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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลั ย/ คณะวิทยาศาสตร์ / ภาควิชาชีววิทยา

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอั งกฤษ

หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Master of Science Program in Biotechnology

2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม
ชือย่อ
ภาษาอั งกฤษ ชือเต็ม
ชือย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
M.S.(Biotechnology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
หลั กสูตรแผน ก แบบ ก2 จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลั กสูตรระดับ4 ปริ ญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาทีใช้
 ภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลั กสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา................................)
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
 นิสิตไทย
 นิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
 เป็ นหลั กสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ทีจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
 เป็ นหลั กสูตรร่ วมกับสถาบันอืน
ชือสถาบัน.................................................ประเทศ.................................
รู ปแบบของการร่ วม
 ร่ วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็ นผู้ ให้ปริ ญญา
 ร่ วมมือกัน โดยผู้ ศึกษาได้รับปริ ญญาจาก2 สถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผู ้สําเร็จการศึกษา
กรณี หลั กสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริ ญญามากกว่าหนึ งสาขาวิชา
กรณี หลั กสูตรร่ วมกับสถาบันอืน
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริ ญญาส่วนหนึ งของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริ ญญาร่ วมกับ............................
 ให้ปริ ญญามากกว่าหนึ งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2555
เป็ นหลั กสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555 ปรับปรุ งจากหลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลั กสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลั กสูตรในการประชุม ครั งที6/2554
เมือวั นที 30 สิงหาคม 2554
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลั กสูตร ในการประชุมครั งที 6/2554 เมือวั นที 4
ตุลาคม 2554
 สภามหาวิทยาลั ยอนุม ั ติหลั กสูตร ในการประชุมครั งที 165(8)/2554
เมือวั นที 13 พฤศจิกายน 2554
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7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2556
8. อาชีพทีสามารถประกอบอาชีพได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจ ัยและนักวิทยาศาสตร์
8.3 พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
8.4 ผู้ ประกอบการ
8.5 ลูกจ้างตามสถานประกอบการ
8.6 อาชีพอิสระ

มคอ.2
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9. ชือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสู ตร
ที

ชือ – นามสกุล

1

นายศิริพงษ์ เปรมจิต

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นางสาวสิ ริล ั กษณ์ ชั ยจํ ารัส

ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์

3

นายอนุพ ั นธ์ กงบั งเกิด

ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.rer.nat
วท.ม.
วท.บ.
Dr.rer.nat
วท.ม.
วท.บ

สาขาวิชา
Wood Chemistry
พั นธุศาสตร์
ชีววิทยา
Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพ
พืชศาสตร์
Botanik
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตร์

สํ าเร็จการศึ กษาจากสถาบัน
Ehime University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง
University of Hannover
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ยสงขลาคริ นทร์
University of Vienna
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

ประเทศ
ญีปุ ่ น
ไทย
ไทย
เยอรมั นนี
ไทย
ไทย
ออสเตรี ย
ไทย
ไทย

ปี ทีสํ าเร็จ
การศึกษา
2537
2534
2528
2545
2536
2531
2546
2538
2535
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10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลั ยนเรศวร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสําคัญอย่างยิ งต่อการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแง่มุมต่างๆ
และมีบทบาททีสําคัญในการส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นด้านอาหาร ยารักษา
โรค เครื องนุ่งห่ม และสิ งแวดล้ อมซึ งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็ นอยู่ทีดี
ขึ น จึงมีความจํ าเป็ นทีต้องมีการวางแผนหลั กสูตรเพือความเหมาะสมและสามารถรองรับการเปลียนแปลง
ทีเกิดขึ นได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีชีว ภาพ เป็ นศาสตร์ ทีสอดแทรกความรู้ เชิ งวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ทีได้ถูก นํามาใช้
ประโยชน์ในการเป็ นส่ วนหนึ งของวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื องตั งแต่ อดี ตจนถึงปั จจุ บัน
และมีบ ทบาทที สํา คัญอย่างยิ งในการเป็ นตัว ชี นําให้วิถี ชี วิ ต ของผู้ค นเปลียนแปลงไป พร้ อ มๆ กับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาพความเป็ นอยู่ และความต้องการอุปโภคและบริ โภค
ของคนเปลียนแปลงตามสถานภาพของสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปทุกเวลา
จึงทําให้ศาสตร์ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมีความก้าวหน้าเพือที จะเอื อต่อการผลิตสิ น ค้าอุปโภคและ
บริ โภคให้เป็ นไปในทิศทางทีถูกต้อง และเหมาะสมเพือตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพั ฒนาหลั กสูตรจะเน้นการพั ฒนาศั กยภาพของบุคคลทีมีคุณธรรมและจริ ยธรรมให้มีความรู้
ความสามารถ มีค วามคิ ด ริ เริ มสร้ างสรรค์ มีทัก ษะและกระบวนการคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ทีจําเป็ นต่ อ
การศึกษา ค้นคว้า วิจ ัยหาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนําความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสมตามภาวการณ์ของประเทศ
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
บูรณาการพันธกิจ ด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและการพัฒนาองค์ความรู้ ที
จํ าเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการพั ฒนาประเทศตามภารกิจหลั กและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลั ยนเรศวร
กล่าวคือ เพิ มพูน ทัก ษะ การเรี ยนการสอน และเชื อมโยงองค์ความรู้จ ากภาคทฤษฎี สู่ ภ าคปฏิบัติ อย่าง
เด่นชัดและต่อเนื อง เพือให้บัณฑิตมีความรู้และความสามารถในการค้นคว้าวิจ ัย เพือพัฒนาองค์ความรู้
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ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพือการพั ฒนาประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจิตอาสา เพือสร้างสรร
ประโยชน์ของส่วนรวม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรนีทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
มีรายวิชาบางรายวิชาทีนิสิตหลั กสูตรเทคโนโลยีชีวภาพสามารถเลือกลงทะเบียนเรี ยน
เป็ นวิชาเลือกได้จากรายวิชาทีเปิ ดให้มีการเรี ยนการสอนในหลั กสูตรอืนๆ
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรนีทีเปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืนต้องมาเรียน
มีรายวิชาบางรายวิชาที นิ สิตหลักสู ตรอืนๆ สามารถเลือกมาลงทะเบียนเรี ยนเป็ นวิชา
เลือกได้จากรายวิชาทีเปิ ดให้มีการเรี ยนการสอนในหลั กสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
13.3 การบริหารจัดการ
แต่งตั งผู้ ประสานงานรายวิชา เพือทํ าหน้าทีประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ ผู้ สอน และ
นิสิต ในการพิจารณาการจัดการเรี ยนการสอน

หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
มุ่งพั ฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการพั ฒนาศักยภาพการใช้กระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพซึ งเป็ นศาสตร์ผสมผสาน ในลักษณะของสหสาขาวิชา สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ ทีมี
คุณค่าและมูลค่าเพิ ม สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั งมีเหตุผลในการตัดสิ นใจเกียวกับปั ญหา
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ทีกว้ างไกลและยึดมั นในคุณธรรมและจริ ยธรรมทีดีงามอั นจะ
นําไปสู่การพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้ อมอย่างยั งยืน
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เพือผลิตมหาบัณฑิตทีมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี
1.2.1 มีความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ใฝ่ รู้และพร้อม
ทีจะเรี ยนรู้เพือพั ฒนาตนเองให้ทันต่อวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนือง
1.2.2 มีความชํ านาญและทั กษะในการค้นคว้ าต่อยอดการวิจ ัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยอาศั ยวิทยาการและเทคโนโลยีทีทันสมั ย ตลอดจนนําศั กยภาพทีได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจ ัยและ
พั ฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างได้
1.2.3 มีความสามารถในการติดต่อสือสาร มีปฏิสัมพันธ์และทํางานร่วมกับบุคคลอืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติทีดี สามารถเป็ นแบบอย่างทีดีในสังคม
ได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
กลยุทธ์
1. แผนการปรั บ ปรุ งหลัก สู ต ร 1. สัมมนาและวิพากษ์หลั กสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพให้มีมาตรฐาน 2. ประเมินหลั กสูตรอย่าง
ไม่ต ํ ากว่าที ศธ. กํ าหนด
สมํ าเสมอ
2. แผนการพัฒ นาการจัด การ
เรี ยนการสอนให้สอดคล้อ งกับ
วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

3. แผนพัฒ นาบุ ค ลากรด้านการ
เรี ยนการสอน การประเมิ น ผล
ของอาจารย์ ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ ทั ง 5 ด้ า นและบริ การ
วิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี
1.โครงการวิพากษ์หลั กสูตร
2. เอกสารปรับปรุ งหลั กสูตร
3.รายงานผลการประเมิน
หลั กสูตร
1. เพิ มบุคลากรทีมีความเชียว
1. จํ านวนรายวิชาในหลั กสูตร
ชาญเฉพาะด้านมากขึ น
ทีมีการปรับปรุ งเปลียนแปลงให้
2. ส่ งเสริ มให้มีค วามร่ ว มมือใน สอดคล้ องกับความเชียวชาญของ
การใช้ทรัพยากรร่ วมกันทั ง
คณาจารย์และวิทยาการทางด้าน
ภายในและภายนอกสถาบัน
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. สอบถามความต้องการ
2. บัน ทึ ก การเชิ ญ บุ ค ลากรที มี
ลั กษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ ความเชียวชาญเฉพาะด้าน
3. บัน ทึ ก ความร่ ว มมื อระหว่า ง
หน่วยงาน
4. แบบสอบถามหรื อรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
1. สนับสนุนบุคลากรให้พ ั ฒนา 1. จํา นวนบุ ค ลากรที เข้ า ร่ วม
ด้านการเรี ยนการสอน การ
อบรมในโครงการพั ฒนาด้านการ
ประเมินผลของอาจารย์ ตาม
เรี ยนการสอนและการประเมิน
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ทั ง5 ด้าน ผลตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
โดยการอบรม
2. ระดับความพึงพอใจของ
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการ นิสิตจากผลประเมินการสอน
เรี ยนการสอนให้ท ํ างานบริ การ ของอาจารย์
วิชาการแก่หน่วยงานทั งภายใน 3. ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
และภายนอกสถาบัน
อาจารย์ ในหลั กสูตร
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4. แผนการส่ งเสริ มการเรี ยนการ 1. ส่ งเสริ มให้บุคลากรใช้ความรู้
สอนทีเน้นงานวิจ ัย
ทีได้จากงานวิจ ัยหรื องานวิจ ัยมา
เป็ นส่ ว นหนึ งในการเรี ยนการ
สอน

มคอ.2

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี
1. เค้าโครงการเรี ยนการสอน
2. เอกสารอ้ างอิงทีใช้ในการเรี ยน
การสอนวิชานั นๆ
3. แบบประเมินผลการเรี ยนการ
สอนของบุคลากร

หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วั นเวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น ตั งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
หมายเหตุ : ในกรณี ทีมีความจํ าเป็ นสามารถจัดการเรี ยนการสอนนอกเวลาราชการได้
2.2 คุณสมบัติของผู ้เข้ าศึกษา
หลั กสูตร แผน ก แบบ ก2
จบปริ ญญาตรี สาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ/หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง
และให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และ
ประกาศของมหาวิทยาลั ยนเรศวร (รายละเอียดดังภาคผนวก)
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
 ความรู้ด ้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด ้านคณิ ตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรี ยนระดับทีสูงขึ น
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรี ยนในสาขาวิชาทีสอบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
 อืนๆ....................................................................................................
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
 จัดสอนเสริ มเตรียมความรู้พื นฐานก่อนการเรี ยน
 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนําการให้บริ การของมหาวิทยาลั ย เทคนิคการเรี ยน
ในมหาวิทยาลั ย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้อาจารย์ ทุกคน ทํ าหน้าทีดูแล ตักเตือน ให้ค ํ าแนะนําแก่นิสิต
 จัดกิจกรรมเสริ มความรู้เกียวกับการทํ าวิจ ัย/ด้านภาษาต่างประเทศ
 อืนๆ....................................................................................................
2.5 แผนการรับนิสิตและผู ้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํ านวนนิสิตแยกตามชั นปี ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนิสิตปี ละ 15 คน มีด ังต่อไปนี
นิสิต
ชั นปี ที1
ชั นปี ที2
รวม
ผูส้ ําเร็ จการศึกษา

2555
15
15
-

จํ านวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
2556
2557
2558
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2559
15
15
30
15

2.6 งบประมาณตามแผน
เนืองจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบจัดการเรี ยนการ
สอน 5 หลักสู ตร คื อ วิทยาศาสตรบัณฑิ ต (ชี ววิทยา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต (วิทยาศาสตร์ ชีว ภาพ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ซึ งงบประมาณในการดํ าเนินการได้มาจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน
ประจําปี และงบประมาณรายได้ประจําปี ซึ งเป็ นงบประมาณที ใช้ร่วมกันทั ง5 หลักสูต ร และสามารถ
จัดแบ่งงบประมาณออกตามรายรับ รายจ่ายได้ด ังตารางข้างล่างนี
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
1,310,431 1,310,431 1,310,431 1,310,431 1,310,431
264,000 264,000 264,000 264,000 264,000
1,574,431 1,574,431 1,574,431 1,574,431 1,574,431

หมายเหตุ งบประมาณทีแสดงในตารางเป็ นงบประมาณการทีได้รับในแต่ละปี
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายจ่าย

2555
ก. ค่าจ้างชั วคราว
125,954
ข. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวั สดุ
665,516
ค. ค่าครุ ภ ัณฑ์ ทีดิน และสิ งก่อสร้าง
531,053
ง. หมวดเงินอุดหนุน (โครงการภาควิชา) 251,908
รวมรายจ่าย
1,574,431

ปี งบประมาณ
2556
2557
2558
2559
125,954 125,954 125,954 125,954
665,516 665,516 665,516 665,516
531,053 531,053 531,053 531,053
251,908 251,908 251,908 251,908
1,574,431 1,574,431 1,574,431 1,574,431

หมายเหตุ งบประมาณทีแสดงในตารางเป็ นงบประมาณการทีมีการใช้จ่ายในแต่ละปี
2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต (หน่วย:บาท)
ลํ าดับ
รายการ
1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่ าง
-ประธาน จํ านวน 1 คนๆ ละ 500 บาท
-กรรมการ จํ านวน 4 คนๆ ละ 300 บาท
2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
-ประธาน จํ านวน 1 คนๆ ละ 2,000 บาท
-กรรมการ จํ านวน 4 คนๆ ละ 1,500 บาท

จํ านวนเงิน(บาท)
1,700

8,000
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ลํ าดับ
รายการ
จํ านวนเงิน(บาท)
3 ค่าตอบแทนอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
6,000
-ประธานทีปรึ กษา จํ านวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท
-กรรมการทีปรึ กษา จํ านวน 3 คนๆ ละ 1,000 บาท
4 ค่าเดินทางกรรมการภายนอก (ครั ง/คน)
11,000
5 ค่าทีพั กกรรมการภายนอก 1,000 บาท/คืน/คน (ครั ง/คน)
2,000
6 ค่าสารเคมี วั สดุ การเข้าฝึ กอบรม การฝึ กปฏิบัติการ และการใช้เครื องมือ
25,500
ทางวิทยาศาสตร์ในการทํ าวิทยานิพนธ์ตลอดหลั กสูตร คนละ
7 ค่าบริ หารจัดการหลั กสูตร
10,000
8 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที หลั กสูตร/ครั ง(จํ านวน 1 ครั ง)
1,800
รวม
66,000
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสือสิ งพิมพ์เป็ นหลั ก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสือหลั ก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกเป็ นสือหลั ก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อืนๆ (ระบุ)..........................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย(ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของ
มหาวิทยาลัย นเรศวร พ.ศ. 2554 เรื อง หลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิบัติ ในการเที ยบโอนหน่ ว ยกิ ต ระดับ
บัณฑิตศึกษา (รายละเอียดดังภาคผนวก)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผู ้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรและระยะเวลาศึกษา
จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตรของ แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลั กสูตรแบบศึกษาเต็มเวลานักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาตลอดหลั กสูตรอย่างน้อย
4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ นับตั งแต่ว ั นขึ นทะเบียนเป็ นนิสิต
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ.2548
ลําดับที
รายการ
แผน ก 2
1
งานรายวิชาไม่น้อยกว่า
12
1.1 วิชาบังคับ
12
1.2 วิชาเลือก
2
วิทยานิพนธ์
12
3
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร
36

หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2555
แผน ก 2
24
9
15
12
5
36

3.1.3 รายวิชา
(1) รายวิชาในหมวดต่างๆ
ก. กรณี จ ั ดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
งานรายวิชา (Course work)
จํานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน 9 หน่ วยกิต
275511 เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Biotechnology
275512 วิทยาศาสตร์ชีวภาพโมเลกุลขั นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Bioscience
275572 เครื องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-6)
Instrumentation in Biotechnology
วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรี ยนรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี ไม่น้อยกว่า จํ านวน 15 หน่วยกิต หรื อรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของหลั กสูตรอืนในสาขาทีเกียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี
275513 เทคโนโลยีทางยีนขั นสูง
3(2-3-6)
Advanced Gene Technology
275541 เทคโนโลยีชีวภาพสิ งแวดล้ อม
3(2-3-6)
Environmental Biotechnology
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275543 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการบํ าบั ดของเสียและนํ าเสีย
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
275544 การย่อยสลายทางชีวภาพและการกํ าจัดของเสียทางชีวภาพ
Biodegradation and Bioremediation
275545 เทคโนโลยีของแหล่งทรัพยากรทดแทน
Renewable Resources Technology
275554 ทรัพยากรพั นธุกรรมของพืช
Plant Genetics Resources
275555 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชขั นสูง
Advanced Plant Biotechnology
275561 การเพาะเลี ยงเนื อเยือพืชขั นสูง
Advanced Plant Tissue Culture
275573 ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics
275574 ระบบวิทยาและวิว ั ฒนาการในระดับโมเลกุล
Molecular Systematics and Evolution
275581 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Special Topics in Biotechnology

275590
275591
275592

275571

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2

จํานวน

รายวิชาบังคับไม่นับหน่ วยกิต
จํานวน
ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

12 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

5 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
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275595
275596

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
Seminar in Biotechnology I
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
Seminar in Biotechnology II

มคอ.2

1(0-2-1)
1(0-2-1)

หมายเหตุ สําหรับนิ สิตทีเรี ยนรายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพครบแล้ว จะต้องเข้าร่ วม
สัมมนาเพือรายงานความก้าวหน้าการทํ าวิทยานิพนธ์ต่อเนืองทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 จัดการศึกษาดังนี
ชั นปี ที1
ภาคการศึกษาต้ น
275511 เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Biotechnology
275512 วิทยาศาสตร์ชีวภาพโมเลกุลขั นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Bioscience
275571 ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-Credit)
275595 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology I (Non-Credit)
xxxxxx วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective Course
รวม 9 หน่วยกิต

275572
275596
xxxxxx
xxxxxx
275590

ชั นปี ที1
ภาคการศึกษาปลาย
เครื องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-6)
Instrumentation in Biotechnology
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology II (Non-Credit)
วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective Course
วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
รวม 12 หน่วยกิต

16

มคอ.2

ชั นปี ที2
ภาคการศึกษาต้ น
xxxxxx
xxxxxx
275591

วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2

3(x-x-x)
3(x-x-x)
4 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต

275592

ชั นปี ที2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2

5 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
275511
เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Biotechnology
หลั กการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ งประกอบด้ วยปรากฏการณ์ทางเคมีและชีววิทยาที
เกียวข้องกับสิ งมีชีวิตเทคนิคและการปฏิบัติทีเหมาะสมต่อการพั ฒนาสายพั นธุ์ของสิ งมีชีวิต รวมทั งการ
พั ฒนากระบวนการผลิตผลิตภั ณฑ์ทีมี คุณค่าทางชีวภาพซึ งเป็ นทีสนใจในเชิงอุตสาหกรรม
Principles of biotechnology including chemical and biological phenomena in
organisms, techniques and procedures for development of new strains of organisms and production
process for biological products valuable in aspect of industry
275512

วิทยาศาสตร์ชีวภาพโมเลกุลขั นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Bioscience
โครงสร้างและหน้าทีของออร์แกเนลล์ตา่ งๆ ภายในเซลล์ในระดับโมเลกุล เมแทบอลิซึม
ของเซลล์ การเกิดมิวเตชัน การซ่อมแซมดีเอ็นเอ การเกิดรี คอมบิเนชัน การสือสารระหว่างเซลล์และ
ความสัมพั นธ์ของเซลล์ก ับสภาพแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านเซลล์

17

มคอ.2

Structures and functions of organelles at the molecular level, cell metabolism, flow of
genetic information, mutation, DNA repair, recombination, cell communication, cell-environment
interaction and applications of cell technologies
275513

เทคโนโลยีทางยีนขั นสูง
3(2-3-6)
Advanced Gene Technology
หลั กการพื นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เครื องหมายดีเอ็น
เอ เทคนิคการหายีนทีสนใจ การผลิตรี คอมบิแนนท์โปรตีนโดยใช้สิ งมีชีวิต การดัดแปลงพั นธุกรรมของ
สิ งมีชีวิต ยีนบํ าบัดและเทคโนโลยีทีใช้ในการวิเคราะห์จีโนมทรานส์คริ ปโตมและโปรติโอม
Principles and advanced techniques used in recombinant DNA technology, DNA
markers, isolation of gene of interest, recombinant protein production, genetically modified organisms,
and gene therapy. Genome, transcriptome and proteome analysis
275541

เทคโนโลยีชีวภาพสิ งแวดล้ อม
3(2-3-6)
Environmental Biotechnology
ทฤษฎีและปฏิบัติการเกียวกับการนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ใน
การศึกษานิเวศวิทยาในสภาพแวดล้ อมต่างๆ กระบวนการทางชีวภาพของสารเคมีต่างๆ เพือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสียมลพิษในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และการอนุรักษ์สิ งแวดล้ อม
Theories and practice in current advance of biotechnology emphasis on the ecology
Invertigation from various environments, the biochemical processes to apply in pollution management
generated by industrial, agriculture sectors as well as for environmental conservation
275543

เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการบํ าบั ดของเสียและนํ าเสีย
3(2-3-6)
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
การบํ าบัดนํ าเสียและของเสีย ทั งประเภทอินทรีและอนิ
ย ์ นทรี ย ์ โดยการประยุกต์ใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมีและจุลชีววิทยา เพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
นําไปใช้
Wastewater and solid waste both organic and inorganic forms by applying
biotechnological, biochemical and microbiological processes to obtain the highest efficiency

18

มคอ.2

275544

การย่อยสลายทางชีวภาพและการจํ ากัดของเสียทางชีวภาพ
3(2-3-6)
Biodegradation and Bioremediation
หลั กการย่อยสลายวั สดุชีวภาพและสารสังเคราะห์ทีปนเปื อนอยู่ในสิ งแวดล้ อมทีมีผลมา
จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม บ้านเรื อนและการเกษตร ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ของกระบวนการบํ าบัด
ชีวภาพ ชีวเคมี เพือฟื นฟูสภาพแวดล้ อมทีปนเปื อน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการย่อย
สลาย
Principals of biodegradation process of bio-material and synthetic material that
contaminated in environment by industrial, domestic and agriculture activities. Also studies on various
bioremediation techniques to improve contaminated sites, monitoring and evaluation of these processes
275545

เทคโนโลยีของแหล่งทรัพยากรทดแทน
3(2-3-6)
Renewable Resources Technology
การแปรสภาพชีวมวลให้เป็ นก๊าซเชื อเพลิงและเชื อเพลิงเหลวจากวั สดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร โดยกระบวนการเกษตร โดยกระบวนการทางเคมีและทางชีวภาพ คุณค่าของพลั งงานจาก
ชีวมวล การผลิตก๊าซเชื อเพลิงในรู ปแบบต่าง ๆ การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตบิวทานอล และการผลิต
แอลกอฮอล์
The use of agricultural waste for producing the gases and liquid fuel by agriculture,
chemical and biological processes, value of energy from biomass, various from of gas fuel production,
butanol production and alcohol productions
275554

ทรัพยากรพั นธุกรรมของพืช
3(2-3-6)
Plant Genetic Resources
หลั กทรัพยากรพั นธุกรรมของพืช ยีนในประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ์สายพั นธุ์พืชทีถูกคุกคามหรื อใกล้ สูญพั นธุ์ รวมทั งพืชทีเป็ นต้นกํ าเนิดของพืชสายพั นธุ์ส่งเสริในม
ประเทศไทย
Principles of plant genetic resources. Gene population, biodiversity and conservation
of threaten and endangered plant species included commercial varieties in Thailand
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275555

เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชขั นสูง
3(2-3-6)
Advanced Plant Biotechnology
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี ยงเซลล์และเนื อเยือพืชขั นสูง เพือการขยายพั นธุ์ การ
ปรับปรุ งพั นธุ์และการผลิตสารทุติยภูมิ การถ่ายยีน พั นธุวิศวกรรมเพือการปรับปรุ งพั นธุ์พืชและโครงการ
จีโนมพืช
Advanced techniques of plant cell and tissue culture for micropropagation, crop
improvement, secondary metabolite production, gene transformation and genetic engineering
techniques and plant genome project are discussed
275561

การเพาะเลี ยงเนื อเยือพืชขั นสูง
3(2-3-6)
Advanced Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการขั นสูงสําหรับการเพาะเลี ยงเนื อเยือพืชพั นธุวิศวกรรม และการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล เพือการศึกษาวิจ ัยทีเกียวข้องกับการเพาะเลี ยงเนื อเยือพืชแนวทางและ
การแก้ปัญหาทางการเพาะเลียงเนื อเยือพืช
Advanced techniques and protocols in plant tissue culture, genetic engineering, and
applications of molecular biology techniques in plant tissue culture. Problem solving in plant tissue
culture
275571

ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลั กษณะ และเป้ าหมายการวิจ ั ย กระบวนการวิจ ัย ประเภทการวิจ ัย การ
กํ าหนดปัญหาการวิจ ัย ตั วแปรและสมมุติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครง
ร่ าง และรายงานการประเมินงานวิจ ัย การนําผลวิจ ัยไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจ ัยเทคนิควิธีการวิจ ัย
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
A study of meaning. Characteristic and research goal, type and research process,
variables and hypothesis, collecting data, proposal and research writing research evaluation and its
application, ethics of researcher, proper techniques of research methodology in science and technology
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275572

เครื องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-6)
Instrumentation in Biotechnology
ฝึ กปฏิบัติการใช้เครื องมือทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
Usage and maintenance of essential biotechnological instruments, as well as industrial
biotechnology, plant and animal biotechnology
275573

ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(2-3-6)
Bioinformatics
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ สารสนเทศ และฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
ลํ าดับเบสของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าทีของยีนและโปรตีน ศึกษาความสัมพั นธ์
เชิงวิว ั ฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ในด้านอืนๆ
Computer programs and softwares, information technology, databases for DNA and
RNA analysis, structures and functions of genes and proteins, molecular evolution and systematics and
other applications
275574

ระบบวิทยาและวิว ั ฒนาการในระดับโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Systematic and Evolution
วิธีการจั ดหมวดหมู่สิ งมีชีวิตโดยอาศั ยความแตกต่างระดับโมเลกุล กลไกทีก่อให้เกิดการ
เปลียนแปลงเชิงวิว ั ฒนาการ และความสัมพั นธ์เชิงวิว ั ฒนาการในระดับโมเลกุล
Classification of organisms using molecular data, mechanisms for evolution and
phylogenetic relationships
275581

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-6)
Special Topics in Biotechnology
การศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์หัวข้อใหม่ทีน่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Study, analysis and discussion on current interesting topics in biotechnology.
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275590

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
การสืบค้น รวบรวม และเรี ยบเรี ยงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในเรื องทีเกียวข้อง
กับการวิจ ัยในวิทยานิพนธ์ เพือประกอบการจัดทํ าโครงร่ างวิทยานิพนธ์มีการดํ าเนินการศึกษาทดลอง
เบื องต้น
Arrangement, data acquisition and information retrieval in the field of interesting
topics of biotechnology are performed to determine the conceptual paper for the thesis proposal
operation. Preliminary investigation of research thesis are also performed.
275591

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
4 หน่วยกิต
Thesis II, Type A2
ดํ าเนินการจัดทํ าโครงร่ างวิทยานิพนธ์(Thesis proposal) ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และมีการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ดํ าเนินการศึกษาวิจ ัย
ประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์ และรายงานความก้าวหน้าการทํ าวิจ ัยอย่างต่อเนือง
The thesis proposal are conducted and presented to the thesis committee for
discussion, and thesis proposal examination will be performed under the permission of the thesis
committee. Research for thesis performing as well as progress report conducting need to be presented
and continued.
275592

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
5 หน่วยกิต
Thesis III, Type A2
ดํ าเนินการศึกษาวิจ ัยและสรุ ปผลการวิจ ั ยจัดทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และดํ าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ผ่านคณะกรรมการทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ และปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลั ย
Research data are analyzed and prepared for writing thesis under the consideration and
suggestion of the thesis committee. The thesis examination and correction will be conducted under the
consideration and suggestion of the thesis committee and submitted to the graduate school.
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275595

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology I
การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจ ัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ครั งที1 เพือให้เกิดการ
เรี ยนรู้เทคโนโลยีชีวภาพทีเกียวข้องกับการพั ฒนาอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การตรวจวินิจฉัยมาตรฐานและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านสิ งแวดล้ อม
การผลิตพลั งงานสะอาด และวิทยาการสมั ยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นต้ น
The first interpretation, presentation and discussion on research topics in
biotechnology for studying the knowledge involved in food development, agriculture and utilization of
biotechnology for standard determination and quality assurance of products in public health,
medicine, environment, clean-energy production and current techniques in biotechnology
275596

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology II
การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจ ัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ครั งที2 เพือให้เกิดการ
เรี ยนรู้เทคโนโลยีชีวภาพทีเกียวข้องกับการพั ฒนาอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การตรวจวินิจฉัยมาตรฐานและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านสาธารณสุขและการแพทย์ด้านสิ งแวดล้ อม
การผลิตพลั งงานสะอาด และวิทยาการสมั ยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นต้ น
The second interpretation, presentation and discussion on research topics in
biotechnology for studying the knowledge involved in food development, agriculture and utilization
of biotechnology for standard determination and quality assurance of products in public health,
medicine, environment, clean-energy production and current techniques in biotechnology
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1) หลั กเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลั กสูตร
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี
- ความหมายของเลขรหัสชุดที 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก ซึ งเป็ นตัวเลข
ประจํ าสาขาวิชา 275 หมายถึง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
- ความหมายของเลขรหัสชุดที 2 คือ รหัส 3 ตัวหลั ง
เลขหลั กหน่วย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลั กสิบ : แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังนี
1-3 หมายถึง กลุ่มวิชาชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ
4
หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ งแวดล้ อม
5-6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์
7
หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านอืนๆ
8
หมายถึง กลุม่ วิชาพิเศษเฉพาะทางในหมวดวิชาต่างๆ
9-0 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา วิจ ั ย และวิทยานิพนธ์
เลขหลั กร้อย : แสดงชั นปี และระดับ
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3.2 ชือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ที
1

นายศิริพงษ์ เปรมจิต*

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นางสาวสิ ริล ั กษณ์ ชั ยจํ ารัส*

ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์

3

นายอนุพ ั นธ์ กงบั งเกิด*

ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวพั ทธมน แสงอินทร์

5

ชือ – นามสกุล

นางสาวสุ นีย ์ สี ธรรมใจ

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.rer.nat
วท.ม.
วท.บ.
Dr.rer.nat
วท.ม.
วท.บ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Wood Chemistry
พั นธุศาสตร์
ชีววิทยา
Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพ
พืชศาสตร์
Botanik
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ชีววิทยาของเซลล์
และโมเลกุล
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
สัตววิทยา
ชีววิทยา

สํ าเร็จการศึ กษาจากสถาบัน
Ehime University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง
University of Hannover
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ยสงขลาคริ นทร์
University of Vienna
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
มหาวิทยาลั ยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ยนเรศวร

หมายเหตุ* เป็ นอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตรและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้ า วิจ ัย หรื อการแต่งตํ าราระบุในภาคผนวก

ประเทศ
ญีปุ ่ น
ไทย
ไทย
เยอรมั นนี
ไทย
ไทย
ออสเตรี ย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ปี ทีสํ าเร็จ
การศึกษา
2537
2534
2528
2545
2536
2531
2546
2538
2535
2553
2545
2541

ไทย
ไทย
ไทย

2550
2538
2534
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลํ าดั บ
ชือ – สกุล
ที
1 นายศิริพงษ์
เปรมจิต

2

3

4

5

นายกวี

สุจิปุลิ

นางสาวชนนิษฏ์ ชูพยั คฆ์

นางสาวดวงกมล ขั นธเลิศ

นางดวงพร

เปรมจิต

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
Ph.D.(Wood Chemistry)
Ehime University
วท.ม.(พั นธุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง
Ph.D.(Plant Molecular
Biology)
University of East Anglia
วท.ม.(เกษตรศาสตร์ )
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(เกษตรศาสตร์ )
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
Dr.rer.nat.(Genetics)
University of Vienna
วท.ม.(ชีวเคมี)
มหาวิทยาลั ยมหิดล
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์ )
มหาวิทยาลั ยบูรพา
Ph.D.(Applied Sciences)
University of Canberra
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยมหิดล
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
Ph.D.(Plant Biotechnology)
Ehime University
วท.ม.(พั นธุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ ท ั วไป)
มหาวิทยาลั ยสงขลา
นคริ นทร์

ปี ทีสําเร็ จ
การศึกษา
2537
2534
2528
2554

2537
2533
2549
2540
2534
2545
2538
2535
2546
2533
2529

เลขประจํ าตั ว
ประชาชน
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ลํ าดั บ
ชือ – สกุล
ที
6 นางสาววาสนา ฉัตรดํ ารง

7

8

9

10

นางสมจิตต์

หอมจันทร์

นางสาวสิ ริล ั กษณ์ ชั ยจํ ารัส

นางสาวอรอินทุ์ ประไชโย

นายอนุพ ั นธ์

กงบั งเกิด

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ
ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์
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คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ปรด.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง
ปร.ด.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยมหิดล
วท.ม.(พั นธุศาสตร์)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
Dr.rer.nat (Biotechnology)
University of Hannover
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.บ.(พืชศาสตร์ )
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์
Ph.D.(Food Science)
University of Massachusetts
M.S. (Food Science)
University of Massachusetts
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
Dr.rer.nat (Botanik)
University of Vienna
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.บ.(เกษตรศาสตร์ )
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

ปี ทีสําเร็ จ
การศึกษา
2546
2536
2532
2551
2537
2533
2545

2536
2531
2546
2542
2536
2546
2538
2535

เลขประจํ าตั ว
ประชาชน
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ลํ าดั บ
ชือ – สกุล
ที
11 นายโอรส รักชาติ

12

13

14

15

นายคํ ารพ รัตนสุ ต

นายนิติพงษ์ จิตรี โภชน์

นางสาวมลิวรรณ นาคขุนทด

นางสาวพั ทธมน แสงอินทร์

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ
ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
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คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.บ.(เคมี)
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง
Ph.D.(Plant molecular
biology)
University of East Anglia
M.Sc.(Molecular geneticsgenetic engineering)
มหาวิทยาลั ยมหิดล
วท.บ.(พั นธุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
Ph.D.(Food Science and
Technology)
Tokyo University of
Fisheries
วท.ม.(ผลิตภั ณฑ์ประมง)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ประมง)
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.ม.(พฤกษศาสตร์ )
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(ชีววิทยาของเซลล์และ
โมเลกุล)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

ปี ทีสําเร็ จ
การศึกษา
2548
2537
2531
2547

2541

2538
2548

2543
2540
2551
2541
2538
2553
2545

เลขประจํ าตั ว
ประชาชน

28

ลํ าดั บ
ที

16

17

18

19

ชือ – สกุล

นายวรสิ ทธิ โทจํ าปา

นางศิริวรรณ วิชั ย

นายสงกรานต์ เชื อครุ ฑ

นางสาวสุ ทธิรัตน์ สิ ทธิศ ั กดิ

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
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คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
วท.บ.(ชีวเคมี)
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
Ph.D.(Biotechnology)
The University of Tokyo
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ชีววิทยา)
เกียรตินิยม
มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทร
วิโรฒ
Ph.D.(Biological Science)
Illinois State University
M.Sc.(Microbiology)
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์ )
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่

ปี ทีสําเร็ จ
การศึกษา
2541
2548
2541
2537

2546
2538
2534
2546
2538
2532

2551
2539
2535

เลขประจํ าตั ว
ประชาชน

29

ลํ าดั บ
ชือ – สกุล
ที
20 นางสาวสุ นีย ์ สี ธรรมใจ

21

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

นางสาวอภินันท์ ลิ มมงคล

อาจารย์
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คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ)
มหาวิทยาลั ยนเรศวร
วท.ม.(สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยนเรศวร
Dr.rer.nat (Molecular
Biology)
University of Vienna
วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลั ยมหิดล
วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่

ปี ทีสําเร็ จ
การศึกษา
2550

เลขประจํ าตั ว
ประชาชน

2538
2534
2547

2540
2537

เจ้าหน้ าทีภาควิชาชีววิทยา
ลําดับ
ชือ - นามสกุล
1. นางจิรวรรณ
ต่วนโต
2. นางสาวรมนปวีร์ หิรัญปิ ยะวงศ์
3. นางเรณู
สัสดีแพง
4.
5.
6.
7.

ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
พนั กงานวิทยาศาสตร์
คบ.(ครุ ศาสตร์ )
เจ้ าหน้าทีบริ หารงานทั วไป ศศ.บ.(ภาษาอั งกฤษ)
นั กวิทยาศาสตร์
วท.ม.(การจั ดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม)
นางสาววริ ศราภรณ์ น้อยใจมั น
เจ้ าหน้าทีบริ หารงานทั วไป กศ.ม.(บริ หารการศึกษา)
นางวิภาดา
วั ชรสุ นทรกิจ พนั กงานประจํ าห้ องทดลอง ปวช.(พาณิชยกรรม)
นางสาวสุ น ั นท์
โพธิ น้ อยยั ง พนั กงานประจํ าห้ องทดลอง บธ.บ.(การจั ดการทั วไป)
นางสาวหทั ยรัตน์ เลขสุ ข
นั กวิทยาศาสตร์
วท.บ.(ชีววิทยา)
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลํ าดั บ
ชือ – สกุล
ที
1. นายประศาสตร์ เกื อมณี

2.

3.

4.

นางสาวสุ รินทร์
ปิ ยะโชคณากุล

นายหรรษา ปุณณะพยั คฆ์

นางสาวอลิสา วั งใน

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
Ph.D.(Plant Genetic
Manipulation)
University of Nottingham
วท.ม.(พฤกษศาสตร์ )
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
กศ.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Dr.Agr.(Plant Molecular
Biology)
Tokyo University of Agriculture
and Technology
วท.ม.(พั นธุศาสตร์)
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
Ph.D.( Microbiology)
University of Arkansas
M.S.(Microbiology)
University of Southwestern
Louisiana
วท.บ.(พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
Ph.D.(Biochemistry)
Oregon State University
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

ปี ทีสําเร็ จ
การศึกษา
2544

2528
2526

2532

2521
2519
2527
2523

2517
2545
2538
2535
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ลํ าดั บ
ชือ – สกุล
ที
5. นางพิมพ์ชนก จตุรพิรีย ์

6.

นางสาวนิตยา ไชยเนตร

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ
ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์
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คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
Dr.nat.tech.(Biochemical
Engineering)
Vienna University of Agriculture
& Forestry
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลั ยศิลปากร
Ph.D.(Life Environmental &
Conservation Science)
Ehime University
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
วท.บ.(วาริ ชศาสตร์ )
มหาวิทยาลั ยบูรพา

ปี ทีสําเร็ จ
การศึกษา
2549

2542
2538
2545

2538
2535

4. องค์ประกอบเกียวกับการฝึ กภาคสนาม การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มีการฝึ กภาคสนาม การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
เป็ นการศึกษาเพือดํ าเนินโครงการวิจ ัยและการดําเนิ นการวิจ ัยต่อยอดความรู้ทีจะก่อให้เกิดองค์
ความรู้ ทีเป็ นประโยชน์ทางสาขาเทคโนโลยีชีว ภาพ รวมไปถึงการเขียนและนําเสนอวิทยานิ พนธ์ การ
เขียนรายงานวิจ ัยเพือเผยแพร่ และจริ ยธรรมในการทําวิจ ัยและในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ จะต้อง
ดําเนิ นการภายในกรอบระยะเวลาทีกําหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
และคณะกรรมการประจํ าหลั กสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) สามารถวินิจฉัยปัญหา ความคิดเห็น และนํามาประกอบการวางแผนการวิจ ัยเพือทํ า
วิทยานิพนธ์ได้
2) สามารถต่อยอดองค์ความรู้ทีได้จากการทํ างานวิจ ัยเพือการนําไปใช้ประโยชน์ได้
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3) สามารถใช้ทักษะเพือวางแผนและแก้ไขปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจ ัย และวิธีการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
4) สามารถทํ างานร่ วมกับผู้ อืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข ้อมูล และถ่ายทอด
องค์ความรู้ทีศึกษาต่อยอดนั นผ่านการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ชั นปี ที1 (เริ มให้มีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์)
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
5.5.1.1 อาจารย์ ในแขนงวิชาทํ าหน้าทีให้ค ํ าแนะนําแก่นิสิตทุกคน โดยนิ สิตเป็ น
ผู้ เลือกอาจารย์ ทีปรึ กษาซึ งมีความเชียวชาญในเรื องทีตนสนใจ
5.5.1.2 อาจารย์ จ ัดตารางเวลาเพือให้ค ํ าปรึ กษาและติดตามการทํ างานของนิสิต
5.5.1.3 จัด เตรี ยมอุปกรณ์ เครื องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าทีดูแล
อุปกรณ์เครื องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5.5.1.4 มีก ารดูแลความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ เครื องมือ สารเคมี และ
ห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะการทํ างานนอกเวลา
5.5.1.5 มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริ การ ทั งในศูนย์
คอมพิวเตอร์ของคณะ มหาวิทยาลั ย และในห้องปฏิบัติการของภาควิชา
5.5.2 การทํ าวิทยานิพนธ์
ในการทํ าวิทยานิพนธ์นิสิตจะต้องลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ให้ครบตามทีกําหนดใน
หลั กสูตรและสอบผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.2.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
นิสิตระดับปริ ญญาโทต้องลงทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์ตามเงือนไข ทีระบุไว้ใน
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 ซึ งกํ าหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ รวมจํานวน3 รายวิชา
ซึ งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต
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5.5.2.2 การแต่งตั งอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5.5.2.2.1 กระบวนการแต่งตั งอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ภาควิชาเสนอชืออาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตทีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรี ยบร้อยแล้วผ่านคณะที
สังกัด เพือบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาทําคําสั งแต่งตั งอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ โดยวิทยานิ พนธ์ระดับ
ปริ ญญาโท มีประธานทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์อีก 1-2 คน
5.5.2.2.2 คุณสมบัติของอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ มีด ังนี
(1) อาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลั ก ต้องเป็ นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ ด ํ ารงตํ าแหน่งทางวิชาการไม่ต ํ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั น
หรื อสาขาวิชาทีสัมพั นธ์ก ัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจ ัยทีมิใช่ส่วนหนึ งของการศึกษาเพือรับ
ปริ ญญา
(2) อาจารย์ทีปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ร่ วม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์ประจํา
หรื อผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ ด ํ ารงตํ าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต ํ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั น หรื อสาขาวิชาทีสัมพั นธ์ก ัน และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจ ัยทีมิใช่ส่วนหนึ งของการศึกษาเพือรับปริ ญญา
5.5.2.3 การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
(1) นิสิตทีได้รับการแต่งตั งอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์แล้ ว ต้องเสนอโครงร่ าง
วิทยานิ พนธ์ต่ อคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
(2) นิ สิตต้องจัด ทําข้อเสนอและโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ยืนต่อคณะทีสังกัดโดย
ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
(3) เมือนิ สิต ยืนคําร้ องขอสอบโครงร่ างวิ ทยานิ พนธ์แล้ว ให้ค ณบดี แ ต่ งตั ง
คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ซึ งประกอบด้วยประธานทีปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ กรรมการที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์ บัณฑิตศึกษาซึ งเป็ นผู้ แทนบัณฑิตวิทยาลัย
รวมจํานวนไม่ น้อ ยกว่า 5 คน เพือทํา หน้าที เป็ นประธาน กรรมการ และเลขานุ ก าร โดยโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการอนุม ั ติจากคณะกรรมการฯ ทั งนี ให้คณะกรรมการฯ ร่ วมกันพิจารณากลั นกรอง
และเสนอแนะการจัดทําโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ แล้วแจ้งผลการอนุ ม ัติพร้อมโครงร่ างฉบับสมบูร ณ์ให้
บัณฑิตวิทยาลั ยไว้ เป็ นหลั กฐาน
(4) นิสิตจะต้องได้รับมติอนุม ั ติข ้อเสนอและโครงร่ างวิทยานิ พนธ์เป็ นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ และเสนอเรื องต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพือทําประกาศให้นิสิต
สามารถดํ าเนินการวิจ ัยได้
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5.5.2.4 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) นิสิตระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก2 จะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาและ
วิทยานิ พ นธ์ให้ค รบตามจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ที หลัก สู ต รกํา หนดในภาคการศึก ษาที ยืนคําร้ องขอเสนอ
วิทยานิพนธ์เพือการสอบและแจ้งความจํ านงสอบ
(2) นิ สิตมีสิทธิยืนคําร้องขอเสนอสอบวิทยานิ พนธ์ต่ อภาควิชาฯ ได้หลังจาก
คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์มีมติอนุ ม ัติให้นิสิตผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์แล้ว ไม่
น้อยกว่า 90 วั น
(3) เมือนิ สิต แจ้งความจํานงสอบวิทยานิ พนธ์ โดยได้รั บความเห็ น ชอบจาก
อาจารย์ทีปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ แล้วให้คณะกรรมการประจําหลักสู ตร เสนอแต่งตั งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีส่งถึงบัณฑิตวิทยาลั ย
(4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท จะได้รบั การแต่งตั งจาก
บัณ ฑิต วิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ งประกอบด้ว ยอาจารย์ประจํา หรื อผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภายนอก
มหาวิทยาลั ย เป็ นประธาน โดยมีประธานทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เป็ น
กรรมการ และมีอาจารย์ ประจํ าและ/หรื อผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็ นกรรมการ รวมไปถึง
อาจารย์ บัณฑิตศึกษาซึ งเป็ นผู้ แทนบัณฑิตวิทยาลั ยอีก1 คน เป็ น กรรมการ
(5) การสอบวิทยานิ พนธ์ให้ท ําโดยเปิ ดเผย โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลทั วไปเข้า
ร่ วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ได้
(6) นิ สิตจะต้องสอบให้ผลการสอบได้ระดับ S (ใช้ได้) โดยได้รับมติเป็ นเอก
ฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.2.5 การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2554 โดยเมือนิ สิตผ่านการสอบวิทยานิ พนธ์โดยการสอบปากเปล่าแล้ว คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์จะต้องรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลั ยภายใน 2 สัปดาห์ หลั งวั นสอบวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) กระบวนการประเมินผลโดยกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได้แก่ การสอบโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
2) ผลงานหรื อส่วนหนึ งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื อมีเอกสารยืนยั น
การตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีรายงานการ
ประชุ ม (Proceedings) และให้เป็ นไปตามข้อ บังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้ว ย การศึก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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3) มีการประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทํ าวิจยโดยอาจารย์
ั
ทีปรึ กษา อาจารย์
ประจํ าวิชา อาจารย์ อืน อย่างน้อย3 คน

หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทีพึงประสงค์
เป็ นนักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีมีทักษะ
เฉพาะทางทีสร้างสรรค์ และมีทัศนคติทีดีต่อ
วิชาชีพ
มีวิสัยทัศน์ในการพั ฒนาความรู้ต่อยอดเพือนํา
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการทํ างานและการ
ดํ ารงชีวิต

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
การฝึ กทั กษะทางการศึกษาวิจ ัยเฉพาะทางและการ
สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณใน
การทํ างานวิจ ัย
สอดแทรกในรายวิชา และการมอบหมายงานต่างๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู ้ ในแต่ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู ด้ ้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซือสัตย์ สุจริ ต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) สามารถวิเคราะห์ข ้อบกพร่ องทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้อย่างมีเหตุเหตุผล
3) ส่งเสริ มให้ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมในการจัดการกับ
ข้อโต้แย้ งและปัญหาทีมีผลกระทบต่อตนเอง ผู้ อืนสังคมและสิ งแวดล้ อม
4) มีภาวะผู้ น ําและผู้ ตามในการประพฤติปฏิบัติตามหลั กคุณธรรมและ
จริ ยธรรมทีดี
5) เป็ นผู้ มีความยุติธรรมและยอมรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนเคารพสิทธิ
ของผู้ อืน
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรูด้ ้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฐมนิเทศนิสิตก่อนเข้าเรี ยน
2) สอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรมในการเรี ยนการสอน
3) อาจารย์ ผู้ สอนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี
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2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรูด้ ้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) แบบสอบถาม
2) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตขณะเรี ยนและสอบ
3) ประเมินจากรายงานทีนิสิตนําเสนอ
2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรู ด้ ้ านความรู ้
1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื อหา ทฤษฎี และปฏิบัติทีเป็ นสาระหลั กด้าน
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2) สามารถเชือมโยงทฤษฎีความรู้ความเข้าใจเข้ากับงานวิจ ัยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3) มีความเข้าใจในวิธีการประยุกต์ และ ตลอดจนทราบผลกระทบของ
ผลงานวิจ ัยต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการทํ างานในปัจจุบัน
4) สามารถพั ฒนาและต่อยอดองค์ความรูท้ ีทํ าการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรูด้้ านความรู ้
1) มอบหมายให้นิสิตศึกษาบทเรี ยนล่วงหน้าและนํามาถ่ายทอดในห้องเรี ยน
2) จัดลํ าดับรายวิชาตามความต่อเนืองหรื อง่ายยาก และเชือมโยงกับงานวิจ ัย
3) มอบหมายให้ค ้นคว้ า เขียนรายงาน และนําเสนอหน้าห้อง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรูด้ ้ านความรู ้
1) สอบวั ดผลก่อนและหลั งศึกษารายวิชานั นๆ
2) ทดสอบประมวลความรอบรู้และเค้าโครงงานวิจ ัยก่อนลงมือปฏิบัติจริ ง
3) แบบสอบถาม
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการปัญหาทางวิชาการได้
2) มีดุลยพินิจสําหรับตั ดสินใจในสถานการณ์ทีมีข ้อมูลไม่เพียงพอสามารถ
สังเคราะห์และใช้ข ้อมูลหรื อผลงานวิจ ัยทางวิชาการมาพั ฒนาความคิดต่อยอดเพือบูรณาการให้เข้ากับองค์
ความรู้เดิมหรื อเสนอเป็ นความรู้ใหม่ทีน่าสนใจ
3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรื อปัญหา และสร้างสรรข้อเสนอแนะด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกต้องเหมาะสม
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4) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจ ัยจากการค้ นคว้ าทางวิชาการ โดยใช้ความรู้ทั ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจ ั ยและให้ข ้อสรุ ปทีขยายองค์ความรู้ทีมีอยู่เดิมได้
อย่างชัดเจน
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรูด้ ้ านทักษะทางปัญญา
1) ใช้การสอนแบบผู้ เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง
2) สอนแบบตั งคํ าถาม
3) กํ าหนดโจทย์ ปัญหาให้ท ํ าการทดลอง
4) มอบหมายงานทีต้องคิด วางแผน หรื อออกแบบด้วยตัวเอง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) สังเกตพฤติกรรม
2) ประเมินจากรายงานในวิชานั นๆ
3) ประเมินจากการสอบวั ดผล
4) การนําเสนองานหน้าห้องเรี ยน
2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพได้ด ้ วยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจ ประเมิน และปรับปรุ งตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานดียิ งขึ นได้
3) มีมนุษยสัมพั นธ์ทีดี สามารถสือสารกับบุคคลอืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถสร้างปฏิสัมพั นธ์การดํ าเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพือส่งเสริ มประสิทธิภาพในการทํ างานเป็ นกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู ้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็ นกลุ่มให้นิสิตร่ วมกันคิดวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ
และปฏิบัติ
2) กระตุ ้นให้นิสิตจัดกลุ่มเสวนาในเชิงวิชาการ
3) ส่งเสริ มให้นิสิตเข้าร่ วมและนําเสนองานวิจ ัยทีงานประชุมวิชาการต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) นําเสนอรายงานในชั นเรี ยน
2) แบบสอบถาม
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3) สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
4) สํารวจจํ านวนครั งทีนิสิตเข้าร่ วมงานประชุมวิชาการ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกใช้ข ้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้ าวิจ ัย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2) สามารถสือสารทางวิชาการกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
3) สามารถนําผลงานจากวิทยานิพนธ์มานําเสนอรายงานผ่านการประชุม
สิ งพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั งวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวั ตกรรม และสถานการณ์
โลก และนํามาประยุกต์ใช้ก ับงานวิจ ัยได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู ้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดให้มีการมอบหมายงานการวิเคราะห์ข ้อมูล และให้นิสิตมีส่วนร่ วมในการ
เสนอแนวความคิดใหม่ๆ
2) จัดการเรี ยนรู้ทีส่งเสริ มให้ผู้ เรี ยนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารทีหลากหลายรู ปแบบ
3) ให้นิสิตนําเสนอผลงานทั งในรู ปแบบรายงานและแบบปากเปล่าทีได้จาก
การวิเคราะห์ข ้อมูลต่างๆ ในห้องเรี ยน
4) กระตุ ้นให้นิสิตค้ นคว้ าข้อมูลทางวิชาการเพิ มเติมอย่างต่อเนืองและสมํ าเสมอ
5) สนับสนุนให้มีการนําความรู้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
มาอภิปราย
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรี ยนของนิสิต
2) นําเสนองานทีมีการวิเคราะห์ข ้อมูลทั งในรู ปรายงาน โปสเตอร์
หรื อการบรรยาย
3) ประเมินจากโครงร่ างวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจ ัย
4) สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายกลุ่ม

39

มคอ.2

3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ จากหลักสู ตรสู ่ รายวิชา(Curriculum Mapping)
 = ความรับผิ ดชอบหลั ก
 = ความรับผิ ดชอบรอง

คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา
275511
275512
275513
275541
275543
275544
275545
275554
275555

เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพโมเลกุลขั นสู ง
เทคโนโลยีทางยีนขั นสู ง
เทคโนโลยีชีวภาพสิ งแวดล้ อม
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการบํ าบั ด
ของเสี ยและนํ าเสี ย
การย่อยสลายทางชีวภาพและ
การกํ าจั ดของเสี ยทางชีวภาพ
เทคโนโลยีของแหล่งทรัพยากร
ทดแทน
ทรัพยากรพั นธุ กรรมของพืช
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชขั นสู ง

1

2
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ทักษะการวิเคราะห์
สื อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4
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3

ทักษะความสั มพันธ์
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา
275561
275571

การเพาะเลี ยงเนื อเยือพืชขั นสู ง
ระเบียบวิธีวิจ ั ยทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
275572 เครื องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
275573 ชีวสารสนเทศศาสตร์
275574 ระบบวิทยาและวิว ั ฒนาการในระดั บ
โมเลกุล
275581 หั วข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
275590-2 วิทยานิพนธ์ 1-3 แผน ก แบบ ก2
275595 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
275596 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

1

2





3

4

ความรู ้
5 1 2 3
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4

ทักษะความสั มพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะทางปัญญา
ระหว่ างบุคคลและ
สื อสารและการใช้
ความรั บผิดชอบ
เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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ผลการเรียนรู ้ ในตารางมีความหมายดังนี
คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซือสัตย์ สุจริ ต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) สามารถวิเคราะห์ข ้อบกพร่ องทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างมีเหตุ
เหตุผล
3) ส่ งเสริ มให้ใช้การวินิจ ฉัยทางด้านคุณ ธรรมและ จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้ งและ
ปัญหาทีมีผลกระทบต่อตนเอง ผูอ้ ืน สังคมและสิ งแวดล้ อม
4) มีภาวะผู้ น ําและผู้ ตามในการประพฤติปฏิบัติตามหลั กคุณธรรมและจริ ยธรรมทีดี
5) เป็ นผู้ มีความยุติธรรมและยอมรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนเคารพสิทธิของผู้ อืน
ความรู ้
1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื อหา ทฤษฎี และปฏิบัติทีเป็ นสาระหลั กด้านทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
2) สามารถเชือมโยงทฤษฎีความรู้ความเข้าใจเข้ากับงานวิจ ัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มีความเข้าใจในวิธีการประยุกต์ และ ตลอดจนทราบผลกระทบของผลงานวิจ ัยต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาและต่อการทํ างานในปัจจุบัน
4) สามารถพั ฒนาและต่อยอดองค์ความรูท้ ีทํ าการศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้
ทักษะทางปัญญา
1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการปัญหาทางวิชาการได้
2) มีดุลยพินิจสําหรับตั ดสินใจในสถานการณ์ทีมีข ้อมูลไม่เพียงพอสามารถสังเคราะห์และใช้
ข้อมูลหรื อผลงานวิจ ัยทางวิชาการมาพั ฒนาความคิดต่อยอดเพือบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรื อ
เสนอเป็ นความรู้ใหม่ทีน่าสนใจ
3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรื อปัญหา และสร้างสรรข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้
ถูกต้องเหมาะสม
4) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจ ัยจากการค้นคว้าทางวิชาการ โดยใช้ความรู้ทั งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจ ัย และให้ข ้อสรุ ปทีขยายองค์ความรู้ทีมีอยู่เดิมได้อย่างชัดเจน
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพได้ด ้ วยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจ ประเมิน และปรับปรุ งตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ งขึ นได้
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3) มีมนุษยสัมพั นธ์ทีดี สามารถสือสารกับบุคคลอืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถสร้างปฏิสัมพั นธ์การดํ าเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพือส่งเสริ มประสิทธิภาพในการทํ างานเป็ นกลุ่ม
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกใช้ข ้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้ าวิจ ัย ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2) สามารถสือสารทางวิชาการกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
3) สามารถนําผลงานจากวิทยานิพนธ์มานําเสนอรายงานผ่านการประชุม สิ งพิมพ์ทางวิชาการ
รวมทั งวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก และนํามา
ประยุกต์ใช้ก ับงานวิจ ัยได้อย่างเหมาะสม

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน
ใช้ระบบอั กษรลํ าดับขั นในการวั ดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการ
กํ าหนดอั กษรลํ าดับขั นเป็ น3 กลุ่ม คือ อั กษรลํ าดับขั นทีมีค่าลํ าดับขั น อั กษรลํ าดับขั นทีไม่มีค่าลํ าดับขั น
และอั กษรลํ าดับขั นทียั งไม่มีการประเมินผล
1.1 อั กษรลํ าดับขั นทีมีค่าลํ าดับขั น ให้ก ํ าหนด ดังนี
อั กษรลํ าดับขั น
ความหมาย
ค่าลํ าดับขั น
A
ดีเยียม (excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (fairly good)
2.50
C
พอใช้ (fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก (very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
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1.2 อั กษรลํ าดับขั นทีไม่มีค่าลํ าดับขั น ให้ก ํ าหนด ดังนี
อั กษรลํ าดับขั น
ความหมาย
S
เป็ นทีพอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็ นทีพอใจ
(unsatisfactory)
V
เข้าร่ วมศึกษา
(visiting)
W
ถอนกระบวนวิชา (withdrawn)
1.3 อั กษรลํ าดับขั นทียั งไม่มีการประเมินผล ให้ก ํ าหนด ดังนี
อั กษรลํ าดับขั น
ความหมาย
I
การวั ดผลยั งไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรี ยนการสอนยั งไม่สิ นสุด (in progress)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นิสิตจะต้องได้ค่าลํ าดับขั นไม่ต ํ ากว่Cาหรื อ S
มิฉะนั นจะต้องลงทะเบียนเรี ยนซํ าอีก
รายวิชาทีกํ าหนดให้ว ั ดและประเมินผลด้ วยอั กษรลํ าดับขัSนหรื อ U ได้แก่กระบวนวิชาทีไม่นับ
หน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยนิสิตประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
(2) มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการได้งานทําของมหาบัณ ฑิต ระยะเวลาในการหางานทํา ความคิ ดเห็นต่ อความรู้
ความสามารถ ความมั นใจในการประกอบอาชีพการงาน
(2) ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตของผู้ ใช้มหาบัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อการส่ ง
แบบสอบถาม
(3) ประเมินตํ าแหน่ง และ/หรื อความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
(4) ประเมินจากสถานศึกษาอืนในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด ้าน
อืน ๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพือปริ ญญาทีสูงขึ นในสถานศึกษานั นๆ
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(5) ประเมินจากมหาบัณฑิตทีจบไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที
เรี ยนรวมทั งสาขาอืนๆ ทีกํ าหนดในหลั กสูตรทีเกียวเนื องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั งเปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลั กสูตรให้ดียิ งขึ นด้วย
(6) ความเห็น จากผู้ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที มาประเมิน หลัก สู ต ร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษ ต่ อ
ความพร้อมของนิสิตในการเรี ยน และสมบัติอืน ๆ ทีเกียวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ระบุเงือนไขการสําเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ ของสาขาวิชา
หลั กสูตร แผน ก แบบ ก2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกํ าหนด
2. ลงทะเบียนเรี ยนครบตามทีหลั กสูตรกํ าหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามทีกํ าหนดในหลั กสูตร และเงือนไขของสาขาวิชานั นๆ
4. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั นสะสมเฉลีย ไม่ต ํ ากว่า 3.00
5. สอบผ่านความรู้ภาษาอั งกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลั ย
6. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
7. ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงาน หรื อส่ ว น
หนึ งของผลงานได้รั บการยอมรั บให้ตี พิม พ์ในวารสารวิ ชาการ หรื อเสนอต่ อที ประชุ ม
วิชาการทีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ทีมีคณะกรรมการภายนอกร่ วมกลั นกรอง(Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานั น

หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
ส่ งเสริ มให้เข้าร่ ว มกิ จ กรรมการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ หรื อส่ ง เสริ มให้มีอาจารย์พีเลี ยงให้
คํ าแนะนําในการจัดการเรี ยนการสอน เพือให้อาจารย์ มีความเข้าใจในหลั กสูตรและรายวิชาทีรับผิดชอบ
2. การพัฒนาความรู ้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) กระตุ ้นให้อาจารย์นํางานวิจ ัยมาบูรณาการร่ วมกับการจัดเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
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(2) เพิ มพูนทักษะการสอนและการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริ มให้คณาจารย์ เข้าร่ วม
โครงการอบรมทีจัดขึ นทั งในและนอกหน่วยงาน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน ๆ
(1) สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนือง
(2) กระตุ ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(3) สนับสนุนการทํ าวิจ ัยเพือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพือพั ฒนาการเรี ยนการสอน
(4) สนับสนุนให้คณาจารย์ เข้าร่ วมอบรมสัมมนา และนําเสนอผลงานทางวิชาการทีจัดขึ น
ทั งในระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสู ตร
1.1 มีคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตร
1.2 จัดโครงสร้างหลั กสูตรตามเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลั ยนเรศวร และคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใช้เป็ นหลั กสูตร
1.3 จัดผู้ สอนทีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทีตรงกับเนื อหาใน
หลั กสูตร
1.4 มีการประเมินผลการเรี ยนของนิสิตและประเมินการสอนของอาจารย์ ผู้ สอนรายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลั กสูตรและการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตทีสําเร็ จ
การศึกษา
1.6 ให้อาจารย์ ประจํ าหลั กสูตรติดตามข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีทันสมั ย
ทั งในและต่างประเทศเพือนํามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์
1.7 ปรับปรุ งหลั กสูตรให้สอดคล้ องและทันสมั ยกับความก้าวหน้าของวิทยาการทุกๆ4 ปี
1.8 การบริ หารจัดการหลั กสูตร บริ หารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย

46

มคอ.2

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ โดยมหาวิทยาลั ยจัดสรรงบประมาณทั งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ให้แก่
ภาควิชาฯ เพือบริ หารจัดการ และจัดซื อวัสดุ ครุ ภ ัณฑ์ หมวดต่างๆ ทีสนับสนุ นการเรี ยนการสอนอย่าง
พอเพียง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู ่เดิม
ความพร้ อมด้ า นห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บั ติก าร มหาวิ ท ยาลัย มี ห้อ งเพื อการเรี ย นการสอน
ภาคบรรยายจํ านวนมาก ภาควิชาชีววิทยามีห้องเพือจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบัติการทั งหมดรวม 21
ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติ การกลาง จํานวน 9 ห้อง ห้องปฏิบัติ การเฉพาะทางในรู ปแบบของหน่ วยวิจ ัย
จํ านวน 10 ห้อง ห้องเตรี ยมปฏิบัติการกลาง จํ านวน2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ จํ านวน 1 ห้อง ห้องควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์ จํ านวน 1 ห้อง ห้องพั กสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํ านวน1 ห้อง
ความพร้ อมด้ านอุปกรณ์การเรียนการสอน ภาควิชาชีววิทยามีเครื องมือทีใช้ในการเรี ยนการสอน
เครื องแก้วและวั สดุทดลอง ตามความจํ าเป็ น
ความพร้ อมด้ านหนังสือ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีต ํารา หนังสื อ และสิ งพิมพ์ต่างๆ
ทั งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ มีวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาอังกฤษ หลายรายการทีสามารถใช้
เป็ นแหล่งสืบค้นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิแก่นิสิตได้นอกจากนี ยั งมีห้องสมุดวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และ
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ทีมีเอกสาร ตํารา วารสารทางวิชาการทั งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทาง อีกรวมเป็ นจํานวนทีพอเพียง และมีการจัดสรรงบประมาณเพือจัดซื อหนังสื อ และตําราเรี ยนอย่าง
ต่อเนือง ตลอดจนมีฐานข้อมูลเพือบริ การสืบค้นสําหรับการค้นคว้ าและวิจ ัยทั งแบบออนไลน์โดยแบ่งเป็ น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ อีกหลายฐานข้อมูล ตลอดจนมีฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ อีกหลายรายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
ภาควิชาชี ว วิทยา มีแผนการจัด สรรวัสดุ อุปกรณ์เพือการเรี ยนการสอนต่ างๆ เพิ มตามความ
ต้องการและความจํ าเป็ น เพือให้เพียงพอต่อการสนับสนุ นการเรี ยนรู้ การสอน และการวิจ ัย และมีการ
ประสานงานกับห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และสํานักหอสมุดมหาวิทยาลั ยนเรศวรในการจัดซื อหนังสื อ
และตําราทีเกียวข้อง เพือบริ การให้อาจารย์และนิ สิต ได้ค ้นคว้าและใช้ประกอบการเรี ยนการสอนโดย
อาจารย์ ผู้ สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชือหนังสือตลอดจนสืออืนๆ ทีจําเป็ น และ
คณะจะมีการจัดสือการสอนอืนเพือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ ตามความจํ าเป็ น

47

มคอ.2

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(1) ตั งคณะทํางานเพือสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรทีจําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู้ การสอน
และการวิจ ัย
(2) สํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุ น และนิ สิตต่อ ปริ มาณและคุณภาพ
ของวั สดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการเรี ยนการสอน และการวิจ ัย รวมไปถึงการให้บริ การทรัพยากรเพือการเรี ยนรู้
และการวิจ ัย
(3) จัดเตรี ยมห้องเรี ยน และห้องปฏิบัติการเฉพาะทางทีนิ สิตจะเข้าดําเนิ นการวิจ ัยเพือจัดทําเป็ น
วิทยานิพนธ์ อย่างพร้อมเพรี ยง รวมไปถึงสํารวจ และจัดหาวั สดุ อุปกรณ์ และเครื องมือทางวิทยาศาสตร์ ที
จํ าเป็ นสําหรับการเรี ยนและการทํ าปฏิบัติการในแต่ละห้องเรี ยนให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ตามระเบียบและหลั กเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ย
(2) กํ าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ ใหม่ให้ได้มาตรฐานโดยคํ านึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา
ตามความต้องการของสาขาวิชา
(3) ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้ สมั ครอย่างมีระบบและเป็ นธรรม
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
(1) อาจารย์ ร่วมกับผู้ เรียนประเมินรายวิชา เมือสิ นสุดรายวิชา
(2) อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเมือสิ นสุดภาคการศึกษา
(3) อาจารย์ เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรเพือรวบรวมและจัดทํ าร่ างการปรับปรุ ง
หลั กสูตร และร่ วมวิพากษ์หลั กสูตร
3.3 การแต่งตั งคณาจารย์พิเศษ
(1) จัดจ้างอาจารย์ พิเศษในหัวข้อเรื องทีต้องการความเชียวชาญพิเศษเท่านั น
(2) เสนอประวั ติและผลงานของอาจารย์ พิเศษให้ตรงและ/หรื อเกียวข้องกับหัวข้อทีจะสอน
(3) จัดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ พิเศษเมือสิ นสุดการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
กํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตํ าแหน่งให้เป็ นไปตามความต้องการของสาขาวิชา
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4.2 การเพิมทักษะความรู ้ เพือการปฏิบัติงาน
ส่ งเสริ มบุค ลากรสายสนับสนุ น เข้าร่ ว มอบรมและสัมมนาเชิ งวิชาการ และฝึ กทําวิจ ัยร่ วมกับ
คณาจารย์ รวมทั งส่งเสริ มให้บุคคลากรฝ่ ายสนับสนุนมีการศึกษาดูงานนอกสถานที
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน ๆ แก่นิสิต
(1) มีระบบการปฐมนิเทศ เพือให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการเรี ยนการสอน
(2) มีระบบอาจารย์ ทีปรึ กษา เพือให้ค ํ าแนะนําแก่นิสิตในการวางแผนการศึกษาตามหลักวิชาการ
และการเรี ยนการสอน
(3) มีร ะบบคณะกรรมการที ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ โดยให้ นิ สิต ได้ท ําวิจ ัยกับอาจารย์ผมู้ ีค วาม
เชียวชาญ ทั งจากภายในและนอกสถาบัน
(4) มีระบบการสือสารข้อมูลให้เข้าถึงนิสิตอย่างทั วถึง เช่น การสือสารผ่านเวบไซต์ หรื อ E-mail
เป็ นต้น
(5) จัดสัมมนา หรื อสัมมนาเชิงปฏิบัติก าร เพือปลูกฝังให้นิสิต มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของ
ความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ทีมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
(6) มีการสนับสนุนให้นิสิตได้แลกเปลียนทางด้านวิชาการกับต่างประเทศ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
มีการประกาศให้นิสิตทราบว่าสามารถยืนอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วั น นับแต่ว ันทีได้รับทราบคําสั ง
ลงโทษ โดยการอุทธรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู ้ใช้ บัณฑิต
จัดให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ ประกอบการ
และผู้ใช้บัณ ฑิต รวมถึงมุ่งเน้นให้บัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้ต รงสาขาทีสําเร็ จ การศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี
6.1 กําหนดคุ ณลัก ษณะของบัณฑิ ตทีพึงประสงค์ เพือดําเนิ นการผลิตบัณ ฑิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต และความต้องการของสังคม
6.2 ติด ตามประเมินคุ ณภาพของนิ สิตที กําลังศึกษาอยู่และบัณฑิตทีทํางานแล้ว ทุกปี และนํามา
ปรับปรุ งและพั ฒนาหลั กสูตรทุก4 ปี เพือให้สอดคล้ องกับสภาพการณ์การเปลียนแปลงของสังคม
6.3 จัดให้มีการสํารวจการมีงานทํ าของบัณฑิต
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7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลัก สูต รวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีว ภาพ มีต ัว บ่งชี ที 1 - 5 ต้องมีผล
ดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ ํานวนตัวบ่งชี (ตัวบ่งชี ที 6 - 12) ทีมีผล
ดํ าเนินการบรรลุเป้ าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี บังคับและ
ตัวบ่งชี รวมในแต่ละปี ดังนี
ตัวบ่ งชีและผลการดําเนินงาน

ปี การศึ กษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3

1. อาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตรอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่ วม
X
ในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดํ าเนินงาน หลั กสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้ องกั บกรอบมาตรฐาน
X
คณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนใน
X
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดํ าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น
X
หลั งสิ นสุ ดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินการของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น
X
หลั งสิ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ทีกํ าหนดใน
X
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิ ดสอน
วิชา
ในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพั ฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการดํ าเนินงานทีรายงานใน มคอ.7
ปี ทีแล้ ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผน
8. อาจารย์ ใหม่ทุกคน(ถ้ ามี) ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคํ าแนะนํ าด้ านการจัด
X
การเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ ประจํ าทุกคนได้ รับการพั ฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อย
X
ปี ละ 1 ครั ง
10. จํ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพั ฒนาวิชาการ
X
และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

X
X
X

X
X
X
วิชา
X

X
X
X
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ปี การศึ กษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3

11. ระดั บความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย/บั ณฑิตใหม่ทีมีต่อคุณภาพ
หลั กสู ตร เฉลียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บ ั ณฑิตทีมีต่อบั ณฑิตใหม่ เฉลียไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มีผลงานวิจัยทีได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดั บนานาชาติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
14. จํ านวนผู ้ สํ าเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาทีกํ าหนดในแผนการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

X
X
X
X

8. เกณฑ์การประเมินผลการดํ าเนินการของหลั กสูตรเพือเผยแพร่
หลัก สู ต รที จะได้รั บการเผยแพร่ ว่าเป็ นหลัก สู ต รที ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ต้องมีผลการดํ าเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี ที1-12 (ซึ งเป็ นตัวบ่งชี ที
คณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนด) อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ต้องดํ าเนิ นงานตามตัวบ่งชี ที1-5 อย่างครบถ้วน
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี ที 6-12 ทีจะถูกประเมินในแต่ละปี กรณี หลักสูตรระดับปริ ญญาโท
หากผลการประเมินในปี แรก (ครึ งระยะเวลาของหลั กสูตร) อยู่ในระดับดีก็จะได้รับการรับรองเพือเผยแพร่
ในปี ถั ดมา และต้องรักษาผลการประเมินให้อยู่ในระดับดีทุกปี
สําหรั บตัวบ่ งชี ที 13 และ 14 เป็ นตัวบ่ งชี เฉพาะของหลักสู ตรจะต้องดําเนิ นการให้บรรลุต าม
เป้ าหมายทีกํ าหนดทั ง2 ตัวบ่งชี จึงจะถือว่าการดํ าเนินการของหลั กสูตรอยู่ในระดับดี

หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) ตั งคณะกรรมการประเมินความเห็นหรื อข้อเสนอแนะทีได้รับจากการประเมินผลการสอนโดย
นิสิต เสนอแนะและนําไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
(2) ปรึ กษาหารื อกับผู้ เชียวชาญด้านหลั กสูตรหรื อวิธีสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิต
เพือนํากลยุทธ์ทีได้ไปใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ผู้ เรี ยนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมือสิ นสุ ดรายวิชา และนําผลการประเมินให้อาจารย์
และอาจารย์ ในสาขาวิชานั นไปใช้ในการปรับปรุ งทักษะการสอน
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรแต่งตั งกรรมการประเมินหลักสูตร และรวบรวมข้อมูลทีได้
จากการประเมินจากนิสิต บัณฑิต ผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ ใช้บัณฑิต
2.2 คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรดํ าเนินการประเมินผลและวิเคราะห์ข ้อมูลและสรุ ปผล
2.3 คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุ งพั ฒนาหลั กสูตรให้ดียิ งขึ น
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ให้ประเมินผลการดํ าเนินงานตามตัวบ่งชี ทีระบุไว้ในหมวด7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนทีได้รับการแต่งตั งจากมหาวิทยาลั ย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลั กสูตรจัดทํ ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นทีจํ าเป็ น
ในการปรับปรุ งหลั กสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพือปรับปรุ งหลั กสูตร
4.3 เชิญผู้ ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลั กสูตรทีปรับปรุ งแล้ ว

