นการ ให้นิสิตและคณาจารย์ที่ต้องการใช้ ห้องปฏิบัติการที่มี
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 ท าเรื่องขอใช้ห้องปฏิบัติการ  19-1103 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเพียงห้องเดียว
ที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 เป็นการชั่วคราวก่อน (Ph.D.Biotech_59_6.1_7) คณะกรรมการ
ภาควิชา ฯ ได้รับทราบข้อเสนอดังกล่าว และมีมติให้ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ 
(Ph.D.Biotech_59_6.1_9) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท า TOR ของห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ฯ จะด าเนินการติดตามการด าเนินการต่อไป 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Biotech_59_6.1_1 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับหลักสูตร ปร .ด . 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_6.1_2 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ปร .ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Biotech_59_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 
Ph.D.Biotech_59_6.1_4 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 3/2560 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2560 
Ph.D.Biotech_59_6.1_5 email ขอส ารวจพื้นที่ติดตั้งจุดปล่อย wi-fi ในพ้ืนที่ภาควิชา โดย อ .ด.มนตรี มณีภาค 

เลขานุการภาควิชาชีววิทยา 
Ph.D.Biotech_59_6.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร . ด . และ วท . ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 
Ph.D.Biotech_59_6.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร . ด . และ วท . ม 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 11 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
Ph.D.Biotech_59_6.1_8 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 
Ph.D.Biotech_59_6.1_9 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

น าเสนอ มคอ . 2 ของหลักสูตร 

ปร .ด . เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับ

ปรับปรุง 2560 ไปยังที่ประชุม

บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรับการอนุมัติ 

ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

เสร็จสิ้นแล้ว 

ส่ง มคอ. 2 ไปยัง สภาวิชาการ เพื่อ

ขอรับการรับรอง 

มกราคม 2560 คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

เสร็จสิ้นแล้ว 

ส่ง มคอ. 2 ไปยัง สภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือขอรับการรับรอง 

มีนาคม 2560 คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

เสร็จสิ้นแล้ว 

ส่ง มคอ. 2 ไปยัง สกอ. เพ่ือขอรับ

การรับรอง 

พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

ด าเนินการแล้ว 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

 ไม่มี 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

 มีการเพิ่มเติมรายวิชาเลือกในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล ได้แก่ 

ทช 614  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ระดับโมเลกุล  3 (3-0-6)  
 BT 614 Molecular in Plant and Microbe Interaction  
 ทช 615 วิศวกรรมชีวโมเลกุล 3 (3-0-6)  
 BT 615 Biomolecular Engineering 
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มีการเพิ่มเติมรายวิชาเลือกในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว์ ได้แก่ 

 ทช 624 วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทย์และสัตวแพทย์ 3 (2-3-4)  
 BT 624 Diagnosis Methods for Medical and Veterinary Parasites 
 ทช 633 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  3 (2-3-4)  
         BT 633    Physical Environment and Plant Response 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2561 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เริ่มเปิดเทอมส าหรับนิสิตที่ใช้ มคอ. 2 ของหลักสูตรปรับปรุง 

2560  

สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณุภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

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

 

องค์ประกอบที่ 3: นสิิต 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 

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

องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีความร่วมมือกับอาจารย์
สถาบันต่างประเทศ 

1. ขอค าปรึกษาจากฝุายวิเทศสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบัน
ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. อุปกรณ์งานวิจัยที่ช ารุดอันเนื่องมาจากระบบไฟฟูา
ขัดข้อง ควรได้รับการซ่อมแซมในเวลาที่เหมาะสม 

1. ควรปรึกษาหารือกับการไฟฟูานครหลวงถึงสาเหตุ
ที่ท าให้มีระบบการจ่ายไฟฟูาขัดข้องบ่อยครั้ง 
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 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
1) การมีระบบอาจารย์พี่ เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท าวิจัยและการเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ ได้จัดท าแผนการด าเนินการวาง

ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ดังนี้ ให้อาจารย์ใหม่ 1 คน มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 2 ท่าน โดยท่านแรกให้เป็นผู้สอนหรื อ

ผู้ประสานงานรายวิชาที่อาจารย์ผู้นั้นจะต้องท าการสอน เพ่ือท าหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ

จัดการเรียนการสอน ท่านที่ 2 ให้เป็นอาจารย์ที่ท างานวิจัยในสาขาเดียวกัน ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา

ในเรื่องงานวิจัย แนะน าการจัดการห้องปฏิบัติการ เทคนิคในการท าวิจั ย เพื่อการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มี

ความพร้อมในงานวิจัยเพิ่มข้ึน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิตได้  2) ให้ประธานหลักสูตร ฯ 

ประสานงานกับประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาเพ่ือจัดสรรรายวิชาและชั่วโมงการสอนทั้ง

ในและนอกหลักสูตรให้เพียงพอตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ใหม่  

2) การแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ  ในเบื้องต้นได้สอบถามไปยังคณาจารย์ในภาควิชา ฯ 

และพบว่า ส่วนใหญ่มีความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับอจารย์และนักวิจัยในต่างประเทศแล้ว 

เนื่องจากมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานเหล่านั้นไม่ได้มีการท าข้อตกล งกับ มศว เห็นได้จากอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ส่งนิสิตในหลักสูตร ฯ ไปท าวิจัยในต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่าง

สม่ าเสมอ 

 องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 

1) ได้ท าการปรับปรุงเกณฑ์ให้ชัดเจนแล้ว 

2) การประชาสัมพันธ์ ได้ขอความร่วมมือไปยังหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฯ 

 องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) ได้มีการติดต่อสอบถามเพ่ือสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา ญี่ปุุน และเกาหลี  

 องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1) ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ และได้ รับค าตอบว่า การเปลี่ยนระบบ

นั้นมีค่าใช้จ่ายสูง จึงต้องรอความเห็นชอบและอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 ได้ด าเนินการส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อไปยังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้น าไปประกอบการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 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 4.90 ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.75 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับดี 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.70 ระดับดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลกัสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ 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 านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

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

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 
3 คน 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

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

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

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

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

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนนิงาน “ไม่ผ่าน” 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

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

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

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

ผ่าน ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

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

4.8 1 4.8 4.8 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตร)ี 

- - - - 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

2 1 200 5 

องคป์ระกอบที ่3  นิสิต   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      4.5 4.5 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  5  5 100 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 2 5 40 2.00 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5.8  5 116 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

16 5 3.2 5.00 

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 ิ

    100 5 

องค์ประกอบที ่6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  4.00 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบง่ชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี)้ ตัวตั้ง 48.05 
         ตัวบ่งชี ้ 13 
    คะแนน 3.70 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 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 ระดับคุณภาพปานกลาง 

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 - 
4.0 
(6.1) - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.32 3.75 4.90 3.70 ระดับคุณภาพดี 

 
 
  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 
องค์ประกอบที่ 2 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.  
2.  
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องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.  
2.  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.  
2.  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
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องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.  
2.  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.  
2.  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
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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 

BT611 1/2559 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 2 2 
BT621 1/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BT633 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BT643 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BT649 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BT653 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BT791 1/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BT793 1/2559 - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 2 
BT997 1/2559 - - - - - - - - - - - - 4 - - 4 4 
END900 1/2559 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 
QUA900 1/2559 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 
BI643 2/2559 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BT623 2/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BT641 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BT644 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BT701 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BT792 2/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BT997 2/2559 - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 2 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

ไม่มี      
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

BI643 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เซลล์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT604 ชีววิทยาของเซลล์ระดับ
โมเลกุลขั้นสูง 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT605 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
ระดับโมเลกุลขั้นสูง 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT612 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการ
ระดบัโมเลกุล 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT623 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพยาธิ
วิทยา   ของสัตว์น้ า 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT624 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  ทางสัตว์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมข้ันสูง 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT642 กระบวนการหมักทาง
อุตสาหกรรม 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม์ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT645 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรม 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT646 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
ชีววิศวกรรม 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต์ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟังใจ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT654 ความปลอดภัยและ
ข้อก าหนดทาง   เทคโนโลยีชีวภาพ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT701 ชีวจริยศาสตร ์ 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT712 วิทยาการปัจจุบันทาง 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 
BT724 วิทยาการปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT733 วิทยาการปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT746 วิทยาการปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT792 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 5 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT996 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
ORD936 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์  

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

ORD948 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

1/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เซลล์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT604 ชีววิทยาของเซลล์ระดับ
โมเลกุลขั้นสูง 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT605 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
ระดับโมเลกุลขั้นสูง 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT611 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการ
ระดับโมเลกุล 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT621 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT624 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  ทางสัตว์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT633 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT642 กระบวนการหมักทาง
อุตสาหกรรม 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
BT643 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทาง
อาหาร 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT645 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรม 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT646 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
ชีววิศวกรรม 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต์ 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟังใจ 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT649 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT653 เทคโนโลยีระบบส่งยา 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
BT712 วิทยาการปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT724 วิทยาการปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT733 วิทยาการปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT746 วิทยาการปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT791 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 4 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT793 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 6 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

BT996 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 
ORD936 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์  

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

ORD948 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

2/2559 ไม่มีนิสิตลงทะเบียน - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไม่มี     
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวชิาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

BT611 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน 1/2559   ไม่มี 

BT621 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 1/2559   ไม่มี 

BT633 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพืช 

1/2559   ไม่มี 

BT643 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางอาหาร 1/2559   ไม่มี 

BT649 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
จุลชีววิทยา 

1/2559   ควรปรับหัวขอการสอนให
เหมาะสมกับกลุมผูเรียนและ
ทันสมัย เพื่อใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดกับนิสิต 

BT653 เทคโนโลยีระบบส่งยา 1/2559   เพิ่มงานวิจัยใหมๆ 

BT791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 1/2559   ไม่มี 

BT793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 1/2559   ไม่มี 

BT997 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1/2559    

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  1/2559    

QUA900 การสอบวัดคุณสมบัติ 1/2559    

BI643 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2/2559   ไม่มี 

BT623 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพยาธิวิทยา   
ของสัตว์น้ า 

2/2559   ไม่มี 

BT641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมข้ันสูง 2/2559   ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยอยู
เสมอ และใหสอดคลองต
อนโยบายTHAILAND 4.0 

BT644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม์ 2/2559   ไม่มี 

BT701 ชีวจริยศาสตร ์ 2/2559   ปรับเปลี่ยนผสูอน และปรับ
หัวขอ 

BT792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 2/2559   ไม่มี 

BT997 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2/2559   จัดหาอุปกรณวิจัยใหเพียงพอ
และเหมาะสม 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  ๆ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มี ไม่มี 
ความรู้ ไม่มี ไม่มี 
ทักษะทางปัญญา ไม่มี ไม่มี 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ไม่มี ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่มี ไม่มี 
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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 านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิท้ังหมด  1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต  4.80 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   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (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 านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
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) 

  ช้ิน   

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

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

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 าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 1  คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
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) 
2 ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 2.0  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 ผลรวมคา่น้ 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 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
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   
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64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 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 านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต 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 าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น 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 หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 16 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  3.2 ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.36 คะแนน  
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