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หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2555
มหาวิทยาลั ยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลั ย/ คณะวิทยาศาสตร์ / ภาควิชาชีววิทยา

ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอั งกฤษ

หลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Doctor of Philosophy Program in Biotechnology

2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม
ชือย่อ
ภาษาอั งกฤษ ชือเต็ม
ชือย่อ
3. วิชาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Doctor of Philosophy (Biotechnology)
Ph.D. (Biotechnology)

ไม่มี

4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
4.1 จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร สําหรับผู้ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทแล้ วเข้า
ศึกษาต่อหลั กสูตรปริ ญญาเอก แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
4.2 จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร สําหรับผู้ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทแล้ วเข้า
ศึกษาต่อหลั กสูตรปริ ญญาเอก แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
4.3 จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตรสําหรับผู้ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แล้ วเข้า
ศึกษาต่อหลั กสูตรปริ ญญาเอก แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลั กสูตรระดับ6 ปริ ญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
5.2 ภาษาทีใช้
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 ภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ (หลั กสูตร 2 ภาษา)
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลั กสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา................................)
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
 หลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลั กสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555 (หลั กสูตร 2 ภาษา)
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2555 เป็ นหลั กสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555
ปรับปรุ งจากหลั กสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2548
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลั กสูตรในการประชุม ครั งที6/2554
เมือวั นที 30 สิงหาคม 2554
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลั กสูตร ในการประชุมครั งที6/2554 เมือวั นที 4 ตุลาคม 2554
 สภามหาวิทยาลั ยอนุม ั ติหลั กสูตร ในการประชุมครั งที165(8)/2554
เมือวั นที 13 พฤศจิกายน 2554
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7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2557
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 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม และคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความผั นผวนเศรษฐกิจโลก และการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่ งผลถึงการ
พั ฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นกลไกทีสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศ การบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็ นองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพที
เกียวข้องกับคุณภาพชีวิต ของมนุ ษย์โดยตรง จึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ งต่อการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั งด้านอาหาร ยารักษาโรค เครื องนุ่ งห่ ม และสิ งแวดล้อม ซึ งคุณภาพชีวิตของประชาชนทีดี
ย่อมส่งผลให้การพั ฒนาเศรษฐกิจของชาติเป็ นไปในทิศทางทีดี ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ปัจจัย และสภาวการณ์ของประเทศ จึงมีความจํ าเป็ นทีต้องมีการวางแผนหลั กสูตรเพือความเหมาะสมและ
สามารถรองรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีชีวภาพเป็ นศาสตร์ทีถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทีมีผลก่อให้เกิดมูลค่า
ทั งทางเศรษฐกิ จ และมีผลต่ อค่ านิ ยมและวัฒ นธรรมของสังคมที ได้บริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์นั นๆ ซึ งเมือมี
เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ น ปัญหาทางสังคมและสิ งแวดล้ อมมั กถูกหยิบยกขึ นมาเพือตั งคํ าถามทางจริ ยธรรม
ในแง่มุมต่างๆ กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ จะเป็ นศาสตร์ทีจะนําพาให้เกิดองค์ความรู้ทีสามารถ
นํามาแก้ปัญหาทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านอุปโภคและบริ โภค รวมไปถึงอาหารปลอดภัย และ
ผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เพือให้มวลมนุษย์ มีการอุปโภค บริ โภคทีเหมาะสม
และส่งเสริ มและรักษาสิ งแวดล้ อม และเป็ นแนวทางช่วยในการแก้ไขปัญหาทางจริ ยธรรมบางประการได้
อย่างเป็ นระบบ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพั ฒนาหลั กสูตรจะเน้นการพั ฒนาศักยภาพของบุคคลทีมีคุณธรรมและจริ ยธรรมให้มีความรู้
ความสามารถ มีค วามคิ ด ริ เริ มสร้ างสรรค์ มีทัก ษะและกระบวนการคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ทีจําเป็ นต่ อ
การศึกษา ค้นคว้ า วิจ ัยหาองค์ความรู้ใหม่ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทีเกียวข้องกับการแก้ปัญหาสถานการณ์
ในปัจจุบันและนําไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมตามกระแสการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
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12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
บูรณาการพันธกิจด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและการพัฒนาองค์
ความรู้ทีจํ าเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เพือผลิตบัณฑิตทีมีอ ัตลักษณ์5 ประการ ได้แก่
เก่งคนเก่งงาน เก่งความคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปั ญหา กอปรกับมีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้และ
ความสามารถในการค้นคว้าวิจ ัยเพือสร้างองค์ความรูใหม่
้ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการพัฒนา
ประเทศ
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
อาจารย์ผู้รั บ ผิ ด ชอบเป็ นกรรมการประจํา หลัก สู ต รมี ก ารประชุ ม ร่ วมกัน และ
ประสานงานกับอาจารย์ ผู้ สอนเพือจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
และประสานงานกับอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือดํ าเนินการติดตามกระบวนการดําเนิ นการวิจ ัยเพือ
ผลิตบัณ ฑิต ให้เป็ นไปอย่างมีคุ ณ ภาพ และตามกรอบเวลาที หลักสู ต รกําหนด รวมทั งเป็ นการควบคุ ม
คุณภาพบัณฑิตให้เป็ นไปตามวั ตถุประสงค์ของหลั กสูตร

หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
พั ฒนาองค์ความรูใหม่
้ ด ้านเทคโนโลยีชีวภาพ จากการบูรณาการความรู้ทางชีววิทยา พันธุศาสตร์
พฤกษศาสตร์ และจุลชีว วิทยา จนเกิด เป็ นศาสตร์ ทางด้านเทคโนโลยีชีว ภาพที แตกแขนงออกไปเป็ น
ศาสตร์ ทีจําเพาะต่างๆ ที เกียวข้องทั งทางด้านการเกษตร การแพทย์และเภสัชกรรม สิ งแวดล้อม และ
อุตสาหกรรมเกษตร ให้สอดคล้ องกับความต้องการของประเทศและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
หลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลั กษณะ
ดังนี
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1.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบได้ด ้วยตนเอง และพร้อมทีจะเรี ยนรู้เพือพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีพั ฒนาอย่างต่อเนืองได้
1.2.2 มีความชํ านาญและทักษะในการค้นคว้ าวิจ ัยเพือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพมา
พั ฒนาการวิจ ัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 มีความสามารถในการติดต่อสือสาร มีปฏิสัมพั นธ์ในการทํ างานร่ วมกับ
บุคคลอืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติทีดี
รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้ อม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
1. แผนการปรับปรุ งหลั กสู ตร
เทคโนโลยีชีวภาพให้มีมาตรฐาน
ไม่ต ํ ากว่าทีศธ. กํ าหนด
2. แผนการพั ฒนาการจั ดการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้ องกั บ
ความก้าวหน้าของวิทยาการ

กลยุทธ์
1. สัมมนาและวิพากษ์หลั กสู ตร
2. ประเมินหลั กสู ตรอย่างต่อเนือง
และสมํ าเสมอ
1. เพิ มบุคลากรทีมีความเชี ยวชาญ
เฉพาะด้ านมากขึ น
2. ส่ ง เสริ ม ให้มีความร่ ว มมื อ ใน
การใช้ทรัพยากรร่ วมกั นทั งภายใน
และภายนอกสถาบั น
3. สอบถามความต้ องการลั กษณะ
ของบั ณฑิตทีพึงประสงค์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี
1.โครงการวิพากษ์หลั กสู ตร
2. เอกสารปรับปรุ งหลั กสู ตร
3. รายงานผลการประเมินหลั กสู ตร
1. จํ านวนรายวิชาในหลั กสู ตรทีมี
การปรับปรุ งให้สอดคล้ องกั บ
ความก้าวหน้าของวิทยาการ
2. แบบสอบถามหรื อรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้
บั ณฑิตของสถานประกอบการ

3. แผนพัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการ
เรี ยนการสอน การประเมินผลของ
อาจารย์ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ท ั ง5 ด้ านและบริ การ
วิชาการ

1. สนับ สนุ น บุ คลากรให้พ ัฒ นา
ด้ านการเรี ยนการสอน การ
ประเมินผลของอาจารย์ตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ท ั ง5 ด้ าน
โดยการอบรม
2. สนั บสนุนบุคลากรด้ านการ
เรี ยนการสอนให้ท ํ างานบริ การ
วิชาการแก่หน่วยงานทั งภายใน
และภายนอกสถาบั น

1. จํ านวนบุคลากรทีเข้ าร่ วมอบรม
โครงการพั ฒนาการเรี ยน
การสอนและการประเมินผลตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
2. ระดั บความพึงพอใจของนิสิต
จากผลประเมินการสอนของอาจารย์
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แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี
4. แผนการส่ งเสริ มการเรี ยนการ ส่ งเสริ มให้บุคลากรใช้ความรู ้ ทีได้ 1. เค้ าโครงการเรี ยนการสอน
สอนทีเน้นงานวิจ ั ย
จากงานวิจ ัย หรื องานวิจ ั ย มาเป็ น 2. เอกสารอ้า งอิ ง ที ใช้ ในการเรี ย น
ส่ วนหนึ งในการเรี ยนการสอน
การสอนวิชานั นๆ
3. แบบประเมินผลการเรี ยนการ
สอนของบุคลากร

หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษา)
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค (กรณี ทีไม่ใช่ระบบทวิภาค -ให้ระบุรายละเอียด)
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วั นเวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น ตั งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
หมายเหตุ : ในกรณี ทีมีความจํ าเป็ นสามารถจัดการเรี ยนการสอนนอกเวลาราชการได้
 วั นเสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที 1 ตั งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที 2 ตั งแต่เดือนตุลาคม-มกราคม
ภาคการศึกษาที 3 ตั งแต่เดือนกุมภาพั นธ์-พฤษภาคม
 นอกเวลาราชการ/อืนๆ (ระบุ)......................................................................
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2.2 คุณสมบัติของผู ้เข้ าศึกษา
หลั กสูตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทในสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ชีววิทยา หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง ทั งนี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าหลั กสูตร
หลั กสูตร แบบ 2.2
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง ที มีผลการเรี ยนในระดับเกี ยรติ นิยม หรื อได้ค ะแนนเฉลียในระดับ
ปริ ญญาตรี ไม่ต ํ ากว่า 3.25 ทั งนี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าหลั กสูตร
หมายเหตุ เงือนไขอืนๆ ของคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
 ความรู้ด ้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด ้านคณิ ตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรี ยนระดับทีสูงขึ น
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรี ยนในสาขาวิชาทีสอบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
 ทักษะในการดํ าเนินการวิจ ัยตามระเบียบวิธีวิจ ัยขั นสูง
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
 จัดสอนเสริ มเตรี ยมความรู้พื นฐานก่อนการเรี ยน
 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนําการให้บริ การของมหาวิทยาลั ย เทคนิคการเรี ยนใน
มหาวิทยาลั ย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้อาจารย์ ทุกคน ทํ าหน้าทีดูแล ตักเตือนให้ค ํ าแนะนําแก่นิสิต
 จัดกิจกรรมเสริ มความรู้เกียวกับการทํ าวิจ ัย/ด้านภาษาต่างประเทศ
 อืนๆ....................................................................................................
2.5 แผนการรับนิสิตและผู ้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํ านวนนิสิตแยกตามชั นปี ทีคาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา มีด ังนี
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2.5.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1 : ปริ ญญาโทต่อปริ ญญาเอก เน้นการทํ าวิทยานิพนธ์
ชั นปี
ชั นปี ที1
ชั นปี ที2
ชั นปี ที3
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา

2555
2

2
-

จํ านวนนิสิตทีจะรับเข้าในปี การศึกษา
2556
2557
2558
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
2
2

2559
2
2
2
6
2

2.5.2 แผนการศึกษาแบบ 2.1 : ปริ ญญาโทต่อปริ ญญาเอก เน้นเรี ยนรายวิชา
และทํ าวิทยานิพนธ์
ชั นปี
ชั นปี ที1
ชั นปี ที2
ชั นปี ที3
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา

2555
2

2
-

จํ านวนนิสิตทีจะรับเข้าในปี การศึกษา
2556
2557
2558
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
2
2

2559
2
2
2
6
2

2.5.3 แผนการศึกษาแบบ 2.2 : ปริ ญญาตรี ต่อปริ ญญาเอก เน้นเรี ยนรายวิชา
และทํ าวิทยานิพนธ์
ชั นปี
ชั นปี ที1
ชั นปี ที2
ชั นปี ที3
ชั นปี ที4
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา

2555
1
1
-

จํ านวนนิสิตทีจะรับเข้าในปี การศึกษา
2556
2557
2558
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1

2559
1
1
1
1
5
2
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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 (วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ) และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ซึ งงบประมาณในการดําเนิ นการได้มาจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณ
แผ่นดิ นประจําปี และงบประมาณรายได้ประจําปี ซึ งเป็ นงบประมาณทีใช้ร่วมกันทั ง5 หลักสูตร และ
สามารถจัดแบ่งงบประมาณออกตามรายรับ รายจ่ายได้ด ังตารางข้างล่างนี
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
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
1,560,431 1,560,431 1,560,431 1,560,431 1,560,431

หมายเหตุ งบประมาณทีแสดงในตารางเป็ นงบประมาณการทีได้รับในแต่ละปี
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)

รายละเอียดรายจ่าย

2555
ก. ค่าจ้างชั วคราว
124,834
ข. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวั สดุ
655,383
ค. ค่าครุ ภ ัณฑ์ ทีดิน และสิ งก่อสร้าง
530,546
ง. หมวดเงินอุดหนุน (โครงการภาควิชา) 249,668
รวมรายจ่าย
1,560,431

ปี งบประมาณ
2556
2557
2558
2559
124,834 124,834 124,834 124,834
655,383 655,383 655,383 655,383
530,546 530,546 530,546 530,546
249,668 249,668 249,668 249,668
1,560,431 1,560,431 1,560,431 1,560,431

หมายเหตุ งบประมาณทีแสดงในตารางเป็ นงบประมาณการทีมีการใช้จ่ายในแต่ละปี
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2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต(หน่วย:บาท)
2.6.3.1 หลั กสูตร ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สําหรับแผนการศึกษาแบบ 2.2 (ตรี ต่อเอก)
ลําดับ
รายการ
1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวั ดคุณสมบัติ(3 ครั ง)
-ออกและตรวจข้อสอบ สัมภาษณ์ จํ านวน3 ครั งๆ ละ2,000 บาท
-คุมสอบ 600 บาท/คน
2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่ าง
-ประธาน จํ านวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท
-กรรมการ จํ านวน 4 คนๆ ละ 1,000 บาท
3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
-ประธาน จํ านวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท
-กรรมการ จํ านวน 4 คนๆ ละ 2,000 บาท
4 ค่าตอบแทนอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
-ประธานทีปรึ กษา จํ านวน 1 คนๆ ละ 10,000 บาท
-กรรมการทีปรึ กษา จํ านวน 3 คนๆ ละ 5,000 บาท
5 ค่าเดินทางกรรมการภายนอก (ครั ง/คน)
6 ค่าทีพั กกรรมการภายนอก 1,000 บาท/คืน/คน (ครั ง/คน)
7 ค่าสารเคมี วั สดุ การเข้าฝึ กอบรม การฝึ กปฏิบัติการ และการใช้เครื องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทํ าวิทยานิพนธ์ตลอดหลั กสูตร คนละ
8 ค่าบริ หารจัดการหลั กสูตร
9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที หลั กสูตร/ครั ง(จํ านวน 1 ครั ง)
รวม

จํานวนเงิน
7,800

5,500

11,000

25,000

11,000
2,000
44,000
10,000
800
117,100

หมายเหตุ งบประมาณทีแสดงในตารางเป็ นงบประมาณการทีใช้ ในการบริ หารจัดการหลั กสู ตร
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2.6.3.2 หลั กสูตร ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สําหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 และ
แบบ 2.1 (โทต่อเอก)
ลําดับ
รายการ
1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวั ดคุณสมบัติ(3 ครั ง)
-ออกและตรวจข้อสอบ สัมภาษณ์ จํ านวน3 ครั งๆ ละ2,000 บาท
-คุมสอบ 600 บาท/คน
2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่ าง
-ประธาน จํ านวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท
-กรรมการ จํ านวน 4 คนๆ ละ 1,000 บาท
3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
-ประธาน จํ านวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท
-กรรมการ จํ านวน 4 คนๆ ละ 2,000 บาท
4 ค่าตอบแทนอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
-ประธานทีปรึ กษา จํ านวน 1 คนๆ ละ 10,000 บาท
-กรรมการทีปรึ กษา จํ านวน 3 คนๆ ละ 5,000 บาท
5 ค่าเดินทางกรรมการภายนอก (ครั ง/คน)
6 ค่าทีพั กกรรมการภายนอก 1,000 บาท/คืน/คน (ครั ง/คน)
7 ค่าสารเคมี วั สดุ การเข้าฝึ กอบรม การฝึ กปฏิบัติการ และการใช้เครื องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทํ าวิทยานิพนธ์ตลอดหลั กสูตร คนละ
8 ค่าบริ หารจัดการหลั กสูตร
9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที หลั กสูตร/ครั ง(จํ านวน 1 ครั ง)
รวม

จํานวนเงิน
7,800

5,500

11,000

25,000

11,000
2,000
44,000
10,000
800
117,100

หมายเหตุ งบประมาณทีแสดงในตารางเป็ นงบประมาณการทีใช้ ในการบริ หารจัดการหลั กสู ตร

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสือสิ งพิมพ์เป็ นหลั ก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสือหลั ก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกเป็ นสือหลั ก (E-learning)
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 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อืนๆ (ระบุ)..........................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
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 ตร
3.1.1.1 จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร สําหรับผู้ สําเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทแล้ วเข้าศึกษาต่อหลั กสูตรปริ ญญาเอก แบบ1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.1.2 จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร สําหรับผู้ สําเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทแล้ วเข้าศึกษาต่อหลั กสูตรปริ ญญาเอก แบบ2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.1.3 จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร สําหรับผู้ สําเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี แล้ วเข้าศึกษาต่อหลั กสูตรปริ ญญาเอก แบบ2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548
หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555
ลํ าดั บที
รายการ
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต
1
งานรายวิชา (Course work)
12
24
12
24
1.1 วิชาบั งคั บ
3
9
1.2 วิชาเลือก
9
15
2
วิทยานิพนธ์
48
36
48
48
36
48
3
รายวิชาบั งคั บไม่นับหน่วยกิต
7
7
7
หน่วยกิตรวมตลอดหลั กสู ตร
48
48
72
48
48
72
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 1.1
วิทยานิพนธ์
จํานวน 48 หน่ วยกิต
275701 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
6
หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.1
275702 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
8
หน่วยกิต
Dissertation II, Type 1.1
275703 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
8
หน่วยกิต
Dissertation III, Type 1.1
275704 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
8
หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 1.1
275705 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
9
หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.1
275706 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
9
หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
รายวิชาบังคับไม่นับหน่ วยกิต
จํานวน
7 หน่ วยกิต
275601 ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข ั นสูง 3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
275695 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology I
275696 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology II
275697 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology III
275698 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology IV
3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 2.1
งานรายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า
12
วิชาบังคับ
จํานวน
3
275611 ปริ ทรรศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Aspects in Biotechnology

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
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วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่ วยกิต
*รายวิชาเลือก สําหรับนิสิตทีเรี ยนในหลั กสูตรทีจัดการศึกษาแบบ2.1 และแบบ 2.2 นั น
สามารถเลือกเรี ยนจากรายวิชาต่างๆ หรื อรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอืนในสาขา
ทีเกียวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ดังต่อไปนี
110542 การประยุกต์ใช้เครื องหมายโมเลกุล
3(2-3-5)
Applications of Molecular Markers
110661 เทคโนโลยีเอนไซม์ข ั นสูง
3(2-3-5)
Advanced Enzyme Technology
110671 การออกแบบกระบวนการชีวภาพ
3(2-3-5)
Bioprocess Design
275651 ชีวเคมีและชีวโมเลกุลพืช
3(3-0-6)
Plant Biochemistry and Molecular Biology
275652 วิศวกรรมเมตาบอลิกพืช
3(3-0-6)
Plant Metabolic Engineering
275653 อณูชีววิทยาของปรสิต
3(2-3-6)
Molecular Biology of Parasites
วิทยานิพนธ์
จํานวน 36 หน่ วยกิต
275790 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
7
หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.1
275791 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
9
หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.1
275792 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
10
หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.1
275793 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
10
หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.1
รายวิชาบังคับไม่นับหน่ วยกิต
จํานวน
7 หน่ วยกิต
275601 ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข ั นสูง 3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
275695 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology I
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275696 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
Seminar in Biotechnology II
275697 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
Seminar in Biotechnology III
275698 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
Seminar in Biotechnology IV
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1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3.1.3.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 2.2
งานรายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า
24
หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน
9
หน่ วยกิต
275512 วิทยาศาสตร์ชีวภาพโมเลกุลขั นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Bioscience
275572 เครื องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-6)
Instrumentation in Biotechnology
275611 ปริ ทรรศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Aspects in Biotechnology
วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
15
หน่ วยกิต
*รายวิชาเลือก สําหรับนิสิตทีเรี ยนในหลั กสูตรทีจัดการศึกษาแบบ2.1 และแบบ 2.2 นั น
สามารถเลือกเรี ยนจากรายวิชาต่างๆ หรื อรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอืนในสาขา
ทีเกียวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี
275513 เทคโนโลยีทางยีนขั นสูง
3(2-3-6)
Advanced Gene Technology
275541 เทคโนโลยีชีวภาพสิ งแวดล้ อม
3(2-3-6)
Environmental Biotechnology
275543 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการบํ าบั ดของเสียและนํ าเสีย 3(2-3-6)
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
275544 การย่อยสลายทางชีวภาพและการจํ ากัดของเสียทางชีวภาพ 3(2-3-6)
Biodegradation and Bioremediation
275545 เทคโนโลยีของแหล่งทรัพยากรทดแทน
3(2-3-6)
Renewable Resources Technology
275554 ทรัพยากรพั นธุกรรมของพืช
3(2-3-6)
Plant Genetics Resources
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275555 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชขั นสูง
3(2-3-6)
Advanced Plant Biotechnology
275573 ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(2-3-6)
Bioinformatics
275574 ระบบวิทยาและวิว ั ฒนาการในระดับโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Systematics and Evolution
275581 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-6)
Special Topics in Biotechnology
275651 ชีวเคมีและชีวโมเลกุลพืช
3(3-0-6)
Plant Biochemistry and Molecular Biology
275652 วิศวกรรมเมตาบอลิกพืช
3(3-0-6)
Plant Metabolic Engineering
275653 อณูชีววิทยาของปรสิต
3(2-3-6)
Molecular Biology of Parasites
วิทยานิพนธ์
จํานวน 48 หน่ วยกิต
275794 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
5
หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.2
275795 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
8
หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.2
275796 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
8
หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.2
275797 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
9
หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.2
275798 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
9
หน่วยกิต
Dissertation V, Type 2.2
275799 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
9
หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 2.2
วิชาบังคับไม่นับหน่ วยกิต
จํานวน
7 หน่ วยกิต
275601 ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข ั นสูง 3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
275695 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology I

มคอ.2
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275696 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
Seminar in Biotechnology II
275697 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
Seminar in Biotechnology III
275698 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
Seminar in Biotechnology IV
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1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1

275601

275701

275695
275702

ชั นปี ที 1
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข ั นสูง
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
(Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
6 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.1
รวม 6 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology I (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 1.1
รวม 8 หน่ วยกิต
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275696
275703

275697
275704

275698
275705

275706

มคอ.2

ชั นปี ที 2
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology II (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 1.1
รวม 8 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology III (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 1.1
รวม 8 หน่ วยกิต
ชั นปี ที 3
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology IV (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.1
รวม 9 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
รวม 9 หน่ วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 2.1
ชั นปี ที 1
ภาคการศึกษาต้น
275601
ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข ั นสูง
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
(Non-credit)
275611
ปริ ทรรศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Aspects in Biotechnology
xxxxxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
Elective Course
รวม 6 หน่ วยกิต

275695
xxxxxx
xxxxxx

275696
275790

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology I (Non-credit)
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
Elective Course
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
Elective Course
รวม 6 หน่ วยกิต
ชั นปี ที 2
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology II (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
7 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.1
รวม 7 หน่ วยกิต

มคอ.2
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275697
275791

275698
275792

275793

มคอ.2

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology III (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.1
รวม 9 หน่ วยกิต
ชั นปี ที 3
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology IV (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
10 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.1
รวม 10 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1

10 หน่วยกิต
รวม 10 หน่ วยกิต

23

3.1.4.3 แผนการศึกษาแบบ 2.2

275512
275601

275611
xxxxxx

275572
275695
xxxxxx
xxxxxx

ชั นปี ที 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพโมเลกุลขั นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Bioscience
ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข ั นสูง
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
(Non-credit)
ปริ ทรรศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Aspects in Biotechnology
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
Elective Course
รวม 9 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
เครื องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-6)
Instrumentation in Biotechnology
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology I (Non-credit)
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
Elective Course
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
Elective Course
รวม 9 หน่ วยกิต

มคอ.2
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275696
xxxxxx
xxxxxx
275794

275697
275795

275698
275796

275797

มคอ.2

ชั นปี ที 2
ภาคการศึกษาต้น
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 แบบ 2.2
5 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.2
รวม 11 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology III (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.2
รวม 8 หน่ วยกิต
ชั นปี ที 3
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology IV (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.2
รวม 8 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation IV, Type 2.2

9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่ วยกิต
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275798

ชั นปี ที 4
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation V, Type 2.2

มคอ.2

9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่ วยกิต

275799

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation VI, Type 2.2

9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่ วยกิต

หมายเหตุ สําหรับนิ สิตทีเรี ยนรายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพครบแล้ว จะต้องเข้าร่ ว ม
สัมมนาเพือรายงานความก้าวหน้าการทํ าวิทยานิพนธ์ต่อเนืองทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
110542 การประยุกต์ใช้เครื องหมายโมเลกุล
3(2-3-5)
Applications of Molecular Markers
ดีเอ็นเอ หลั กการและวิธีการปฏิบัติของเครื องหมายดีเอ็นเอ และการประยุกต์ใช้เครื องหมาย
ดีเอ็นความรู้เกียวกับจีโนม เทคนิคทีใช้ในการตรวจสอบเครื องหมายดีเอ็นเอ
DNA, principle of DNA markers, DNA marker technologies and their applications in
genetics
110661

เทคโนโลยีเอนไซม์ข ั นสูง
3(2-3-5)
Advanced Enzyme Technology
โครงสร้างทางเคมีของเอนไซม์ จลนศาสตร์และกลไกการทํ างานของเอนไซม์ การควบคุม
และการผลิตเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรม การสกัดและการทํ าให้บริ สุทธิ เทคนิ คการตรึ งเอนไซม์และ
คุณสมบัติของเอนไซม์ทีถูกตรึ ง การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหารสิ งแวดล้อม การแพทย์
และงานวิเคราะห์ทางชีวภาพ
Chemical structure of enzyme; Kinetic and mechanism of enzyme action; Industrial enzyme
production and control; Extraction and purification; Immobilized enzyme techniques and properties;
Applications of enzymes in food industries, environment, medicine and bioassay
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110671

การออกแบบกระบวนการชีวภาพ
3(2-3-5)
Bioprocess Design
การออกแบบกระบวนการทางชีว ภาพอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการเลือกตัว เร่ งปฏิกิ ริยาทาง
ชี ว ภาพ และวัต ถุดิ บ หน่ ว ยปฏิบัติ ก ารก่ อ นและหลังกระบวนการหมัก การสร้ างแผนผังการไหล
กระบวนการ การจํา ลองแบบและวิ เ คราะห์ ก ระบวนการด้ว ยโปรแกรมสํา เร็ จรู ป การวิ เ คราะห์
เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ
Systematic approach to process design including selection of biocatalysts and raw materials,
upstream and downstream unit operation, developing of process flow diagrams, Process analysis and
simulation using software package, Economic analysis of manufacturing process
275512 วิทยาศาสตร์ชีวภาพโมเลกุลขั นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Bioscience
โครงสร้างและหน้าทีของออร์แกเนลล์ต่างๆ ภายในเซลล์ในระดับโมเลกุล เมแทบอลิซึม
ของเซลล์ การถ่ายทอดทางพั นธุกรรม การเกิดมิวเตชัน การซ่อมแซมดีเอ็นเอการเกิดรี คอมบิเนชัน
การสือสารระหว่างเซลล์และความสัมพั นธ์ของเซลล์ก ับสภาพแวดล้ อมกลไกการเกิดมะเร็ งและการ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีทางด้านเซลล์
Structures and functions of organelles at the molecular level, cell metabolism, flow of
genetic information, mutation, DNA repair, recombination, cell communication, cell-environment
interaction, cancer and applications of cell technologies
275513 เทคโนโลยีทางยีนขั นสูง
3(2-3-6)
Advanced Gene Technology
หลั กการพื นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เครื องหมายดีเอ็นเอ
เทคนิคการหายีนทีสนใจ การผลิตรี คอมบิแนนท์โปรตีนโดยใช้สิ งมีชีวิต การดั ดแปลงพั นธุกรรมของ
สิ งมีชีวิต ยีนบํ าบัดและเทคโนโลยีทีใช้ในการวิเคราะห์จีโนม ทรานส์คริ 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

27

มคอ.2

275541 เทคโนโลยีชีวภาพสิ งแวดล้ อม
3(2-3-6)
Environmental Biotechnology
ทฤษฎีและปฏิบัติการเกียวกับการนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ในการศึกษา
นิเวศวิทยาในสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ กระบวนการทางชีวภาพของสารเคมีต่าง ๆ เพือนํามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการของเสียมลพิษในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และการอนุรักษ์สิ งแวดล้ อม
Theories and practice in current advance of biotechnology emphasis on the ecology
investigation 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 งประเภทอินทรี ย ์ และอนินทรี ย ์ โดยการประยุกต์ใช้กระบวน
การทางเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมีและจุลชีววิทยา เพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนําไปใช้
Wastewater and solid waste both organic and inorganic forms by applying biotechnological,
biochemical and microbiological processes to obtain the highest efficiency
275544

การย่อยสลายทางชีวภาพและการจํ ากัดของเสียทางชีวภาพ
3(2-3-6)
Biodegradation and Bioremediation
หลั กการย่อยสลายวั สดุชีวภาพและสารสังเคราะห์ทีปนเปื อนอยู่ในสิ งแวดล้ อมทีมีผลมาจาก
กระบวนการทางอุตสาหกรรม บ้านเรื อนและการเกษตร ด้ วยเทคนิคต่าง ๆ ของกระบวนการบํ าบั ดชีวภาพ
ชีวเคมี เพือฟื นฟูสภาพแวดล้ อมทีปนเปื อน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลาย
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 สดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โดยกระบวนการเกษตร โดยกระบวนการทางเคมีและทางชีวภาพ คุณค่าของพลั งงานจากชีวมวล
การผลิตก๊าซ เชื อเพลิงในรู ปแบบต่าง ๆ การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตบิวทานอล และการผลิต
แอลกอฮอล์
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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 Genetics Resources
หลั กทรัพยากรพั นธุกรรมของพืชยีนในประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การอนุรักษ์สายพั นธุ์พืชทีถูกคุกคามหรื อใกล้ สูญพั นธุ์ รวมทั งพืชทีเป็ นต้นกํ าเนิดของพืชสายพั นธุ์ส่งริเสม
ในประเทศไทย
Principles of plant genetic resources. Gene population, biodiversity and conservation of
threaten and endangered plant species included commercial varieties in Thailand
275555

เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชขั นสูง
3(2-3-6)
Advanced Plant Biotechnology
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี ยงเซลล์และเนื อเยือพืชขั นสูงเพือการขยายพั นธุ์
การปรับปรุ งพั นธุ์และการผลิตสารทุติยภูมิ การถ่ายยีน พั นธุวิศวกรรมเพือการปรับปรุ งพั นธุ์พืช
และโครงการจีโนมพืช
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
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 และฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ล ํ าดับ
เบสของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าทีของยีนและโปรตีน ศึกษาความสัมพั นธ์
เชิงวิว ั ฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ในด้านอืนๆ
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Computer programs and software, information technology, databases for DNA and RNA
analysis, structures and functions of genes and proteins, molecular evolution and systematic and other
applications
275574

ระบบวิทยาและวิว ั ฒนาการในระดับโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Systematic and Evolution
วิธีการจั ดหมวดหมู่สิ งมีชีวิตโดยอาศั ยความแตกต่างระดับโมเลกุล กลไกทีก่อให้เกิด
การเปลียนแปลงเชิงวิว ั ฒนาการ และความสัมพั นธ์เชิงวิว ั ฒนาการในระดับโมเลกุล
Classification of organisms using molecular data, mechanisms for evolution and
phylogenetic relationships
275581 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Special Topics in Biotechnology
การศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์หัวข้อใหม่ทีน่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Study, analysis and discussion on current interesting topics in biotechnology.

3(2-3-6)

275601 ระเบียบวิธีวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข ั นสูง
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
กระบวนการวิจ ัย เป้ าหมายการวิจ ัย การกํ าหนดปัญหาการวิจ ัย ตั วแปรและสมมุติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข ั นสูงทางสถิติการเขียนโครงร่ าง และ
รายงานการประเมินงานวิจ ัย การนําผลวิจ ัยไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจ ัยเทคนิควิธีการวิจ ัยเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
Research process, characteristic and research goal, determination of research problem,
Variables and hypothesis, collecting data, advanced statistical analysis, proposal and research writing
research evaluation and its application, ethics of researcher, proper techniques of research methodology
in science and technology specific in biotechnology.
275611 ปริ ทรรศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
Aspects in Biotechnology
ภาพรวมของเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ งแวดล้ อม ตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อ
การดํ ารงชีวิตของมนุษย์
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Aspects in biotechnology disciplines especially role of biotechnology in agriculture,
industry, medicine and environments. Impacts of biotechnology on human life.
275651

ชีวเคมีและชีวโมเลกุลพืช
3(3-0-6)
Plant Biochemistry and Molecular Biology
วิถีเมตาบอลิซึมภายในพืช ชีวสังเคราะห์ โครงสร้างของเซลล์พืช ปฏิกิริยาแสงในกระบวนการ
สังเคราะห์ด ้วยแสง การตรึ งคาร์บอนเพือการสร้างชีวมวลในกระบวนการสังเคราะห์ด ้ วยแสง การหายใจ
การสังเคราะห์และการเคลือนย้ ายของคาร์โบไฮเดรต เมตาบอลิซึมของไนโตรเจนและกํ ามะถั น
การลํ าเลียงสารผ่านท่อลํ าเลียงอาหาร โปรตีนสะสมภายในพืช ชีวสังเคราะห์ของไขมั นภายในพืช
โครงสร้าง หน้าที และชนิดของสารทุติยภูมิภายในพืช การควบคุมการเจริ ญเติบโตและพั ฒนาการของพืช
ยีโนมพืช การสังเคราะห์โปรตีน และเทคโนโลยียีนพืช
Plant metabolic pathways and biosynthesis. Plant cell structure, light reaction of
photosynthesis and photosynthetic carbon assimilation. Respiration, synthesis and mobilization of
storage and structural carbohydrates. Nitrogen and sulfur metabolism, phloem transport, plant storage
proteins and lipid biosynthesis. Structure, function and types of secondary metabolites in plants, signals
regulating the growth and development of plant organs, the genome of plant cells, protein biosynthesis
and plant gene technology are also discussed
275652

วิศวกรรมเมตาบอลิกพืช
3(3-0-6)
Plant Metabolic Engineering
สารทุติยภูมิในพืช อะโกรแบคทีเรี ยม วิศวกรเมตาบอลิกจากธรรมชาติของพืช วิศวกรรมเมตา
บอลิกในพืชปลูกและพืชสมุนไพร การแสดงออกของยีนในวิถีชีวสังเคราะห์ การควบคุมการสร้างสาร
ทุติยภูมิบางชนิดในพืช และจากเซลล์พืชเพาะเลี ยง พั นธุวิศวกรรมเพือการผลิตสารและยาทางเภสัชกรรม
และการแพทย์ และวิศวกรรมเมตาบอลิกเพือการผลิตยาในพืช
Plant secondary metabolism, Agrobacterium, a natural metabolic engineer of plant,
metabolic engineering of crop and medicinal plants, gene expression in plant biosynthetic pathway,
regulation of some secondary in plant and plant cell culture. Plant molecular farming and plant based
medicine
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275653 อณูชีววิทยาของปรสิต
3(2-3-6)
Molecular Biology of Parasites
การประยุกต์เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการศึกษาลั กษณะทางพั นธุกรรมปรสิตในด้านต่างๆ
เช่น การเตรี ยมดีเอ็นเอ การเพิ มจํ านวนดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ การนําดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์
Application of molecular biology techniques in genetic engineering of parasites: DNA
amplification, DNA analysis and transformation of DNA
275695 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1

1(0-2-1)

Seminar in Biotechnology I

การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจ ัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ครั งที1 เพือให้เกิดการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีชีวภาพทีเกียวข้องกับการพั ฒนาอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ตรวจวินิจฉัยมาตรฐานและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ 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
275696 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

1(0-2-1)

Seminar in Biotechnology II

การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจ ัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ครั งที2 เพือให้เกิดการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีชีวภาพทีเกียวข้องกับการพั ฒนาอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ตรวจวินิจฉัยมาตรฐานและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านสิ 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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275697 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3

มคอ.2

1(0-2-1)

Seminar in Biotechnology III

การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจ ัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ครั งที3 เพือให้เกิดการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีชีวภาพทีเกียวข้องกับการพั ฒนาอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ตรวจวินิจฉัยมาตรฐานและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านสิ งแวดล้ อม
การผลิตพลั งงานสะอาด และวิทยาการสมั ยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นต้ น
The third 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
275698 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4

1(0-2-1)

Seminar in Biotechnology IV

การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจ ัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ครั งที4 เพือให้เกิดการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีชีวภาพทีเกียวข้องกับการพั ฒนาอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ตรวจวินิจฉัยมาตรฐานและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านสิ งแวดล้ อม
การผลิตพลั งงานสะอาด และวิทยาการสมั ยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นต้ น
The fourth 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
275701

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
6 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.1
การสืบค้น รวบรวม และเรี ยบเรี ยงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสาระทีเกียวข้องกับการ
วิจ ัยในวิทยานิพนธ์ สําหรับกํ าหนดกรอบแนวคิดในการทํ าวิจ ัย เพือประกอบการจั ดทํ าโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์
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.
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275702

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 1.1
การดํ าเนินการศึกษาทดลองเบื องต้น(Preliminary investigation) เกียวกับงานวิจ ัยในหัวข้อที
จะจัดทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Preliminary investigation of thesis research under the suggestion of thesis advisor
committee.
275703

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 1.1
การดํ าเนินการศึกษาทดลอง (Preliminary investigation) เกียวกับงานวิจ ัยในหัวข้อทีจะจัดทํ า
เป็ นวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า
(Progress report) และจัดทํ าโครงร่ างวิทยานิพนธ์(Thesis proposal) ประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์ เพือ
นําเสนอต่อคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
On going preliminary investigation of research thesis under the suggestion of thesis advisor
committee and the progress reserch reports as well as thesis proposal are conducted and presented to the
thesis committee for discussion.
275704

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
8 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 1.1
การดํ าเนินการศึกษาวิจ ั ยเพือจัดทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้า (progress report) ในการดํ าเนินการวิจ ัยประกอบการ
ทํ าวิทยานิพนธ์
Researchs are continuing performed under the consideration and recommendation of the
thesis committee, and the progress reserch reports are presented.
275705

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.1
การดํ าเนินการศึกษาวิจ ั ยเพือจัดทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการจั ดทํ าร่ างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพือเตรี ยมสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
(Dissertation Examination)
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Researchs are continuing performed under the consideration and recommendation of the
thesis committee, and the draft reserch thesis will be prepared for dissertation examination.
275706

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
ดํ าเนินการศึกษาวิจ ัยและสรุ ปผลการวิจ ั ยเพือจัดทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการทีปรึ 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.
275790

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
7 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.1
การสืบค้นข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีเกียวข้องเพือนําไปใช้ประกอบการวิจ ัยใน
วิทยานิพนธ์ การกํ าหนดกรอบแนวทางในการทํ าวิจ ัย เพือจัดทํ าโครงร่ างวิทยานิพนธ์รวมไปถึงการ
ศึกษาวิจ ัยเบื องต้นเกียวกับงานวิจ ัยในหัวข้อทีจะจั ดทํ าเป็ โนครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Literature review, data acquisition and information retrieval in the field of interesting topics
of biotechnology are performed. Determination of the conceptual paper for the thesis proposal
operation. Preliminary investigation of thesis research for proposal operation under the suggestion of
thesis advisor committee.
275791

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.1
การดํ าเนินการศึกษาทดลอง ประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์ ตามกรอบการวิจ ัยทีกํ าหนดไว้
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ จัดทํ าโครงร่ างวิทยานิพนธ์(Thesis proposal)
ประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และรายงาน
ความก้าวหน้าในการดํ าเนินการวิจ ัยประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์
On going experimental research performing along the framework for thesis fulfillment under
the suggestion of thesis advisor committee and thesis proposal and the progress reserch reports
presented to the thesis committee for discussion are conducted and presented.

35

มคอ.2

275792

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
10 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.1
การดํ าเนินการศึกษาวิจ ั ยประกอบการทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนือง และรายงาน
ความก้าวหน้า ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พร้อมกับการจั ดทํ าร่ าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพือเตรี ยมสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ (Dissertation Examination)
Researchs are continuing performed under the consideration and recommendation of the
thesis committee, and the progress report and a draft reserch thesis will be prepared for dissertation
examination.
275793 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
10 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.1
ศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูล และสรุ ปผลการวิจ ัยเพือจัดทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และดํ าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ผ่านคณะกรรมการทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ และปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลั ย
Research data are analyzed and prepared for thesis configulation under the consideration and
recommendation 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.
275794

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
5 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.2
การสืบค้น รวบรวม และเรี ยบเรี ยงข้อมูลด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีเกียวข้องกับการวิจ ัย
ประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์ กํ าหนดกรอบแนวทางในการทํ าวิจ ัย เพือประกอบการจั ดทํ าโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์
Searching for data, data collection and information retrieval in the field of interesting topics
of biotechnology are performed to determine the research concepts for the thesis proposal operation.
275795

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.2
การค้ นคว้ าข้อมูลประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์เพิ มเติม การวางแผนหาแนวทางในการทํ า
วิทยานิพนธ์ การศึกษาทดลองเบื องต้น (Preliminary investigation) เกียวกับงานวิจ ัยในหัวข้อทีจะจัด
ทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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Additional data acquisition, planning for experimental design in thesis research, preliminary
investigation of thesis research under the suggestion of thesis advisor committee will be performed.
275796

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.2
การวางแผนการทดลอง การศึกษาทดลองในหัวข้อทีจัดทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าในการดํ าเนินการวิจ ั ยและการเขียน
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Experimental design, conducting research for thesis fulfillment as well as the presentation of
the progress report under the suggestion of thesis advisor committee are presented. Writing the proposal
are also conducted and presented to the thesis committee for discussion.
275797

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.2
การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ การดํ าเนินการศึกษาวิจ ั ยประกอบการทํ าเป็ นวิทยานิพนธ์
อย่างต่อเนือง และรายงานความก้าวหน้า ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Thesis proposal examination will be performed under the supervision of the thesis
committee. Researchs are continuing performed under the consideration and recommendation of
the thesis committee, and the progress report will be submitted to the thesis committee.
275798

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 2.2
การศึกษาทดลองเพือประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า การเตรี ยม
ต้นฉบับเพือการตีพิมพ์เผยแพร่ ส่วนหนึ งของผลงานวิทยานิพนธ์และจัดทํ าร่ างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เพือเตรี ยมสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ (Dissertation Examination) ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Researchs are continuing performed under the consideration and recommendation of the
thesis committee, and the progress reserch reports and a manuscript for publication will be prepared
under the supervision of the thesis committee. The draft reserch thesis will also be prepared for
dissertation examination under the recommendation of the thesis committee.
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วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 2.2
สรุ ปผลการวิจ ัยเพือจัดทํ าเป็ นเล่มวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ และดํ าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ผ่านคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุ งแก้ไข
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลั ย
Thesis research are concluded and prepared to write a Ph.D. thesis under the consideration
and suggestion of the thesis committee, then the thesis examination and correction will be conducted
under the consideration and suggestion of the thesis committee and submitted to the graduate school.
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี
3.1.5.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจํ าสาขาวิชา
275 หมายถึง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
3.1.5.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที 2 คือ รหัส 3 ตัวหลั ง
เลขหลั กหน่วย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลั กสิบ : แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาชีววิทยาโมเลกุล/เทคโนโลยีชีวภาพ
2-3 หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ งแวดล้ อม
5-6 หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์
7
หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านอืนๆ
8
หมายถึง
กลุ่มวิชาพิเศษเฉพาะทางในหมวดวิชาต่างๆ
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

40
ลํ าดั บ
ชือ – สกุล
ที
6 นางสาววาสนา ฉัตรดํ ารง

7

8

9

10

นางสมจิตต์

หอมจันทร์

นางสาวสิ ริล ั กษณ์ ชั ยจํ ารัส

นางสาวอรอินทุ์

นายอนุพ ั นธ์

ประไชโย

กงบั งเกิด

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ
ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

มคอ.2
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

41
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

มคอ.2
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

42
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

มคอ.2
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

43
ลํ าดั บ
ชือ – สกุล
ที
20 นางสาวสุ นีย ์ สี ธรรมใจ

21

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

นางสาวอภินันท์ ลิ มมงคล

อาจารย์

มคอ.2
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

45
ลํ าดั บ
ชือ – สกุล
ที
5. นางพิมพ์ชนก จตุรพิรีย ์

6.

นางสาวนิตยา ไชยเนตร

ตํ าแหน่งทาง
วิชาการ
ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

มคอ.2
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 อกําหนดเกียวกับการทําวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
เป็ นการสร้ า งองค์ค วามรู้ ใ หม่ ที ลุ่ ม ลึก ในสาขาเทคโนโลยีชี ว ภาพจากการดํา เนิ น การวิ จ ัย
ประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจ ัยเพือเผยแพร่ และจริ ยธรรมในการทําวิจ ัยและในการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาทีซับซ้อนเชิงวิชาการและวางแผนการทํ างานวิจ ัย
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2) มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ นจากการทํ างานวิจ ัยประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์
3) มีวิสัยทัศน์และมุมมองในการแก้ไขปัญหาโดยเลือกใช้กระบวนการวิจ ัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างถูกต้อง และเป็ นระบบ
4) มีปฏิสัมพั นธ์ทีดี และสามารถทํ างานร่ วมกับผู้ อืนเพือให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

46

มคอ.2

5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยสืบค้น วิเคราะห์ และถ่ายทอดองค์ความรูใ้ หม่
ทีเกิดขึ นจากการทํ าวิจ ัยได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
- แผนการศึกษา แบบ 1.1 เริ มให้มีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั นปี ที1
- แผนการศึกษา แบบ 2.1 และแบบ 2.2 เริ มให้มีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั นปี ที2
5.4 จํานวนหน่ วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สําหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 และ 2.2
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต สําหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1
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 จัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื องมือให้เพียงพอต่อการใช้ มีเจ้าหน้าทีดูแลอุปกรณ์
เครื องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5.5.1.4 มีก ารดูแลความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ เครื องมือ สารเคมี และ
ห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะถ้ ามีการทํ างานนอกเวลา
5.5.1.5 มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริ การ ทั งในศูนย์
คอมพิวเตอร์ของคณะ มหาวิทยาลั ย และ/หรื อในห้องปฏิบัติการของภาควิชา
5.5.2 การทํ าวิทยานิพนธ์
ในการทํ าวิทยานิพนธ์นิสิตจะต้องลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ให้ครบตามทีกําหนดใน
หลั กสูตรและสอบผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.2.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
นิสิตระดับปริ ญญาเอกต้องลงทะเบียนทํ าวิทยานิพนธ์ตามเงือนไขดังนี
5.5.2.1.1 นิ สิตแผนการศึกษาแบบ 1.1 จะต้องทําวิทยานิ พนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต
5.5.2.1.2 นิสิตแผนการศึกษาแบบ 2.1 จะต้องทํ าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต
5.5.2.1.3 นิสิตแผนการศึกษาตามแบบ 2.2 จะต้องทํ าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 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 ญญาเอก มีประธานทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์อีก 2-3 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) นิสิตทีจะเสนอขอสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ได้ จะต้องสอบผ่านการสอบ
วั ดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) แล้ ว
(2) นิสิตทีได้รับการแต่งตั งอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์แล้ วต้องเสนอ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่า
ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลั ยนเรศวร เรื อง แนวปฏิบัติในการทํ า
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554
(3) นิ สิตต้องจัด ทําข้อเสนอและโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ยืนต่อคณะทีสังกัดโดย
ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ซึ งคณบดีแต่งตั ง
(4) เมือนิ สิต ยืนคําร้ องขอสอบโครงร่ างวิ ทยานิ พนธ์แล้ว ให้ค ณบดี แ ต่ งตัง
คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ซึ งประกอบด้วยประธานทีปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ กรรมการที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาซึ งเป็ นผู้ แทนบัณฑิตวิทยาลัย
จํ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน ทํ าหน้าทีเป็ นประธาน กรรมการ และเลขานุการ โดยโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ต้อง
ได้รับการอนุม ั ติจากคณะกรรมการฯ ทั งนี ให้คณะกรรมการฯร่ วมกันพิจารณากลั นกรองและเสนอแนะ
การจัดทํ าโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แล้ วแจ้งผลการอนุ ม ัติพร้อมโครงร่ างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยไว้
เป็ นหลั กฐาน
(5) นิสิตจะต้องได้รับมติอนุม ั ติข ้อเสนอและโครงร่างวิทยานิ พนธ์เป็ นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
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5.5.2.4 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) นิ สิต ระดับปริ ญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 มีสิทธิ สอบวิทยานิ พนธ์ เมือ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรื อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้ วนตามจํ านวนหน่วยกิตทีหลั กสูตร
กํา หนด และสอบผ่า นการสอบวัด คุ ณ สมบัติ แ ล้ว ไม่ น้อ ยกว่ า 1 ภาคการศึ ก ษา ทั งนี การขอสอบ
วิทยานิพนธ์ให้ด ํ าเนินการตามประกาศ เรื อง แนวปฏิบัติการทํ าวิทยานิพนธ์
(2) นิ สิตมีสิทธิยืนคําร้องขอเสนอสอบวิทยานิ พนธ์ต่ อภาควิชาฯ ได้หลังจาก
คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์มีมติอนุ ม ัติให้นิสิตผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์แล้ว ไม่
น้อยกว่า 90 วั น
(3) เมือนิสิตแจ้งความจํานงขอสอบวิทยานิ พนธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แล้ว ให้คณะกรรมการประจําหลักสูตร เสนอแต่งตั งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีส่งถึงบัณฑิตวิทยาลั ย
(4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก จะได้รับการแต่งตั งจาก
บัณฑิตวิทยาลั ยจํ านวนรวมไม่น้อยกว่า 6 คน ซึ งประกอบด้วยอาจารย์ประจํา หรื อผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็ นประธาน โดยมีประธานทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เป็ น
กรรมการ และมีอาจารย์ประจํา/หรื อผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็ นกรรมการ รวมไปถึง
อาจารย์ บัณฑิตศึกษาซึ งเป็ นผู้ แทนบัณฑิตวิทยาลั ย1 คน เป็ นกรรมการ
(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 ยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2554 โดยเมือนิสิตผ่านการสอบวิทยานิ พนธ์โดยการสอบปากเปล่าแล้ว คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์จะต้องรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลั ยภายใน2 สัปดาห์ หลั งวั นสอบวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) กระบวนการประเมิ น ผลโดยกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได้แ ก่ การสอบ
ภาษาอั งกฤษ การสอบประมวลวิชา การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์
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2) ผลงานหรื อส่วนหนึ งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรื อมีเอกสารยืนยั น
การตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีรายงานการ
ประชุ ม (Proceedings) และให้เป็ นไปตามข้อ บังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้ว ย การศึก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
3) มีการประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทํ าวิจ ัยโดยอาจารย์ ทีปรึ กษา อาจารย์
ประจํ าวิชา อาจารย์ อืน อย่างน้อย3 คน

หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทีพึงประสงค์
มีค วามรับผิด ชอบต่ อผลที เกิด ขึ นจากการใช้
ข้อ มูล ความรู้ เ ชิ ง วิ ช าการที สร้ า งสรรค์จ าก
งานวิจ ัยประกอบวิทยานิพนธ์
มีจิ ต สาธารณะ คํานึ งถึงประโยชน์ส่ว นรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
มีทัก ษะการคิด วิเคราะห์เชิ งบูร ณาการ เพือ
สร้างสรรค์ผลงานวิจ ัยทีจรรโลงสังคม

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
การสอนแทรกในรายวิชา และการทํ าวิทยานิพนธ์

การสอนแทรกในรายวิชา การมอบหมายงานต่างๆ
ส่งเสริ มการค้นคว้ า เรี ยนรู้และวิจ ัยแบบบูรณาการ
ศาสตร์หลายแขนง เพือให้ได้งานวิจ ัยทีเป็ นประโยชน์
แก่สังคม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู ้ ในแต่ละด้ าน
ผลการเรียนรู ้ ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนา

1) สอดแทรกคุณธรรมและ
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
จริ ยธรรมในชั นเรี ยนอย่าง
1) สามารถวินิจฉัยและจัดการ
ต่อเนืองตามโอกาสที
ปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที
เหมาะสม
ซับซ้อนเชิงวิชาการ ด้วยความ
2) อาจารย์ ผู้ สอนประพฤติตน
ยุติธรรมตามหลั กการ เหตุผล
เป็ นแบบอย่างทีดี
และค่านิยมอั นดีงาม โดย

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้
ในแต่ละด้ าน
1) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตทั ง
ในและนอกชั นเรี ยน
2) ประเมินจากความคิดเห็นของ
นิสิตทีได้จากการสนทนา
ระหว่างอาจารย์ และนิสิต
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คํ านึงถึงกฎ ระเบียบและ
3) ฝึ กให้คิดวิเคราะห์และ
ข้อบังคับต่างๆ ทางสังคม
แก้ปัญหาทางด้านคุณธรรม
2) สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และ จริ ยธรรม จากกรณี ศึกษา
สรุ ปปัญหาเฉพาะหน้าได้
หรื อสถานการณ์ปัจจุบั น
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และยก
ปัญหาทางจรรยาบรรณมา
ทบทวนและแก้ไข โดยคํ านึงถึง
ความรู้สึกของผู้ ทีได้รับ
ผลกระทบ
3) สามารถจัดการกับข้อโต้แย้ ง
และปัญหาทีมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ผู้ อืน สังคมและ
สิ งแวดล้ อมโดยใช้ทางหลั กทาง
คุณธรรม และจริ ยธรรม
4) มีภาวะผู้ น ําในการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลั กคุณธรรมและ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทีดี ในสภาพแวดล้ อม
ของการทํ างานและในชุมชน
5) เป็ นผู้ มีคุณธรรม ตั งมั นใน
หลั กการและเหตุผลทีถูกต้อง
เหมาะสมตามครรลองวิชาชีพ
1) บรรยายนําในเนื อหาสาระ
2. ด้ านความรู ้
หลั กและแนะนําหนังสือ
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่าง
หรื อแหล่งข้อมูล
ถูกต้อง ถ่องแท้ และลึกซึ ง
ประกอบการเรี ยนเพือให้
ในเนื อหาทั งทางทฤษฎี และ
นิสิตได้ค ้ นคว้ าหาความรู้ใน
ปฏิบัติทีเป็ นสาระด้าน
รายละเอียดเพิ มเติมด้วย
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ตนเอง
โดยเฉพาะสาระทีเกียวข้องกับ

มคอ.2

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้
ในแต่ละด้ าน

1) สอบวั ดผลภายหลั งศึกษาแต่
ละรายวิชา
2) สอบวั ดคุณสมบัติ
3) สอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
ก่อนดํ าเนินการวิจ ัยเต็มรู ปแบบ
4) สอบวิทยานิพนธ์

51

ผลการเรียนรู ้ ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนา

เรื องทีจะนํามาดํ าเนินการวิจ ัย
ประกอบ การทํ าวิทยานิพนธ์
2) สามารถเชือมโยงทฤษฎีความรู้
ความเข้าใจเข้ากับงานวิจ ัยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
เชือมโยงหลั กการให้เกิดการ
บูรณาการความ รู้ในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพกับสาขาอืนๆ
ทีเกียวข้องได้
3) มีการติดตามความก้าวหน้า การ
ประยุกต์ และพั ฒนาองค์ความรู้
ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ตลอดจนทราบผลกระทบ
ของผลงานวิจ ัยต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาและต่อการทํ างาน
ในปัจจุบัน
4) สามารถพั ฒนานวั ตกรรมหรื อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทีเกียวข้อง
กับเทคโนโลยีชีวภาพได้
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในการจัดการ
องค์ความรู้หรื อบริ บทใหม่ที
ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
พั ฒนาแนวคิดริ เริ มและ
สร้างสรรค์เพือตอบสนอง
ประเด็นหรื อปัญหา

2) ให้นิสิตลงเรี ยนรายวิชาที
เกียวข้องกับงานวิจ ัยใน
วิทยานิพนธ์ทีนิสิตเลือกทํ า
3) จัดรายวิชาสัมมนาเพือให้
นิสิตฝึ กนําเสนอ
ความก้ าวหน้าและวิจารณ์
ผลการดํ าเนินการวิจ ัย
ทุกภาคการศึกษาตลอด
หลั กสูตร
4) จัดกิจกรรมในการอภิปราย
เกียวกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ

1) สอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และใช้กรณี ศึกษาเป็ น
ตัวอย่าง
2) เน้นการสืบค้นและอ่าน
ผลงานวิจ ัยและสิ งตีพิมพ์ทาง
วิชาการทีมีมาก่อน
3) จัดรายวิชาระเบียบวิธีวิจ ัย
เพือให้นิสิตได้เรี ยนรู้วิธีการ
ออกแบบและวางแผนการทํ า
การวิจ ัย

มคอ.2

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้
ในแต่ละด้ าน

1) ประเมินจากการนําเสนอปาก
เปล่าและจากรายงานในแต่ละ
รายวิชา
2) ประเมินจากการสอบวั ดผล

52

ผลการเรียนรู ้ ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนา

มคอ.2

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้
ในแต่ละด้ าน

2) สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา 4) ให้นิสิตออกแบบและวาง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้
แผนการทดลองด้วยตนเอง
ข้อมูลหรื อผลงานวิจ ัยทาง
โดยมีอาจารย์ ทีปรึ กษา
วิชาการ มาพั ฒนาให้เกิดองค์
วิทยานิพนธ์ช่วยแนะนําและ
ความรู้ใหม่ และนําไปบูรณาการ ตรวจสอบความถูกต้อง
กับองค์ความรู้เดิม เพือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และ
เศรษฐกิจโดยรวม
3) สามารถใช้เทคนิคเฉพาะทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรื อปัญหาที
ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
พั ฒนาองค์ความรู้ใหม่ด ้าน
เทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกต้อง
เหมาะสม และสร้าง สรรค์
4) สามารถวางแผนและดํ าเนินการ
วิจ ัยเพือค้นคว้ าทางวิชาการที
ซับซ้อนเพือให้ได้องค์ความรู้
ใหม่ด ้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด
ถึงการใช้เทคนิคการวิจ ัยและให้
ข้อสรุ ปทีสมบูรณ์
1) ส่งเสริ มให้นิสิตเข้าร่ วม
1) ประเมินการปฏิบัติตนของ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมเสริ มหลั กสูตรต่างๆ นิสิตในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ทั งภายในและภายนอก
ต่างๆ
1) สามารถวางแผน วิเคราะห์ และ
มหาวิทยาลั ยร่ วมกับนิสิต
2) ดูผลสัมฤทธิ จากการเข้าร่ วม
แก้ไขปัญหาทางวิชาการทีมี
สาขาอืนหรื อสถาบันอืน
หรื อนําเสนอผลงานวิจ ัยใน
ความยุ่งยากซับซ้อนได้ด ้วย
งานประชุมวิชาการ
ตนเอง
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มคอ.2

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้
ในแต่ละด้ าน

2) สามารถวางแผนในการพั ฒนา 2) ให้นิสิตเข้าร่ วมและนําเสนอ
ตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ผลงานวิจ ัยในงานประชุม
ประสิทธิภาพ
วิชาการทั งระดับภูมิภาคและ
3) มีความรับผิดชอบในการ
ระดับชาติ หรื อนานาชาติ
ดํ าเนินงานของตนเอง และ
ร่ วมมือกับผู้ อืนอย่างเต็มทีใน
การจัดการข้อโต้แย้ งและปัญหา
ต่างๆ ให้ลุล่วงได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถแสดงภาวการณ์เป็ น
ผู้ น ําและผู้ ตามได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพือส่งเสริ ม
ประสิทธิภาพในการทํ างาน
เป็ นกลุ่ม
1) ประเมินภายหลั งการเรี ยน
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ สือสาร 1) จัดรายวิชาทีมีต ัวอย่างให้
นิสิตได้มีโอกาสใช้ข ้อมูล 2) ประเมินจากนําเสนองานทีมี
และการใช้ เทคโนโลยี
ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติใน
การวิเคราะห์ข ้อมูลทั งในรู ป
1) สามารถคัดสรรและวิเคราะห์
การวางแผนงานและ
รายงานหรื อบรรยาย
ข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
วิเคราะห์ข ้อมูล
3) ประเมินจากโครงร่ าง
ในการศึกษาค้ นคว้ าวิจ ั ย และ
วิทยานิพนธ์และรายงานการ
สรุ ปปัญหาเพือเสนอแนวทางใน 2) ส่งเสริ มให้นิสิตได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิจ ัย
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
การสือสารทีหลากหลาย
4) ประเมินจากรายวิชาสัมมนา
ถูกต้องเหมาะสม
รู ปแบบและวิธีการในการ
2) สามารถเลือกใช้รูปแบบและ
วิจ ัย การเขียนเชิงวิชาการ
วิธีการสือสารกับกลุ่มบุคคล
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ทั งทาง และการนําเสนอผลงานต่อ
สาธารณะ
วิชาการ และชุมชน ได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม
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3) สามารถสร้างสรรค์เทคนิคการ 3) กระตุ ้นให้นิสิตใช้สือ
นําเสนอรายงานทั งในรู ปแบบที เทคโนโลยีในการค้นคว้ า
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ข้อมูลทางวิชาการเพิ มเติม
ผ่านสิ งพิมพ์ทางวิชาการรวมทั ง อย่างสมํ าเสมอ และให้นิสิต
วิทยานิพนธ์ได้
ฝึ กใช้สือ การนําเสนอใน
4) สามารถประยุกต์เทคนิคและ
รายวิชาสัมมนา รวมทั ง
วิธีการทางเทคโนโลยี
รายวิชาอืนๆ ด้วย
สารสนเทศ นวั ตกรรม มาใช้ก ับ 4) สนับสนุนให้นิสิตได้เข้ารับ
งานวิจ ัยได้อย่างเหมาะสม
การอบรมการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพือนํามาใช้ในการ
วิจ ัยอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

มคอ.2

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้
ในแต่ละด้ าน
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ จากหลักสู ตรสู ่ รายวิชา(Curriculum Mapping)
 = ความรับผิ ดชอบหลั ก
 = ความรับผิ ดชอบรอง

รายวิชา
275512
275513
275541
275543
275544
275545
275554
275555
275572
275573

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
เครื องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ชีวสารสนเทศศาสตร์

ทักษะความสั มพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่ างบุคคลและ
สื อสารและการใช้
ความรั บผิดชอบ
เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา
1
275574

ระบบวิทยาและวิว ั ฒนาการในระดั บ
โมเลกุล
275581 หั วข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
275601 ระเบียบวิธีวิจ ั ยทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
275611 ปริ ทรรศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
275651 ชีวเคมีและชีวโมเลกุลพืช
275652 วิศวกรรมเมตาบอลิกพืช
275653 อณูชีววิทยาของปรสิ ต
275695 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
275696 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
275697 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
275698 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
275701-6 วิทยานิพนธ์ 1-6 แบบ 1.1
275790-3 วิทยานิพนธ์ 1-4 แบบ 2.1
275794-9 วิทยานิพนธ์ 1-6 แบบ 2.2

มคอ.2

2

3

4

ความรู ้
5

1
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3

ทักษะทางปัญญา
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ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
1 2 3 4
 


  

 

  
   
  
 

 

 

 

 
     
     
     

ทักษะการวิเคราะห์
สื อสารและการใช้
เทคโนโลยี
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มคอ.2

3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ จากหลักสู ตรสู ่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู ้ ในตารางมีความหมายดังนี
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถวินิจฉัยและจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมทีซับซ้อนเชิงวิชาการ ด้วยความ
ยุติธรรมตามหลั กการ เหตุผล และค่านิยมอั นดีงาม โดยคํ านึงถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ทางสังคม
2) สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และสรุ ปปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และยกปัญหา
ทางจรรยาบรรณมาทบทวนและแก้ไข โดยคํ านึงถึงความรู้สึกของผู้ ทีได้รับผลกระทบ
3) สามารถจัดการกับข้อโต้แย้ งและปั ญหาทีมีผลกระทบต่อตนเอง ผู้ อืนสังคมและสิ งแวดล้อม
โดยใช้ทางหลั กทางคุณธรรม และจริ ยธรรม
4) มีภาวะผู้ น ําในการประพฤติปฏิบัติตามหลั กคุณธรรมและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที
ดี ในสภาพแวดล้ อมของการทํ างานและในชุมชน
5) เป็ นผู้ มีคุณธรรม ตั งมั นในหลั กการและเหตุผลทีถูกต้องเหมาะสมตามครรลองวิชาชีพ
ด้ านความรู ้
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง ถ่องแท้ และลึกซึ งในเนื อหาทั งทางทฤษฎี และปฏิบัติที
เป็ นสาระด้านทางเทคโนโลยีชีว ภาพ โดยเฉพาะสาระที เกี ยวข้องกับเรื องที จะนํามาดําเนิ น การวิจ ัย
ประกอบการทํ าวิทยานิพนธ์
2) สามารถเชื อมโยงทฤษฎี ความรู้ค วามเข้าใจเข้ากับงานวิจ ัยได้อย่างถูก ต้องเหมาะสม และ
เชือมโยงหลั กการให้เกิดการบูรณาการความรู้ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพกับสาขาอืนๆ ทีเกียวข้องได้
3) มี ก ารติ ดตามความก้ า วหน้ า การ ประยุ ก ต์ และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใหม่ ทางด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนทราบผลกระทบของผลงานวิจ ัยต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการทํางาน
ในปัจจุบัน
4) สามารถพั ฒนานวั ตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพได้
ด้ านทักษะทางปัญญา
1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการองค์ความรู้หรื อบริ บทใหม่ทีไม่คาดคิด
ทางวิชาการและพั ฒนาแนวคิดริ เริ มและสร้างสรรค์เพือตอบสนองประเด็นหรื อปัญหา
2) สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ข ้อมูลหรื อผลงานวิจ ัยทางวิชาการ
มาพั ฒนาให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ และนําไปบูรณาการกับองค์ความรู้เดิม เพือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวม
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3) สามารถใช้เทคนิคเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อปัญหาทีซับซ้อน
ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงพั ฒนาองค์ความรู้ใหม่ด ้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์
4) สามารถวางแผนและดําเนิ นการวิจ ัยเพือค้นคว้าทางวิชาการทีซับซ้อนเพือให้ได้องค์ความรู้
ใหม่ด ้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตตลอดถึ
ิ
งการใช้เทคนิคการวิจ ัยและให้ข ้อสรุ ป
ทีสมบูรณ์
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางวิชาการทีมีความยุ่งยากซับซ้อนได้ด ้วยตนเอง
2) สามารถวางแผนในการพั ฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบในการดํ าเนินงานของตนเองและร่ วมมือกับผู้ อืนอย่างเต็มทีในการจั ดการ
ข้อโต้แย้ งและปัญหาต่างๆให้ลุล่วงได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถแสดงภาวะการเป็ นผู้ น ําและผู้ ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพือ
ส่งเสริ มประสิทธิภาพในการทํ างานเป็ นกลุ่ม
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ สือสารและการใช้ เทคโนโลยี
1) สามารถคัดสรรและวิเคราะห์ข ้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้ าวิจ ัย และสรุ ป
ปัญหาเพือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2) สามารถเลือกใช้รูปแบบและวิธีการสือสารกับกลุ่มบุคคลภายใต้สถานการณ์ต่างๆทั งทาง
วิชาการ และชุมชน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
3) สามารถสร้างสรรค์เทคนิคการนําเสนอรายงานทั งในรู ปแบบทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ผ่านสิ งพิมพ์ทางวิชาการรวมทั งวิทยานิพนธ์ได้
4) สามารถประยุกต์เทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นวั ตกรรม มาใช้ก ับงานวิจ ัยได้
อย่างเหมาะสม

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ตามเอกสารแนบในภาคผนวก (ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวรว่าด้ วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554)
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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
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)
กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นิสิตจะต้องได้ค่าลํ าดับขั นไม่ต ํ ากว่Cาหรื อ
S มิฉะนั นจะต้องลงทะเบียนเรี ยนซํ าอีก
กระบวนวิชาทีกํ าหนดให้ว ั ดและประเมินผลด้วยอั กษรลํ าดั บขัSนหรื อ U ได้แก่กระบวนวิชา
275601, 275695, 275696, 275697, 275698, 275701, 275702, 275703, 275704, 275705, 275706, 275790,
275791, 275792, 275793, 275794, 275795, 275796, 275797, 275798 และ 275799
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยนิสิตประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
(2) มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการมีงานทํ าของบัณฑิตระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ
ความมั นใจในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิ ตของผู้ ใช้บัณ ฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ ง
แบบสอบถาม
(3) ประเมินตํ าแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เงือนไขการสําเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ ของสาขาวิชา
หลั กสูตร แบบ 1.1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกํ าหนด
2. ลงทะเบียนเรี ยนครบตามทีหลั กสูตรกํ าหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอั งกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลั ย
4. สอบผ่านการสอบวั ดคุณสมบัติ(Qualifying examination)
5. สอบผ่านการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า
6. ผลงานวิทยานิ พนธ์ จะต้องได้รับการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ ว น
หนึ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อเสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีการ
จัดทํ าเป็ นรายงานการประชุม(proceedings) ทีมีคณะกรรมการร่ วมกลั นกรองก่อนการตีพิมพ์
และเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานั น
หลั กสูตร แบบ 2.1 แบบ 2.2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกํ าหนด
2. ลงทะเบียนเรี ยนครบตามทีหลั กสูตรกํ าหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอั งกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลั ย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามทีหลั กสูตรกํ าหนด และเงือนไขของรายวิชานั นๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั นสะสมเฉลียไม่ต ํ ากว่า 3.00
6. สอบผ่านการสอบวั ดคุณสมบัติ(Qualifying examination)
7. สอบผ่านการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า
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8. ผลงานวิทยานิ พนธ์ จะต้องได้รับการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ ว น
หนึ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อเสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีการ
จัดทํ าเป็ นรายงานการประชุม(proceedings) ทีมีคณะกรรมการร่ วมกลั นกรองก่อนการตีพิมพ์
และเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานั น

หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
ส่งเสริ มให้เข้าร่ วมการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ หรื อส่ งเสริ มให้มีอาจารย์พีเลี ยงให้ค ําแนะนําใน
การจัดการเรี ยนการสอน เพือให้ม ั นใจว่าอาจารย์ มีความเข้าใจในหลั กสูตรและรายวิชาทีรับผิดชอบ
2. การพัฒนาความรู ้ และทักษะให้ แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) กระตุ ้นให้อาจารย์ ใช้งานวิจ ัยมาเพิ มพูนและสร้างเสริ มประสบการณ์ในการเรี ยนการสอน
(2) เพิ มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมั ยโดยการส่งเสริ มให้
คณาจารย์ เข้าร่ วมโครงการอบรมทีจัดขึนทั งในและนอกหน่วยงาน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน ๆ
(1) สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ
(2) กระตุ ้นให้อาจารย์ ท ํ าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(3) สนับสนุนการทํ าวิจ ัยเพือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพือพั ฒนาการเรี ยนการสอน
(4) สนับสนุนให้คณาจารย์ เข้าร่ วมอบรมสัมมนาทางวิชาการทีจัดขึ นทั งในระดับชาติ
และนานาชาติ
(5) สนับสนุนให้คณาจารย์ น ําเสนอผลงานทางวิชาการทั งในระดับชาติและนานาชาติ
(6) สนับสนุนให้คณาจารย์ เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการประจํ าวิชาชีพ

หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสู ตร
1.1 มีคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตร
1.2 จัดโครงสร้างหลั กสูตรตามเกณฑ์ทกระทรวงศึ
ี
กษาธิการกํ าหนด
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1.3 จัด ผู้สอนที มีคุ ณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทีตรงกับเนื อหาใน
หลั กสูตร
1.4 มีการประเมินการเรี ยนของนิสิตและประเมินการสอนของอาจารย์ผู้ สอนรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา
1.5 ประเมิน ความพึงพอใจของหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอน โดยบัณ ฑิ ต ทีสําเร็ จ
การศึกษา
1.6 ให้คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรติดตามข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทีทันสมัย
ทั งในและต่างประเทศเพือนํามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์
1.7 ปรับปรุ งหลั กสูตรให้สอดคล้ องและทันสมั ยกับความก้าวหน้าของวิทยาการทุกๆ5 ปี
1.8 การบริ หารจัด การหลักสู ต ร บริ หารตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุด มศึก ษา
แห่งชาติและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิ ท ยาลัยจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยจากรายได้ห น่ ว ยงานในหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ก ับคณะวิทยาศาสตร์ เพือบริ หารจัดการและสนับสนุนการเรี ยนการสอนตามความจํ าเป็ น
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู ่เดิม
ความพร้ อมด้ านห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ มหาวิทยาลั ยโดยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอืนๆ
ทีมีการจัดการเรี ยนการสอนบางรายวิชา และบางช่วงเวลาร่ วมกัน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีห้องเพือการเรี ยนการสอนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการทีพร้อมเพรี ยง รวม
ไปถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และ/หรื อหน่ วยวิจ ัย (Research unit) ทีรองรับการทํางานวิจ ัยด้านต่างๆ
เช่ น ห้องปฏิ บัติ ก ารพัน ธุ ศาสตร์ โ มเลกุ ล ห้องปฏิ บัติ ก ารการเพาะเลี ยงเนื อเยือพื ช ห้องปฏิ บัติ ก าร
เทคโนโลยีชีวภาพเอนไซม์ และหน่ วยวิจ ัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ งแวดล้อม รวมไปถึงห้องปฏิบัติการการ
หมัก และเทคโนโลยีชีว ภาพอาหาร ตลอดจนห้องปฏิบัติ การกลาง ห้องเตรี ยมปฏิบัติ การกลาง ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และห้องพั กสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นต้น
ความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ การเรีย นการสอน คณะวิทยาศาสตร์ มีเครื องมือทีใช้ในการเรี ยนการ
สอน เครื องแก้วและวั สดุทดลอง ทีพร้อมรองรับการเรี ยนการสอน และการทํ างานวิจ ัย
ความพร้ อมด้ านหนังสือ จํ านวนหนังสือในห้องสมุด ซึ งเป็ นห้องสมุดสําหรับบริ การนิสิตในกลุ่ม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องมหาวิ ท ยาลัย นเรศวร มี ห นัง สื อ ทั งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
โดยประมาณ 80,000 เล่ ม วารสารภาษาไทย จํา นวน 69 ชื อ วารสารภาษาอัง กฤษ จํา นวน 65 ชื อ
นอกจากนี ยั งมีฐานข้อมูลเพือบริ ก ารสื บค้นสําหรับการค้นคว้าและวิจ ัยทั งแบบออนไลน์โดยแบ่งป็เ น
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ 10 ฐานข้อมูล และวารสารอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ 27 ฐานข้อมูล อีกทั งยั งมีฐานข้อมูล
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วิทยานิ พนธ์อิเล็กทรอนิ กส์ และฐานข้อมูลอิเล็ก ทรอนิ กส์ อืนๆ อีกหลายรายการ รวมไปถึงห้องสมุด
ประจํ าคณะคณะวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดสาขาคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทีมีหนังสือ ตํารา เอกสาร
เฉพาะทางทีสามารถค้นคว้ าหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาต่างๆ พอเพียงสําหรับการค้นคว้า
เพือประกอบการเรี ยนและการวิจ ัยของนิสิตและอาจารย์
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
มหาวิทยาลั ยนเรศวร โดยคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการจัดสรรห้องเพือการเรี ยนการสอน อุปกรณ์
การเรี ยนการสอน วั สดุวิทยาศาสตร์สําหรับใช้ในการทดลองเพิ มตามความต้องการในปริ มาณทีเหมาะสม
เพือให้เพียงพอต่ อการสนับสนุ น การเรี ยนรู้ การสอน และการวิจ ัย ด้านหนังสื อและสื อการสอนอืน
ประสานงานกับห้องสมุด ในการจัดซื อหนังสื อ และตําราทีเกียวข้อง เพือบริ การให้อาจารย์และนิ สิตได้
ค้นคว้ าและใช้ประกอบการเรี ยนการสอนโดยอาจารย์ ผู้ สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ
รายชือหนังสื อตลอดจนสื ออืนๆ ทีจําเป็ น ในส่ วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพือบริ การหนังสื อ ตํารา
หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะจะมีการต้องจัดสรรสือการสอนอืนเพือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์
ตามความจํ าเป็ น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(1) ตั งกรรมการสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ เช่น วั สดุ อุปกรณ์การสอนและการวิจ ัย
เอกสาร ตํ าราและหนังสือทีใช้ประกอบการเรี ยนการสอน และการวิจ ัย
(2) สํารวจความพึ งพอใจของอาจารย์ นิ สิ ต และบุ ค ลากรสายสนับสนุ น ต่ อ การให้บริ การ
ทรัพยากรเพือการเรี ยนรู้ และการวิจ ัย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) กําหนดคุณ สมบัติข องอาจารย์ใหม่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ข ั นตํ าของมหาวิทยาลัยโดย
คํ านึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาตามความต้องการของสาขาวิชา
(2) ประกาศรับสมั ครผู้ มีคุณสมบัติตามต้องการให้ทราบแก่สาธารณะ
(3) ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้ สมั ครอย่างมีระบบและเป็ นธรรม
(4) ทดสอบความสามารถในการสอน และการใช้สือการศึกษา
(5) เสนอแต่งตั งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
(1) อาจารย์ ร่วมกับผู้ เรี ยนประเมินรายวิชา เมือสิ นสุดรายวิชา
3.3 การแต่งตั งคณาจารย์พิเศษ
(1) จัดจ้างอาจารย์ พิเศษในหัวข้อเรื องทีต้องการความเชียวชาญพิเศษเท่านั น
(2) เสนอประวั ติและผลงานของอาจารย์ พิเศษให้ตรงกับหัวข้อทีจะสอน
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(3) มีการวางแผนการจัดจ้างอาจารย์ พิเศษล่วงหน้าเป็ นรายภาคการศึกษา
(4) จัดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ พิเศษเมือสิ นสุดการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
กํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตํ าแหน่งให้เป็ นไปตามความต้องการของสาขาวิชา
4.2 การเพิมทักษะความรู ้ เพือการปฏิบัติงาน
ส่ งเสริ มบุค ลากรสายสนับสนุ น เข้าร่ ว มอบรมและสัมมนาเชิ งวิชาการ และฝึ กทําวิจ ัยร่ วมกับ
คณาจารย์ รวมทั งส่งเสริ มให้บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนมีการศึกษาดูงานนอกสถานที
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน ๆ แก่นักศึกษา
(1) มีการปฐมนิเทศ เพือให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการเรี ยนการสอน
(2) มีระบบอาจารย์ ทีปรึ กษา ให้ค ํ าแนะนําแก่นิสิตในการวางแผนการศึกษาตามหลักวิชาการและ
การเรี ยนการสอน และเรื องทั วไป
(3) มีร ะบบคณะกรรมการที ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ เพือให้นิ สิต ได้ท ําวิจ ัยกับอาจารย์ผู้มีค วาม
เชียวชาญ ทั งจากภายในและนอกสถาบัน
(4) มีระบบการสือสารข้อมูลให้เข้าถึงนิสิตอย่างทั วถึง เช่น การสือสารผ่านเวปไซต์ หรื อE-mail
เป็ นต้น
(5) จัดสัมมนา หรื อสัมมนาเชิงปฏิบัติก าร เพือปลูกฝังให้นิสิต มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของ
ความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ทีมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
(6) มีการสนับสนุนให้นิสิตได้แลกเปลียนทางด้านวิชาการกับภายนอกสถาบันและ/หรื อต่างประเทศ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
การอุทธรณ์ใดๆ ทางด้านวิชาการให้นิสิตเสนอต่อประธานกรรมการหลักสูตรเพือพิจารณา
และดํ าเนินการไปตามระเบียบของมหาวิทยาลั 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
ความต้องการของสังคม
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6.2 มีระบบการตรวจสอบ การวั ด และการประเมินผลการผลิตบัณฑิต และมีการประเมินผลเชิง
ระบบในภาพรวมให้สอดคล้ องกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต
6.3 ติดตามประเมิน คุณภาพของนิ สิต ทีกําลังศึกษาอยู่และบัณทิตที ทํางานแล้วทุกปี และนํามา
ปรับปรุ งและพั ฒนาหลั กสูตรทุก5 ปี เพือให้สอดคล้ องกับสภาพการณ์การเปลียนแปลงของสังคม
6.4 จัดให้มีการสํารวจการมีงานทํ าของบัณฑิต
7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องมีผลการประเมินแต่ละปี อยู่ใน
ระดับดีต่อเนื องกันอย่างน้อย 2 ปี คือ ตัวบ่งชี ที 1 - 5 ต้องมีผลดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายครบถ้วน
และตัวบ่งชี ที6 - 12 มีผลดํ าเนินการบรรลุเป้ าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชีทีประเมินในแต่ละปี
ตัวบ่ งชีและผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตรอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดํ าเนินงานหลั กสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้ องกั บกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรื อมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดํ าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น
หลั งสิ นสุ ดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินการของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วั น
หลั งสิ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ทีกํ าหนดใน
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพั ฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการดํ าเนินงานทีรายงานใน มคอ.7
ปี ทีแล้ ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผน
8. อาจารย์ ใหม่ทุกคน (ถ้ ามี) ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคํ าแนะนํ าด้ านการจัด
การเรี ยนการสอน

ปี 1
X

ปี การศึ กษา
ปี 2 ปี 3
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ปี 4
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ตัวบ่ งชีและผลการดําเนินงาน
9. อาจารย์ ประจํ าทุกคนได้ รับการพั ฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั ง
10. จํ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ ามี) ได้ รับการพั ฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้ าย/บั ณฑิตใหม่ทีมีต่อคุณภาพหลั 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 100
14. จํ านวนผู ้ สํ าเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาทีกํ าหนดในแผนการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25

ปี 1
X

ปี การศึ กษา
ปี 2 ปี 3
X
X

X

X

ปี 4

X
X
X
X
X

8. เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินการหลักสู ตรเพือการเผยแพร่
หลัก สู ต รที จะได้รั บการเผยแพร่ ว่าเป็ นหลัก สู ต รที ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษา พ.ศ.2552 ต้องมีผลการดําเนิ น การบรรลุเป้ าหมายตัว บ่ งชี ที 1-12 (ซึ งเป็ นตัว บ่ งชี ที
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดํ าหนด) อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ต้องดํ าเนิ นงานตามตัวบ่งชี ที1-5 อย่างครบถ้วน
และอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี ที6-12 ทีจะถูกประเมินในแต่ละปี กรณี หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก
ต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีต่อเนื องกัน อย่างน้อย 2 ปี จึงจะได้รับการรับรองเพือเผยแพร่ ว่าเป็ น
หลั กสูตรทีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
สําหรับตัวบ่งชี ที13-14 เป็ นตัวบ่งชี เฉพาะของหลั กสูตร จะต้องดํ าเนินการให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ทีกํ าหนดทั ง2 ตัวบ่งชี จึงจะถือว่าการดํ าเนินการของหลั กสูตรอยู่ในระดับดี

หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) ตั งคณะกรรมการประเมินความเห็น หรื อข้อเสนอแนะทีได้รับจากการประเมินผลการสอน
โดยนิสิต เพือเสนอแนะให้น ําไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
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(2) ปรึ กษาหารื อกับผู้ เชียวชาญด้านหลั กสูตรหรื อวิธีสอนและวิเคราะห์ผลการประเมินของนิ สิต
เพือนํากลยุทธ์ทีได้ไปใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
นิสิตผู้ เรี ยนประเมินการสอนของอาจารย์ ทุกคนเมือสิ นสุดรายวิชา และนําผลการประเมินทีได้ให้
อาจารย์ เพือนําไปใช้ในการปรับปรุ งทักษะการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรวางแผนประเมินและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
2.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรแต่งตั งกรรมการประเมินหลักสูตร และรวบรวมข้อมูลทีได้
จากการประเมินจากนิสิต บัณฑิต ผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ ใช้บัณฑิต
2.3 คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรทํ าการประเมินผลการดํ าเนินงานของหลักสูตร และวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุ ปผล
2.4 คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุ งพั ฒนาหลั กสูตรให้ดียิ งขึ น
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
จะประเมินผลการดํ าเนินงานตามตัวบ่งชี ทีระบุไว้ในหมวด7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาจากภายนอกมหาวิทยาลั ยอย่างน้อย1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลั กสูตรจัดทํ ารายงานการประเมินผลและนําเสนอประเด็นทีจําเป็ นใน
การปรับปรุ งหลั กสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพือปรับปรุ งหลั กสูตร
4.3 เชิญผู้ ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลั กสูตรทีปรับปรุ งแล้ ว

