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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ไม่มี 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) เพียงสาขาวิชาเดียว 
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กระโดดทางเทคโนโลยีในศาสตรตางๆ  ปจจุบันเปนชวงของการเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความ

ทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ

ดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบ

ปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความ

เหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงตองยึดกรอบ

แนวคิดและหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คน

เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) 

การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยให

ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปาน

กลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง ซ่ึงในปจจุบันรัฐบาลมีแนวนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงตองการปรับเปลี่ยน

โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมี 5 

กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ซ่ึงหนึ่งในหากลุมนั้นคือกลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Food, Agriculture & Bio-Tech)  โดยในปจจุบัน เทคโนโลยีทางดานพันธุวิศวกรรม ภูมิคุมกันวิทยา และ

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการใชจุลินทรีย ไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนานวัตกรรมตางๆ อยางมากมาย ดังนั้น

การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพตางๆ เหลานี้จะเปนกลไกหลักอยางหนึ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ และยกระดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือใหหลุดพนจาก“กับดัก

ประเทศรายไดปานกลาง” ในอนาคต 

     11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในปจจุบันโครงสรางประชากรไทยกําลังเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ัง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 

30 เปนประชากร กลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ซ่ึงมีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมี 

ครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

การขยายตัวในกรณีดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายได

ปานกลางอยางถาวรมากข้ึน โดยเฉพาะการลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 ใน

อนาคตซ่ึงจะเปนปจจัยถวงการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึนและขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมซ่ึงเปนสิ่งจําเปนใน การยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการ

เพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ  

ดังนั้นการสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท้ังดานการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง 
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สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทมากข้ึนในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเปนสิ่งจําเปน การ

ผลักดันงานวิจัย เชนดานเทคโนโลยีชีวภาพการแพทยและสาธารณสุข ดานเกษตรกรรมหรือการใชประโยชน

จากจุลินทรีย ท่ีนําไปสูการพัฒนาและการสรางนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริงท้ังเชิง

พาณิชยและสาธารณะจะเปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต   

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนตองพัฒนาคนใหมี

คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง

พันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคน โดยมหาวิทยาลัยใน

ฐานะกลไกสําคัญในการจัดการศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการวิจัยและพัฒนา ปรับหลักสูตรและผลิต

กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของประเทศ  

ในปจจุบันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและ

พัฒนามีจํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ี

ระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีพันธกิจในการเตรียมทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับตอการพัฒนาประเทศ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาเทคโนโลยีชีวภาพดานตางๆ โดยผานการวางแผน

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพสูง 

รวมท้ังพัฒนามหาบัณฑิตใหมี คุณธรรม จริยธรรมในการนําความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกตใช มี

ความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันในทุกๆ ดาน

ของประเทศไทยในอนาคต 

     12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

  ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เปนหนวยงานรับผิดชอบผลิต

บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางดานวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพสูสังคมและประเทศเปนจํานวนมาก โดยตระหนัก

ถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึงมีความเขมแข็งดานวิชาการควบคูกับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

ท้ังนี้คณาจารยของภาควิชาชีววิทยามีความพรอมในการผลิตมหาบัณฑิต โดยมีคณาจารยท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ มีประสบการณการสอน และผลงานการวิจัยท่ีไดรับการยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มี

ผลงานนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีการจําหนายเชิงพาณิชย ซ่ึงแสดงถึงความมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ

สามารถถายทอดองคความรูใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยอาศัยหลักสูตรฉบับปรับปรุงเปนเครื่องมือ โดยมี

จุดมุงหมายท่ีจะผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รวมท้ังสามารถสรางองคความรูใหม ผลิตผลงานวิจัย
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และสรางนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจุดมุงหมายท้ังหมดนี้มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒท่ีตองการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศในอนาคต 

  ดังนั้น ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ผนวกกับการพัฒนา/บมเพาะนิสิตตาม

สมรรถนะเฉพาะ/คานิยม (Core value) SCI ซ่ึงหมายถึง Scientific Excellence, Corporate and Social 

Responsibility,  International Recognition ในการยกระดับคุณภาพของมหาบัณฑิตไปสูความเปนมือ

อาชีพตามบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงดวยการใหความรูทางวิชาการ ควบคูกับการเสริมสรางความสามารถ

และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพึงมี เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ  

ความตองการของชุมชนและสังคม 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 รายวิชาท่ีคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปดสอนให 

ไมมี 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

เปดสอนรายวิชาใหกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 

13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการเรียนการ

สอน การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยตาม

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ ทําการประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร

อยางสมํ่าเสมอ 

13.3.2 หลักสูตรกํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กอนการเปดภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

13.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมหัวขอปริญญานิพนธใหสอดคลองกับสาขา

ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และความทันสมัยตามความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

13.3.4 หลักสูตรกํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา 

13.3.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

13.3.6 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากมหาบัณฑิต 

นิสิตปสุดทาย นายจางผูใชมหาบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร

หลักสูตรใหมีคุณภาพ  

13.3.7 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ป ตามผลประเมินหลักสูตร โดยอาจารย นิสิต 

มหาบัณฑิต และผูใชมหาบัณฑิต รวมท้ังมีการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1.1 ปรัชญา 

 พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีความรอบรู เพ่ือการพัฒนางานดานเทคโนโลยีชีวภาพ

  

     1.2 ความสําคัญ 

การพัฒนาวิทยาศาสตรจําเปนตองอาศัยรากฐานของทฤษฎี และหลักการทางความคิด เจตคติ

วิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกันในทุกศาสตรท่ีเก่ียวของ อันจะนําไปสูการสรางสรรคงานวิจัยและสิ่งประดิษฐท่ีมี

ประโยชนตอประเทศชาติ  ดังนั้นภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุง

พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดวยการบูรณาการตรรกะทางดานความคิดและ

หลักการกลไกธรรมชาติของแตละรายวิชา ใหมีความสอดคลองกันและเอ้ือตอการเขาใจวิทยาศาสตรแขนงอ่ืนท่ี

สัมพันธกันไดอยางบูรณาการ ดวยเทคโนโลยีชีวภาพมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในดานอาหาร 

อุตสาหกรรม การเกษตร สุขภาพ คุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดลอม และการผลิตพลังงานสะอาด รวมท้ังการ

สรางความสามารถในการแขงขันท่ีนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางมีทิศทางและมีสมดุล ท้ังนี้ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอาจารยท่ีมีความรูความสามารถทางวิชาการและผลิตผล

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพมากมาย จึงไดรวมกันปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือนําศักยภาพท่ีมีอยูมาชวยในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน โดยไดสงเสริมให

คณาจารยทําการวิจัย และเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ทําใหมีศักยภาพ

ระดับสากล   นอกจากนี้ทางภาควิชาชีววิทยายังมีความพรอมในการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือขยายฐานความรูเชิงวิชาการและเชิงประยุกตทางเทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัย

ท่ีนําไปสูการปฏิบัติจริง สามารถประยุกตใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม โดยใหสอดคลองกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 

“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

1.3 วัตถุประสงค 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

 1. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ และมีจิตสํานึกท่ีคํานึงถึง

ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีอาจมีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 2. มีความรูและทักษะความสามารถทางการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในอาชีพดานตางๆ ได 

 3. เพ่ือสนองตอบดานการพัฒนากําลังคนทางเทคโนโลยีชีวภาพใหสอดคลองตามแผนกลยุทธดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนพัฒนา/แผนการ

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงชี ้

1.  มี การพัฒ นา/ปรับปรุ งการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอนทุกปการศึกษา 

1.1  มีการประเมินผลการจดัการเรียนการ

สอน 

1.2  มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 

แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง การ

จัดการเรียนการสอน 

1.1.1  รายงานผลการเรียนรู และ/หรือ 

ผลการจัดการเรยีนการสอน (มคอ. 3-7) 

1.1.2  เอกสารการปรับปรุงการจดัการ

เรียนการสอน/กลยุทธ การสอน (มคอ. 

3-7) 

2.  ปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปใหมี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยการวิเคราะห

และวิจัยตามตัวบงช้ีคณุภาพท่ีสาํนักงาน

คณะกรรม การการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กําหนดเปนประจํา 

2.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2.2 เอกสารหลักสตูรฉบับปรับปรุง/

รายงานวิจัย 

3.  ปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปให

สอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ/ผูประกอบการ และการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สังคม 

และเศรษฐกิจ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ

ความตองการของสังคม และประเมิน

หลักสตูรโดยผูมีสวนเก่ียวของ 

(stakeholders) 

3.1 รายงานผลการประเมินหลักสตูร 

3.2 เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 

3.3 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ

ตอหลักสตูรของมหาบัณฑติ 

3.4 การประเมินจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

4.  พัฒนา เพ่ิมพูนความรูและ

ประสบ การณแกบุคลากรท่ี

เก่ียวของกับการเรียนการสอนใหทัน

ตอกระแสโลกาภิวัฒน 

 

สนับสนุนบุคลากรท่ีเก่ียวของใหไดรับการ

เพ่ิมพูนประสบการณความรูบนฐานการ

จัดการความรู ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การ

อบรม ประชุมสัมมนา และวิจยั ฯลฯ สู

ตําแหนงวิชาการ รวมท้ังมีการใหทุน

สนับสนุนการพัฒนาอาจารยในดานตางๆ 

4.1 รอยละของการดําเนินการจดัการ

ความรูตามแผนท่ีวางไว 

4.2 ปริมาณการศึกษา อบรม 

ประชุมสมัมนา ฯลฯ ของบุคลากร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ    พ.ศ. 2560 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1   ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
   อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุก
สาขาวิชาหรือปริญญาอ่ืนในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  มีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการต่างกัน รวมทั้งมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้าง
น้อย 
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  ให้เข้าเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม และจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต 
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     2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

           จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในชวง 5 ป 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรับ   

   เพ่ือใชในการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 

ปการศึกษา 

(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ) 

600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ขอมูลในตาราง คิดจาก คาเทอมระดับปริญญาโท (2 ป) 120,000 บาทตลอดหลักสูตร 
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  2.6.2  ประมาณการคาใชจาย 

 

  รายการ คาใชจาย ยอดสะสม 

 
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน     

 คาตอบแทนผูสอน (24 หนวยกิต x 1,200 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้ง/ภาค)ภาค) 432,000  

 คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x 2 ป)   60,000  

 คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ   

 กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)   

 คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต   

 คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒ ิหรืออ่ืนๆ แลวแตหลักสูตร   

   คาใชจายรวม  492,000  

   คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตข้ันต่ํา 10 คน) 49,200 49,200 

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  24,000 73,200 

 งบพัฒนาหนวยงาน (ข้ันต่ํา 5%)    6,000  

 งบวิจัยของหนวยงาน (ข้ันต่ํา 5%)    6,000  

  คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10    12,000   

    
หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  10,700 83,900 

 คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)   10,700  

    
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)   18,000 101,900 

 
    
หมวดคาใชจายสวนกลาง   28,608 130,508 

 
 คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ป)    8,720  

 คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวน 2 ป)    6,000  

 คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวน 2 ป)    2,080  

  คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวน 2 ป)   11,808   

   
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร       120,000 
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 ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1 (0-2-1) 

 BT 692 Seminar in Biotechnology 2 

 ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3*      - 

 BT 693 Seminar in Biotechnology 3 

 ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3 (2-3-4) 

 BT 694 Research Methodology in Biotechnology 

หมายเหตุ * ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 บังคับเรียนโดยไมนับหนวยกิต ซ่ึงประเมินผลเปน S/U  

    

   3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 14 หนวยกิต โดยกําหนดใหเลือกเพียงกลุม

เดียวอยางนอย 8 หนวยกิต จากรายวิชาในกลุมท่ี 1 หรือกลุมท่ี 2 หรือกลุมท่ี 3 ตามความเหมาะสมกับการทํา

ปริญญานิพนธ และอาจเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของไมเกิน 3 หนวยกิต โดยไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 กลุมท่ี 1 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล (Molecular Biotechnology) 

 ทช 601 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลข้ันสูง 4 (4-0-8) 

 BT 601 Advanced Molecular Cell Biology 

 ทช 602 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลข้ันสูง 1 (0-3-0) 

 BT 602 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology 

 ทช 611 เทคโนโลยีข้ันสูงทางยีน 3 (2-3-4) 

 BT 611 Advanced Gene Technology 

 ทช 612 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล 3 (2-3-4)  

 BT 612 Molecular Epidemiology 

 ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 3 (2-3-4) 

 BT 613 Molecular Systematics and Evolution 

ทช 614  ความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียระดับโมเลกุล  3 (3-0-6)  

 BT 614 Molecular in Plant and Microbe Interaction  

 ทช 615 วิศวกรรมชีวโมเลกุล 3(3-0-6)  

 BT 615 Biomolecular Engineering 

 ทช 616 ชีวสารสนเทศศาสตร 3(2-3-4) 

 BT 616 Bioinformatics 
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กลุมท่ี 2 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว (Plant and Animal Biotechnology) 

 ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล 3(3-0-6) 

 BT 603 Cell Culture Technology 

 ทช 621 ภูมิคุมกันวิทยาข้ันสูง 3(2-3-4) 

 BT 621 Advanced Immunology 

 ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(3-0-6) 

 BT 622 Advanced Aquaculture Biotechnology 

 ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวน้ํา 3(2-3-4) 

 BT 623 Biotechnology in Aquatic Animal Pathology 

 ทช 624 วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทยและสัตวแพทย  3(2-3-4)  

 BT 624 Diagnosis Methods for Medical and Veterinary Parasites 

 ทช 631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช 3(2-3-4) 

 BT 631 Plant Genetic Resources 

 ทช 632 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืช   3(2-3-4)  

 BT 632 Advanced Plant Physiology 

 ทช 633 การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  3(2-3-4)  

 BT 633 Physical Environment and Plant Response  
 

 กลุมท่ี 3 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา (Microbiological Biotechnology) 

 ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมข้ันสูง 3(3-0-6) 

 BT 641 Advanced Environmental Microbiology 

 ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 BT 642 Industrial Fermentation Process Technology 

 ทช 643 เทคโนโลยีข้ันสูงทางอาหาร 3(3-0-6) 

 BT 643 Advanced Food Technology 

 ทช 644 เทคโนโลยีข้ันสูงทางเอนไซม 3(3-0-6) 

 BT 644 Advanced Enzyme Technology 

 ทช 645 จุลชีววิทยาเชิงลึก  3(3-0-6)  

 BT 645 Intensive Microbiology  

 ทช 646 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมข้ันสูง  3(3-0-6)  

 BT 646 Advanced Industrial Microbiology   

 ทช 647     เทคโนโลยีข้ันสูงทางยีสต 3(2-3-4) 

 BT 647     Advanced Yeast Technology 
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 ทช 648     สรีรวิทยาข้ันสูงของฟงไจ           2(1-3-2) 

 BT 648     Advanced Physiology of Fungi 

 ทช 649 ไวรัสวิทยาข้ันสูง   3(3-0-6)  

 BT 649 Advanced Virology  
 

 กลุมท่ี 4 กลุมวิชาท่ัวไป (Miscellaneous) 

 ทช 651 เทคโนโลยีระบบนําสงยา 3(3-0-6) 

 BT 651 Drug Delivery System Technology 

 ทช 652 ความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 BT 652 Biosafety and Regulation in Biotechnology 

 ทช 653 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ        3(2-3-4) 

 BT 653  Special Topics in Biotechnology 
 

 3.1.3.3 ปริญญานิพนธ กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต 

 ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 หนวยกิต 

 GRT 691 Master’s Thesis 

ความหมายของเลขรหัสวิชา  (เฉพาะ ทช) 

 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับของรายวิชา 

 5 - 6 หมายถึง รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุมวิชา 

 เลข 0 หมายถึง พ้ืนฐาน 

 เลข 1 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 

 เลข 2 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสัตว 

 เลข 3 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพพืช 

 เลข 4 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 

 เลข 5 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพท่ัวไป 

 เลข 9 หมายถึง วิจัย-สัมมนา-ปริญญานิพนธ 

 เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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         3.1.4  แผนการศึกษา 

 

  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 3 (3-0-6) 

BT 501 Advanced Biotechnology 

ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ปรากฏการณทางเคมีและชีววิทยา ท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต เทคนิค

และการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาสายพันธุของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑท่ี

มีคุณคาทางชีวภาพซ่ึงเปนท่ีสนใจในเชิงอุตสาหกรรม และความปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (1-3-2) 

BT 502 Instrumentation in Biotechnology 

 ศึกษาและวิ เคราะห  ทฤษฎี  เทคนิ ค ท่ี สํ า คัญ  และการใช เครื่อ งมือ ท่ี เก่ี ยวของในด าน

เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล ดานเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ดานเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว 

ทช 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 (0-2-1) 

BT 691 Seminar in Biotechnology 1 

 สัมมนาเก่ียวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีการวิเคราะห วิจารณ และอธิบายแนวคิด วิธีการ 

ผลการศึกษา และสรุปผลของงานวิจัยในหัวขอท่ีสนใจ 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง                          3(3-0-6) 

ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ                 2(1-3-2) 

ทช 691 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1                1(0-2-1) 

วิชาเลือก                                                   2-3 หนวยกิต 

ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2        1(0-2-1) 

ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ           3(2-3-4) 

 

วิชาเลือก                                          6  หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต          8-9 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต   10 หนวยกิต 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3           ไมนับหนวยกิต 

วิชาเลือก                                                   5-6 หนวยกิต 

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท            6   หนวยกิต 

(เสนอเคาโครงปรญิญานิพนธ) 

  

 

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท     6 หนวยกิต 

(สอบปริญญานิพนธ)  

รวมจํานวนหนวยกิต 11-12 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต    6 หนวยกิต 
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ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1 (0-2-1) 

BT 692 Seminar in Biotechnology 2 

 สัมมนาเก่ียวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีการวิเคราะห วิจารณ และอธิบายแนวคิด วิธีการ 

ผลการศึกษา และสรุปผลของงานวิจัยในหัวขอท่ีเก่ียวของกับปริญญานิพนธ 

ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3                                                                     - 

BT 693 Seminar in Biotechnology 3 

 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอผลงานวิจัยสําหรับปริญญานิพนธของนิสิตสําหรับรับ

การแนะนํา วิเคราะห วิจารณในแนวคิดวิธีการและผลการทดลองเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพของ

ผลงานวิจัยตอไป 

ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (2-3-4) 

BT 694 Research Methodology in Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห หลักการของวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ การออกแบบการ

ทดลอง การเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม เทคนิคการคนและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูล การเขียน

โครงรางวิจัย และการเตรียมเอกสารวิจัยทางวิทยาศาสตรเพ่ือการเผยแพรผลงาน 

 

หมวดวิชาเลือก 

กลุมท่ี 1 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล (Molecular Biotechnology) 

ทช 601 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลข้ันสูง 4 (4-0-8) 

BT 601 Advanced Molecular Cell Biology 

ศึกษาองคความรูข้ันสูงเก่ียวกับโครงสราง หนาท่ีของเซลล รวมถึงความสัมพันธระหวางเซลล การ

เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงและการตายของเซลล การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการ    

เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล การสังเคราะหดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน และศึกษาการควบคุมการแสดงออก

ของยีน 

ทช 602 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลข้ันสูง 1 (0-3-0) 

BT 602 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology 

  ศึกษาและวิเคราะห ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวโมเลกุลข้ันสูงเพ่ือใชในการวิเคราะหดานปริมาณและ

คุณภาพของสารของสิ่งมีชีวิต 

ทช 611 เทคโนโลยีข้ันสูงทางยีน 3 (2-3-4) 

BT 611 Advanced Gene Technology 

 ศึกษาและวิเคราะห การใชเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอ เทคนิคการหายีน

ท่ีสนใจ การผลิตรีคอมบิแนนทโปรตีนโดยใชสิ่งมีชีวิต การดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ยีนบําบัดและ

เทคโนโลยีท่ีใชในการวิเคราะหจีโนม ทรานสคริปโตมและโปรตีโอม 
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ทช 612 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล            3 (2-3-4) 

BT 612 Molecular Epidemiology 

การประยุกตใชเทคนิคทางดานอณูชีววิทยาประยุกตใชสําหรับการศึกษาการระบาดวิทยาของโรคท่ี

เกิดข้ึนในมนุษย  การกระจายของโรค วินิจฉัยโรค การพัฒนาเทคนิคตรวจสอบการเกิดโรค และการวาง

แผนการควบคุมโรค การกระจายตัวทางภูมิศาสตร  ประโยชนของการศึกษาทางดานระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 3 (2-3-4) 

BT 613 Molecular Systematics and Evolution 

 ศึกษาและวิเคราะห วิธีการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยความแตกตางระดับโมเลกุล กลไกท่ี

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการ และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

ทช 614  ความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียระดับโมเลกุล   3 (3-0-6) 

BT 614  Molecular in Plant and Microbe Interaction  

ศึกษาความสัมพันธระดับโมเลกุลระหวางพืชและจุลินทรีย ท้ังในรูปแบบท่ีพืชไดประโยชนและเสีย

ประโยชน กลไกการบุกรกุหรือการอยูรวมกันระหวางพืชและจุลินทรีย การควบคุมความสัมพันธของสารชีวเคมี

ท่ีจุลินทรียหรือพืชผลิตข้ึน และกลไกทางพันธุกรรมท่ีควบคุมความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย   

ทช 615 วิศวกรรมชีวโมเลกุล 3 (3-0-6) 

BT 615 Biomolecular Engineering 

ศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของสารชีวโมเลกุลและเอนไซมภายในเซลล  เทคนิคและวิธีการในการทํา

วิศวกรรมชีวโมเลกุลท้ังในระดับดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน และเมแทบอลิซึม วิธีการออกแบบและสรางวิถีเม

แทบอลิซึมเพ่ือการผลิตสารท่ีตองการ การนําเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชีวโมเลกุลไปใชประโยชน รวมถึง

หลักการและการใชประโยชนของนาโนเทคโนโลยี 

ทช 616 ชีวสารสนเทศศาสตร 3 (2-3-4) 

BT 616 Bioinformatics 

 ศึกษาและวิเคราะห การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟทแวร สารสนเทศ และฐานขอมูลในการ

วิเคราะหลําดับเบสของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ วิเคราะหโครงสรางและหนาท่ีของยีนและโปรตีน ศึกษา

ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกตใช 

 

กลุมท่ี 2 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว (Plant and Animal Biotechnology) 

ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล 3 (3-0-6) 

BT 603 Cell Culture Technology 

 ศึกษาหลักการและเทคนิคเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเซลล  ชีววิทยาของเซลลเพาะเลี้ยง การดัดแปลง

พันธุกรรมของเซลล การขยายขนาดของการเพาะเลี้ยง การผลิตโปรตีนโดยเซลลเพาะเลี้ยง  และกระบวนการ

แยกโปรตีนออกจากเซลลหลังการเพาะเลี้ยง 
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ทช 621 ภูมิคุมกันวิทยาข้ันสูง 3 (2-3-4) 

BT 621 Advanced Immunology 

 ศึกษาและวิเคราะห การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี 

จลนศาสตรของปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี พันธุกรรมกับความหลากหลายของแอนติบอดี 

ระบบคอมพลีเมนท ระบบ major histocompatibility complex (MHC) ภาวะภูมิไวเกิน การปลูกถาย

เนื้อเยื่อ และการประยุกตใชเทคนิคของภูมิคุมกันในงานวิจัย 

ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3 (3-0-6) 

BT 622 Advanced Aquaculture Biotechnology 

 ศึกษาการใชเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการศึกษาดานภูมิคุมกัน โรคสัตวน้ํา การพัฒนา

วัคซีนปองกันโรค การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา การใชสารกระตุนภูมิคุมกันและโปรไบโอติกในสัตวน้ํา 

การใชวัสดุอาหาร ทดแทน  การควบคุมคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 

ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวน้ํา 3 (2-3-4) 

BT 623 Biotechnology in Aquatic Animal Pathology 

 ศึกษาและวิเคราะห เนื้อเยื่อของสัตวน้ําและพยาธิสภาพท่ีเกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา

และโปรโตซัว  การตรวจวินิจฉัยโรคโดยกระบวนการทางวิทยาภูมิคุมกัน และชีววิทยาโมเลกุล และการจัดการ

สขุภาพสัตวน้ํา 

 ทช 624 วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทยและสัตวแพทย 3 (2-3-4) 

 BT 624 Diagnosis Methods for Medical and Veterinary Parasites 

การวินิจฉัยการติดปรสิตโดยลักษณะสัณฐานวิทยา และอณูชีววิทยา การพัฒนาเทคนิคสําหรับการ

วินิจฉัยระดับหองปฏิบัติการ การกระจายตัวทางภูมิศาสตร การเกิดพยาธิสภาพ ความสัมพันธระหวางโฮสต 

และปรสิต การปองกัน และการรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดปรสิตท่ีมีความสําคัญทางการแพทย และสัตวแพทย 

ทช 631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช 3 (2-3-4) 

BT 631 Plant Genetic Resources 

 ศึกษาและวิเคราะห หลักทรัพยากรพันธุกรรมของพืช ยีนในประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการอนุรักษสายพันธุพืชท่ีถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ รวมท้ังพืชท่ีเปนตนกําเนิดของพืชสายพันธุสงเสริมใน

ประเทศไทย 

ทช 632 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืช   3 (2-3-4) 

BT 632 Advanced Plant Physiology  

ศึกษางานวิจัยและพัฒนาข้ันสูงในสาขาวิชาสรีรวิทยาของพืช สภาพน้ําในพืช การแลกเปลี่ยนกาซ 

ชีวเคมีของพืช การเจริญและการพัฒนาของพืช  
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ทช 633 การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 3 (2-3-4) 

BT 633 Physical Environment and Plant Response 

ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีสําคัญและอิทธิพลท่ีมีตอพืช โดยเนนในดาน

การตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาภายใตสภาวะแวดลอมระดับท่ีปกติและผิดปกติ  

 

กลุมท่ี 3 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา (Microbiological Biotechnology) 

ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมข้ันสูง 3 (3-0-6) 

BT 641 Advanced Environmental Microbiology 

 ศึกษาองคความรู ข้ันสูงเก่ียวกับนิ เวศวิทยาของจุลินทรียและการคัดเลือกโดยสิ่ งแวดลอม  

กระบวนการของจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับวัฏจักรของธาตุทางธรณีชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ท่ีเก่ียวของกับจุลินทรียและการแกไขสภาพแวดลอมเปนพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา เทคนิคของชีววิทยา

โมเลกุลในการตรวจติดตามศึกษาสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 

ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

BT 642 Industrial Fermentation Process Technology 

  ศึกษากระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการหมัก จุลินทรีย 

อาหารเลี้ยงเชื้อและผลิตภัณฑ วัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการหมัก ผลิตภัณฑในกระบวนการหมัก โดยเนน

กระบวนการหมักในอุตสาหกรรม การฆาเชื้อ การออกแบบถังหมัก การกวนและการใหอากาศ การควบคุม

กระบวนการหมัก การแยกผลิตภัณฑจากกระบวนการหมัก การยอและขยายสวนกระบวนการหมักและ

เศรษฐศาสตรของกระบวนการหมัก 

ทช 643 เทคโนโลยีข้ันสูงทางอาหาร 3 (3-0-6) 

BT 643 Advanced Food Technology 

  ศึกษาความสําคัญ ความกาวหนาและแนวโนมในอนาคตในการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพกับการ

ผลิต พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมมูลคาของอาหาร เทคนิคข้ันสูงท่ีใชสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

ผลิตภัณฑอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑจากยีสต แบคทีเรีย และจุลินทรีย รวมท้ังผลติภัณฑจากพืช

และสัตว 

ทช 644 เทคโนโลยีข้ันสูงทางเอนไซม 3 (3-0-6) 

BT 644 Advanced Enzyme Technology 

  ศึกษาการผลิตเอนไซมในระดับอุตสาหกรรม การตรึงเอนไซม กิจกรรมและความเสถียรของเอนไซม

ท่ีถูกตรึง การประยุกตใชตัวกระตุนทางชีวภาพ ปฏิกรณชีวภาพสําหรับงานดานเอนไซม 

 ทช 645  จุลชีววิทยาเชิงลึก              3 (3-0-6) 

BT 645 Intensive Microbiology 

ศึกษาวิทยาการปจจุบันท่ีมีการนําจุลินทรียไปประยุกตใชงาน ประโยชนและโทษของจุลินทรีย  
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ทช 646 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมข้ันสูง   3 (3-0-6) 

BT 646 Advanced Industrial Microbiology 

ศึกษาผลิตภัณฑจุลินทรีย ความกาวหนาในวิธีการปรับปรุงสายพันธุกระบวนการหมักและ

กระบวนการหลัง การหมัก ทดสอบความเปนพิษของจุลินทรีย และการประยุกตใชผลิตภัณฑของจุลินทรีย 

ทช 647 เทคโนโลยีข้ันสูงทางยีสต 3 (2-3-4) 

BT 647 Advanced Yeast Technology 

 ศึกษาและวิเคราะห ชีววิทยาข้ันสูงของยีสต การจัดหมวดหมู การจัดจําแนกชนิด โดยอาศัยเทคนิค

ดานจุลชีววิทยา รวมท้ังเทคนิคดานชีววิทยาโมเลกุล  ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต การเก็บรักษา

พันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ  ความสําคัญของยีสตในอุตสาหกรรมอยางละเอียด  ผลิตภัณฑจากยีสต

และเทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตรข้ันสูงของการหมัก 

ทช 648 สรีรวิทยาข้ันสูงของฟงไจ 2 (1-3-2) 

BT 648 Advanced Physiology of Fungi 

 ศึกษาและวิเคราะห องคความรูข้ันสูงเก่ียวกับการเจริญ เมแทบอลิซึม กลไกการควบคุมโภชนาการ 

และการสืบพันธุอยางละเอียด พันธุศาสตรของฟงไจ ความสัมพันธของฟงไจกับระบบนิเวศ สารเคมีและ

เอนไซมจากฟงไจ รวมท้ังการนํามาใชประโยชนทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทช 649  ไวรัสวิทยาข้ันสูง   3 (3-0-6) 

BT 649 Advanced Virology  

 ศึกษาความปลอดภัยทางชีวภาพในการศึกษาไวรัส การเพาะเลี้ยง การจัดหมวดหมูและจําแนกชนิด

ไวรัส พันธุกรรม กลไกของการเพ่ิมจํานวน วิวัฒนาการของไวรัส ไวรัสกอมะเร็ง ไวรัสท่ีคนพบใหม การใชไวรัส

ในการควบคุมโดยชีววิธ ี

 

กลุมท่ี 4 กลุมวิชาท่ัวไป (Miscellaneous) 

ทช 651 เทคโนโลยีระบบนําสงยา 3 (3-0-6) 

BT 651 Drug Delivery System Technology 

 ศึกษาหลักการของระบบนําสงยาในรูปแบบและทิศทางท้ังแบบดั้งเดิมและแบบปลดปลอยแบบ

ควบคุม การนําสงยาทางจมูก ทางปอด ทางเยื่อบุชองปาก ทางลําไสใหญและทวารหนัก ทางตา ทางผิวหนัง 

ทางชองคลอด รวมถึงโดยการฉีดและฝง ขอควรพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาระบบนําสงยา และการใช

ระบบนําสงยาในอุตสาหกรรม 

ทช 652 ความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (3-0-6) 

BT 652 Biosafety and Regulation in Biotechnology 

  ศึกษาความสําคัญ การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ การดัดแปร

พันธุกรรมของจุลินทรีย พืช สัตว และผลิตภัณฑ องคกรและมาตรการปองกันอันตรายจากการดัดแปร
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รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

10. อ.ดร.สุขมุาภรณ์  แสงงาม วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2547 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 
2555 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อเรื่องทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ โดยมีรูปแบบและวิธีวิจัยที่
ถูกต้องและเป็นระบบ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู้ ค้นคว้า ด าเนินการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยแล้วน ามาเขียนปริญญานิพนธ์ได้  

 
5.3 ช่วงเวลา  

   ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีที่ 2 
 
    5.4 จ านวนหน่วยกิต   
  12 หน่วยกิต 
 
      5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
5.5.2 นิสิตเลือกหัวข้อการวิจัยและกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่สนใจตามค าแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
5.5.3 มีการน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในกลุ่มย่อยและในรูปแบบสัมมนา 
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      5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 อาจารยท่ีปรึกษาและนิสิตกําหนดหัวขอ และเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

5.6.2 ประเมินผลจากความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยโดยอาจารยท่ีปรึกษาตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

5.6.3 อาจารยท่ีปรึกษาและนิสิตเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ

เพ่ือประมวลผลรายวิชา 

5.6.4 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน

หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเปนเรื่องเต็ม (Full Paper) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/สมรรถนะ 

ของหลักสูตร 

มาตรฐานการเรียนรูท่ีสอดคลอง 

1. มีทักษะสื่อสาร  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ขอท่ี 4.1 แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง

สื่อสารได 

ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอท่ี 5.3 นําเสนอผลงานวิจัยโดยใชสื่อตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร 

2.1 สามารถประมวลความรู วิเคราะห 

สังเคราะห เพ่ือสรางและนําเสนอ

ขอเสนอโครงการวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพไดดวยตนเอง 

2.2 มีทักษะกระบวนการวิจัย และ

สรางสรรคผลงานวิจัยดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ ใหเปนท่ียอมรับ 

 

ดานความรู 

ขอท่ี 2.1 มีความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและขอมูลเฉพาะท่ี

เปนแกนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ขอท่ี 2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการ

วิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพได 

ดานทักษะทางปญญา 

ขอท่ี 3.1 สามารถใชองคความรู วิเคราะหประเด็นปญหาและ

แกไขปญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได 

ขอท่ี 3.2 สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและความรูใหมได 

ขอท่ี 3.3 ดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาองค

ความรูใหมไดอยางดี 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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2.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใช 

พัฒนาการเรียนรู 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

(1)  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

มีความซ่ือสัตยสุจริต  

(1)  สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง

คุณธรรม จริยธรรม เนนความมี

ระเบียบวินัย และความซ่ือสัตย 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

การตรงตอเวลา การแตงกาย และการ

ปฏิบัติตนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

(2)  มีการเขารวมกิจกรรมการสงเสริม

และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

(3)  ประเมินจากงานท่ีไดรับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

(2)  มีจิตสํานึกและตระหนักใน

การปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

(2)  มีรายวิชาท่ีปลูกฝงการมี

จรรยาบรรณทางวชิาการและ

วิชาชีพ 

(3)  สามารถแสดงออกหรือ

สื่อสารขอสรุปของปญหาโดย

คํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 

    (3) สรุปปญหาอยางมีจริยธรรม

ทางวิชาการ 

 

2.2  การพัฒนาความรู  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใช 

พัฒนาการเรียนรู 

วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

(1)  มีความเขาใจในหลักการ 

ทฤษฎีและขอมูลเฉพาะท่ีเปน

แกนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(1)  จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญโดยแนะนําวิธีการ

เรียนรูและการสืบคนขอมูลดวย

ตนเอง 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิต

ในดานตาง ๆ คือ 

(1)  ทดสอบยอย 

(2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษา

และปลายภาคการศึกษา 

(3)  รายงาน 

(4)  เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

(2)  สามารถพัฒนาการวิจัยและ

เทคนิคตาง ๆ ได 

(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในหลายรูปแบบ เชน การ

บรรยาย การฝกปฏิบัติ การ

สัมมนา   

(3)  สามารถติดตามความกาว 

หนาทางวิชาการและการวิจัยดาน

เทคโนโลยีชีวภาพได 

(3)  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู 

เชน เขารวมการประชุมวิชาการ 
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2.3  การพัฒนาดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใช 

พัฒนาการเรียนรู 

วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

(1)  สามารถใชองคความรู 

วิเคราะหประเด็นปญหาและ

แกไขปญหาทางเทคโนโลยี 

ชีวภาพได 

จัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือให

นิสิตไดฝกทักษะการวิเคราะห 

ทักษะการคิด จากสภาพปญหา 

หรือสถานการณจริง ท้ังในระดับ

บุคคลและกลุม เชน 

(1)  จัดใหมีการคนควาและ

ทดลองดวยตนเอง มีการนําเสนอ

ผลงานจากการคนควา และมีการ

อภิปรายในหองเรียนหรือใน

หองสัมมนา 

(2)  จัดใหการนําเสนอและ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 

(3)  จัดใหมีการแกปญหาท่ีเกิด

จากการทํางานวิจัยดวยตนเอง

โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยให

คําแนะนํา 

(4)  จัดใหมีการเขารวมและ

นําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม

ทางวิชาการ 

(1)  ประเมินจากงานท่ีไดรับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(2)  ประเมินจากขอสอบท่ีเนนให

นิสิตไดคิด วิเคราะห อธิบาย

แนวคิดของการแกปญหาโดยการ

ประยุกตความรูท่ีไดเรียนมา 

(3)  ประเมินจากความรูท่ีนิสิตใช

ในการนําเสนอสัมมนา 

(4)  ประเมินจากทักษะท่ีนิสิตใช

ในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวาง

ทํางานวิจัย 

 

(2)  สามารถสังเคราะห

ผลงานวิจัยและความรูใหมได 

(3)  ดําเนินการโครงการวิจัยท่ี

สําคัญในการพัฒนาองคความรู

ใหมไดอยางดี 

  

2.4  การพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใช 

พัฒนาการเรียนรู 

วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

(1)  แสดงความเห็นทางวิชาการ

และวิชาชีพ รวมท้ังสื่อสารได 

(2)  วางแผน วิเคราะหและแกไข

ปญหาได พรอมท้ังสามารถปรับ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น

เรียน  

(2)  มอบหมายงานท่ีจัดทําเปน

กลุม 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ี

แสดงถึงความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ ใน

การทํากิจกรรมกลุม 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใช 

พัฒนาการเรียนรู 

วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

ปรุงตนเองได 

(3)  สรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนได 

  (2)  ประเมินจากการมีสวนรวม

ในการวิพากษวิจารณในชั้นเรียน 

และการยอมรับเหตุผลของผูท่ีมี

ความคิดเห็นแตกตาง 

(3)  ประเมินจากงานท่ีไดรับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 

2.5  การพัฒนาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใช 

พัฒนาการเรียนรู 

วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

(1)  คัดกรองขอมูลทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

สถิติ  เพ่ือการวิเคราะหผลจาก

การวิจัย 

(1)  มีการฝกทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

(2)  ประเมินจากการนําเสนอ

ผลงาน และการเขียนรายงาน 

 

 

(2)  สรุปและเสนอแนะการแกไข

ปญหาเฉพาะในสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(2)  มีการมอบหมายงานดาน

เทคโนโลยีชีวภาพใหสืบคนและ

เสนอแนะการแกไขปญหา  

(3)  นําเสนอผลงานวิจัยโดยใชสื่อ

ตางๆ ได อยางเหมาะสม 

(3)  ศึกษาคนควาวิจัย จากนั้น

รวบรวมและนําเสนอขอมูลวิจัย

โดยใชสื่อตางๆ 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต 

1.2 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

1.3 สามารถแสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึง

ความรูสึกของผูอ่ืน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

2. ดานความรู 2.1 มีความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและขอมูลเฉพาะท่ีเปนแกน

ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

2.2 สามารถพัฒนาการวิจัยและเทคนิคตาง ๆ ได 

2.3 สามารถติดตามความกาว หนาทางวิชาการและการวิจัยดาน

เทคโนโลยีชีวภาพได 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 สามารถใชองคความรู วิเคราะหประเดน็ปญหาและแกไข

ปญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได 

3.2 สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและความรูใหมได 

3.3 ดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาองคความรู

ใหมไดอยางดี 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังสื่อสารได 

4.2 วางแผน วิเคราะหและแกไขปญหาได พรอมท้ังสามารถปรับ 

ปรุงตนเองได 

4.3 สรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนได 

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 คัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสถิติ  เพ่ือ

การวิเคราะหผลจากการวิจัย 

5.2 สรุปและเสนอแนะการแกไขปญหาเฉพาะในสาขาวิชา

เทคโนโลยีชวีภาพ 

5.3 นําเสนอผลงานวิจัยโดยใชสื่อตางๆ ได อยางเหมาะสม 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา ดานท่ี 1 

คุณธรรม จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทางปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาบังคับ                

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง • ο  • ο • • ο  • •  ο •  
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ • ο  • ο • • ο • • •  • •  
ทช 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ο ο • • ο • • ο  • ο • • • • 
ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ο ο • • ο • • ο  • ο • • • • 
ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 ο • • ο • • ο • ο ο • • • • • 
ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ο • • • • • • • • ο • • • •  

หมวดวิชาเลือก                
 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล                

ทช 601 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลข้ันสูง • ο  • ο • • ο  • ο  ο •  

ทช 602 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดบัโมเลกุลข้ันสูง ο • ο • • ο • ο • ο • • • •  
ทช 611 เทคโนโลยีข้ันสูงทางยีน •   •  ο • ο    •  ο  
ทช 612 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล ο •  • • ο • ο ο ο • ο ο ο ο 
ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล • • ο • • • • • • ο • ο • • ο 



32 

 

รายวิชา ดานท่ี 1 

คุณธรรม จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทางปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทช 614 ความสัมพันธระหวางพืชและจลุินทรียระดับโมเลกุล  • ο  • ο ο • ο  ο •  ο ο • 
ทช 615 วิศวกรรมชีวโมเลกุล • ο  • ο ο • ο ο • ο  ο ο • 
ทช 616 ชีวสารสนเทศศาสตร •   •  ο •     ο ο ο  
 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสตัว                
ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล ο •  • ο • • ο ο  •   •  

ทช 621 ภูมิคุมกันวิทยาข้ันสูง ο •  • ο • • ο ο  •  ο • ο 
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงทางการเพาะเลีย้งสัตวนํ้า ο •  • ο • • ο ο ο •  ο •  

ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวนํ้า ο •  • ο • • ο ο ο •  ο • ο 
ทช 624 วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทยและสัตวแพทย • ο ο • ο ο ο • ο • ο ο • ο ο 
ทช 631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช ο • ο • ο • • ο ο ο •  ο •  
ทช 632 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืช  ο •  • • ο • ο ο ο •  ο • ο 
ทช 633 การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ο •  • • ο • ο • ο ο  •   
 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา                

ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมข้ันสูง ο • ο • ο ο ο • ο • ο ο ο • ο 
ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο • 
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รายวิชา ดานท่ี 1 

คุณธรรม จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทางปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทช 643 เทคโนโลยีข้ันสูงทางอาหาร ο • ο • ο ο ο • ο • ο ο ο • ο 
ทช 644 เทคโนโลยีข้ันสูงทางเอนไซม ο • ο • ο • • ο ο ο ο • ο • ο 
ทช 645 จุลชีววิทยาเชิงลึก ο • ο •  ο ο •  •    • ο 
ทช 646 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมข้ันสูง ο • ο •  ο ο •  •    • ο 
ทช 647 เทคโนโลยีข้ันสูงทางยีสต ο • ο • ο ο ο • ο • ο ο ο • ο 
ทช 648 สรีรวิทยาข้ันสูงของฟงไจ ο • ο • ο • • ο ο ο ο • ο • ο 
ทช 649 ไวรัสวิทยาข้ันสูง  ο • ο •  ο ο •  •    • ο 
 กลุมวิชาท่ัวไป                
ทช 651 เทคโนโลยีระบบนําสงยา ο • ο • ο • • ο ο ο • ο • • ο 
ทช 652 ความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ ο • • ο • • • ο  ο •  ο • ο 
ทช 653 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ ο • • • • • • ο • ο • ο • • ο 
 ปริญญานิพนธ                

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดบัปริญญาโท • • • • • • • • • • • • • • • 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2559  (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชา โดยใช้วิธีการประเมินจาก 

พฤติกรรม การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ซึ่งอาจจะเป็นการทวนสอบที่ท าโดยนิสิต เพ่ือนนิสิต 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตในรายวิชา 

2.3 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในระดับหลักสูตร ประเมินจากสมรรถนะของนิสิตที่ได้รับ
การพัฒนาก่อนจบการศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหมโดยอาจารยผูมีประสบการณสอนในภาควิชา เพ่ือใหอาจารยใหมมี

ความรู ความเขาใจ และรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร

รวมท้ังวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการ

สนับสนุนใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง เพ่ือ

นํามาใชประกอบการสอน และแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ รวมท้ังการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

  สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนทักษะท่ีเก่ียวกับกลยุทธการสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู การ

ใชสื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

(1)  จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน มี
การติดตามและประเมินผล รวมท้ังการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป เชนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะ 
การเขียนเอกสารตํารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 

(2)  จัดใหมีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการ และ/หรือ
งานสรางสรรคอ่ืนท่ีมีคุณภาพสามารถเผยแพรไดท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

(3)  สนับสนุนทุนในการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 

(4)  สงเสริมการทําวิจัยใหอาจารยทํางานวิจัยเปนกลุมเพ่ือสรางองคความรูใหมและการวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

(5)  สนับสนุนใหคณาจารยรวมมือในการทําวิจัยกับสถาบันตางๆ และเอกชน 

(6)  สนับสนุนใหคณาจารยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานตางๆ 

(7)  จัดสรรทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาอาจารยในดานตางๆ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตร วางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร  ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจํา

คณะวิทยาศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยหลักสูตรมีระบบกลไกการบริหารดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการเรียนการ

สอน การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา

ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร อยางสมํ่าเสมอ 

1.3 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู

ประสานงานกลุมสาขาวิชายอย ประชุมพิจารณาการวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

แลวนําเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

1.4 หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชา กําหนดใหมีคณะกรรมการงานวิชาการ 

ภาควิชาชีววิทยากํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กอนการเปดภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมหัวขอปริญญานิพนธใหสอดคลองกับสาขาปรัชญา 

วัตถุประสงคของหลักสูตร และความทันสมัยตามความกาวหนาของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  

1.6 หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชา กําหนดใหมีคณะกรรมการงานวิชาการ 

ภาควิชาชีววิทยากํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

1.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

1.8 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจากมหาบัณฑิต 

นิสิตปสุดทาย นายจางผูใชมหาบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร

หลักสูตรใหมีคุณภาพ 

1.9 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ป ตามผลประเมินหลักสูตร โดยอาจารย นิสิต 

มหาบัณฑิต และผูใชมหาบัณฑิต รวมท้ังมีการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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2. บัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุงเนนพัฒนามหาบัณฑิตใหมี 

ทักษะสื่อสาร และมีสมรรถนะของหลักสูตรสามารถประมวลความรู วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือสรางและ

นําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพไดดวยตนเอง รวมท้ังมีทักษะกระบวนการวิจัย และสรางสรรค

ผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ซ่ึงจากระบบและกลไก และการ

ควบคุมคุณภาพทําใหนิสิตและมหาบัณฑิตในหลักสูตร มีการพัฒนาตนเอง มีประสบการณการทําวิจัยรวมกับ

สถาบันอ่ืนในระดับชาติ สามารถสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพใหเปนท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาติ มหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษามีงานทํา ในตําแหนง นักวิชาการ นักวิจัยท่ีตรงสาขาท้ังใน

หนวยงานราชการและเอกชน ทางหลักสูตรจะทําการประเมินมหาบัณฑิตโดยผูใชมหาบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรูจากหลักสูตรท้ัง 5 ดาน เพ่ือนําผลการประเมินมาวิเคราะห และปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและ

มหาบัณฑิตตอไป 

 

3. นิสิต 

การรับนิสิต 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีระบบการรับนิสิตท่ีสอดคลองกับ

นโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร

และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงคระบุไวอยางชัดเจนใน มคอ.2 

1. กําหนดเปาหมายจํานวนรับนสิิต โดยในแตละปการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ เปดรับนิสิตจํานวน 10 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร) 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑการรับนิสิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร  

3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑท่ีกําหนด

และดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ  

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาและกําหนดเกณฑคะแนนการสอบ

สัมภาษณ  

5. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผู

ท่ีสอบผานภาษาอังกฤษ หรือผานแบบมีเง่ือนไข จะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณวิชาการโดยอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้ง  

7. ดําเนินการสอบสัมภาษณวิชาการโดยอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลการสอบสัมภาษณแลวสงผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

8. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรและใหดําเนินการรับรายงานตัวตาม

วันเวลาท่ีกําหนด โดยถาจํานวนนิสิตท่ีรายงานตัวไมครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติมในรอบท่ี 

2 
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9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เชน จํานวน

ผูสมัคร จํานวนนิสิตท่ีมีสิทธิ์เขาศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงตอไป  

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 1. หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตเขารวมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือรับฟงขอชี้แจง ขอบังคับ ขอกําหนดตางๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ  และเขา

รวมการปฐมนิเทศ ของภาควิชาเพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับแผนการศึกษา จํานวนหนวยกิต วิชาเลือก เง่ือนไขใน

การจบการศึกษา ประชาสัมพันธทุนการศึกษา พรอมท้ังมีการเสนอแนะหัวขอหรือแนวทางทําปริญญานิพนธ 

หากนิสิตมีความสนใจในการทําปริญญานิพนธท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารยทานใด  นิสิตสามารถติดตอ

กับอาจารยทานนั้นไดทันที  ท้ังนี้เพ่ือเตรียมความพรอมในดานตางๆ ท้ังการเรียน การใชชีวิต และเปน

ประโยชนตอการทําปริญญานิพนธของนิสิต   

 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเขา 

3. พิจารณารายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหนิสิตท่ีมีผลการเรียนอยูในเกณฑต่ํา หรือนิสิตท่ีมีพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีชีวภาพไมเพียงพอ เพ่ือเขาเรียนเสริมในรายวิชานั้น  และในกรณี ท่ีนิสิตแรกเขามีคะแนน

ภาษาอังกฤษผานแบบมีเง่ือนไข จะตองเรียนภาษาอังกฤษท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให  

 4. ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตให

เปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังหาแนวทางแกไขเปนกรณีไป  

 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

 1. ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการ

ทําปริญญานิพนธ แนวปฏิบัติในการตีพิมพผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา ฯลฯ และใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ

ขอมูลการทําวิจัยของนิสิต เพ่ือใหนิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย  

 2. หลักสูตรใหนิสิตเลือกหัวขอในการทําปริญญานิพนธตามความสนใจของนิสิต และดําเนินการ

แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. นิสิตเสนอการสอบเคาโครงปริญญานิพนธใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธตามกําหนดเวลาและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ซ่ึงประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษาหลัก/รวม และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร จํานวน 2 คน 

4. นิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ อาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีติดตามความกาวหนาและใหคําปรึกษา

เพ่ือแกไขขอบกพรองและปญหา นิสิตตองรายงานผลการดําเนินการอยางชัดเจนเปนระยะๆ กับอาจารยท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ ซ่ึงในการรายงานความกาวหนาจะตองผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญา

นิพนธ และประธานหลักสูตร กอนเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย (บว.420) ทุก

ภาคการศึกษา 
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 5. นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษา 

 6. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญา

นิพนธ และใหขอเสนอแนะ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการใหคําปรึกษา 

 7. เม่ือนิสิตมีความประสงคจะสอบปากเปลา จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาใหเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยผานการพิจารณาจากอาจารย

ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และในการสอบปากเปลาจะมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมพิจารณา  

 

การคงอยู  การสําเร็จการศึกษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการคงอยูของนิสิต

และการสําเร็จการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ โดย 

1. จัดทําแผนการติดตามการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ และสอบปากเปลาปริญญานิพนธ เพ่ือให

การทําปริญญานิพนธอยูในกรอบเวลา  

2. อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธไดมีการเตรียมความพรอมนิสิตในการนําเสนอเคาโครงปริญญา

นิพนธโดยใหนิสิตนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธและอาจารยท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือทดลองประเมินศักยภาพ คุณภาพของงานท่ีนําเสนอ 

3. อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก/รวม จะตองเขมงวด กวดขัน ในการดําเนินการวิจัยใหไดผล

การทดลองท่ีมีคุณภาพ ไดมีการติดตาม ประเมินผลดําเนินงานวิจัยของนิสิตเปนระยะ โดยมอบหมายใหทํา

แผนงานวิจัย และนําเสนอความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัยในการประชุมกลุมวิจัยยอยตามระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

 หลักสูตรไดสอบถามและใหนสิิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตรในดานตางๆ เปนประจําทุกป 

เชน การรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการขอรองเรียนตางๆของนิสิต เพ่ือนํามาพัฒนาและ

ควบคุมการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ 

 

4. อาจารย 

การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 ภาควิชามีการสรรหา จางงาน บรรจุบุคลากรใหม ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตรและ

มหาวิทยาลัยและความเห็นชอบของท่ีประชุมภาควิชา มีการวิเคราะหอัตรากําลังประกอบการคัดเลือกบุคลากร

ใหมใหตรงกับความตองการของหลักสูตรและสาขาวิชา  ซ่ึงมีระบบการรับอาจารยใหมและข้ันตอนดําเนินการ

ดังนี้ 

1. ภาควิชามีการวิเคราะหอัตรากําลังและสงเรื่องขออัตรากําลังตามเกณฑผานคณะและมหาวิทยาลัย

ตามระบบ 
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2. เม่ือไดอัตรา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุมกับอาจารยประจําของภาควิชา เพ่ือพิจารณา

สาขาท่ีตองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลัง และกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร

อาจารยใหม เพ่ือใหมีจํานวนอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสรางความเขมแข็งของ

หลักสูตร   

3. ประกาศรับอาจารยตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัย  

4. แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณอาจารยใหม โดยกําหนดใหกรรมการสัมภาษณประกอบดวย

อาจารยท่ีตรงสาขาท่ีตองการรับเขาบรรจุอยางนอย 1 คน หัวหนาภาควิชา และผูบริหารของคณะวิทยาศาสตร  

5. อาจารยใหมจะไดรับคําแนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานในองคกร และดานอ่ืนๆ 

ตามภารกิจของทางสาขา  นอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยท่ีได

จัดอบรมรวมท้ังมหาวิทยาลัยพรอมกัน เพ่ือใหความรูและฝกทักษะการสอน อีกท้ังยังทําใหอาจารยใหมไดมี

เครือขายรูจักกันในตางคณะ อาจารยใหมจะมีการเขาสอนรวมกับอาจารยประจํารายวิชา 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ท้ังหมด 5 ดาน ไดแก งานดานการเรียนการสอน งานดาน

วิจัย งานดานการบริการวิชาการแกสังคม งานดานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอ่ืนๆ  โดยกรรมการ

ประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ 

7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํารวมกันประชุมในท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยวาครบถวนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอ

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายใหมตอท่ีประชุมภาควิชา 

8. เสนอฝายวิชาการคณะ และกรรมการประจําคณะ เพ่ือนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และ

สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ แลวแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ

ตอไป  

 

ระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา โดยพิจารณา

จากอัตราการคงอยู การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาตอ คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือหาอัตรา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทดแทนตามกรอบเวลาท่ีเหมาะสม  

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือรับทราบและพิจารณาจํานวนนิสิตใหม และนิสิต

ท่ีคงเหลือในหลักสูตร พรอมท้ังการพิจารณาหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการควบคุมดูแล

มาตรฐานของหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การควบคุมการจัดทํา 

มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 พรอมท้ังการกํากับดูแลการควบคุมหัวขอปริญญานิพนธของนิสิต และประชุม

วิเคราะหผลและปรบัปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตร  

3. เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยการ

ประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร  
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การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 1. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนประจําทุกป 

 2. ควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารยทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการพัฒนาตนเองตามความตองการ 

 5. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และการ

นําความรูไปใชประโยชน 

 6. ผลจากการพัฒนาตนเองท่ีไดรับรางวัลมีการยกยอง ชมเชยผานเวปไซดคณะและภาควิชา  

 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1. แตงตั้งคณะกรรมการราง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน จุดประสงค และโครงรางของหลักสูตร 

2.  มีการประชุมคณาจารยในแตละสาขาวิชา (สัตวิทยา พฤกษศาสตร พันธุศาสตร และ จุลชีววิทยา) 

เพ่ือกําหนดรายวิชาในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัยและพิจารณากําหนดมาตรฐานผลการ

เรียนรู (curriculum mapping) 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการ

เรียนรู (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัด

แผนการเรียนรวมกัน 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของ

ศิษยเกาและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของมหาบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน มาประกอบการพิจารณากําหนดรายวิชา 

สาระรายวิชาในหลักสูตรและ แผนการเรียน 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม และจัดการวิพากษหลักสูตรโดย

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือใหไดขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศ

ทางการจัดทําหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาท่ีทันสมัย รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. เสนอ มคอ. 2 ตามลําดับข้ันตอนในมหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รับทราบหลักสูตร  

7. เม่ือสกอ.รับทราบหลักสูตร จึงเริ่มเปดการเรียนการสอน และกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการ

สอน (มคอ.3-6) 

8. สรุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7)  

9. มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
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10. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปสุดทายเก่ียวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต

และนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

การกําหนดผูสอน 

1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทํารางรายการวิชาตามแผนการศึกษาของ

นิสิต เพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความถูกตองและประสานงานกับผูประสานงานกลุม

สาขาวิชายอย (สัตวิทยา พฤกษศาสตร พันธุศาสตร และ จุลชีววิทยา)   

2. มีการประชุมคณาจารยในแตละสาขาวิชายอย เพ่ือพิจารณากําหนดผูสอน ตามความรู ความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณการทํางานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาท่ีไดรับ

มอบหมาย 

3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมขอมูล เพ่ือนําเขาประชุมภาควิชาโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรไดมีการ

เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญมาเปนอาจารยพิเศษในบางหัวขอ/บางรายวิชา กําหนดใหอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา  

4. ผูสอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตทราบในวันแรกของการเรียน

การสอน 

 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสงคําอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใหอาจารยผูสอน เพ่ือใหอาจารย

ผูสอนแตละรายวิชานําไปเปนขอมูลสําหรับเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใน มคอ.3และ มคอ.4 พรอมท้ัง

กําหนดกิจกรรมการเรียนรู 

2. คณะฯ มีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา  

3. หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดใหมีคณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชา

เคมี กํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2 แลวจึงนําขอมูลข้ึนเผยแพรกับนิสิต 

5. หลังจากหมดกําหนดเพ่ิมถอนรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะแจงตอภาควิชาเพ่ือ

ดําเนินการปดรายวิชาหากไมมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้น เพ่ือไมใหมีปญหาในการกํากับติดตาม มคอ.5/

มคอ.6   

6. กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ใหผูสอนนําเสนออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรพิจารณาวาควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อยางไรในปการศึกษาถัดไป 
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การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ

ความกาวหนาของศาสตร 

หลักสูตร มีการควบคุมหัวขอปริญญานิพนธใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร

อยางเปนระบบ ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร ดังนี้ 

1. นิสิตเสนอหัวขอปริญญานิพนธตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาใหหัวขอปริญญานิพนธผานหรือไมผานพรอมให

ขอเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคลองกับสาขา ความทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตร 

3. นิสิตจัดทําเคาโครงปริญญานิพนธและเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ เพ่ือใหคําปรึกษา 

กําหนดขอบเขตวิทยานิพนธใหชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด 

4. นิสิตสอบเคาโครงปริญญานิพนธโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ

ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไมนอยกวา 4 คน ประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธหลัก และ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม  อาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 2 คน 

และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คน เปนเลขานุการโดยตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของคณบดีตนสังกัดเพ่ือเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาแตงตั้ง 

5. นิสิตปรับปรุงแกไขเคาโครงฯ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พรอมท้ังเสนอเคาโครงท่ี

แกไข เพ่ือขออนุมัติการทําปริญญานิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย 

6. อาจารยท่ีปรึกษาติดตามผลความกาวหนาการทําปริญญานิพนธใหเปนไปตามแผนงานการทํา

ปริญญานิพนธ 

7. นิสิตรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเช่ียวชาญ

สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย เพ่ือใหนิสิตพิจารณากรอบ

แนวคิดในการทําวิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารยในภาควิชา  

2. นิสิตเลือกหัวขอในการทําปริญญานิพนธตามความสนใจของนิสิตและใหดําเนินการแตงตั้งอาจารย

ท่ีปรึกษาหลัก/รวม ตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บว.410)  

3. นิสิตเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ (บว.411) เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1. หลักสูตรกําหนดวิธีการประเมินไวใน มคอ. 2  
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2. อาจารยผูสอนพิจารณาน้ําหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา ใน 

มคอ. 2 

3. อาจารยผูสอนรายวิชามีการกําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/

มคอ.4 ของแตละรายวิชา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และกลยุทธในการประเมินผลการเรียนรูของ

รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. คณะฯ มีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  

2. หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดใหมีคณะกรรมการงานวิชาการ กํากับให

ผูสอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2  

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตร  

5. เสนอท่ีประชุมภาคพิจารณาเพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานตอไป  

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

1. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความตองการของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู   

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปยังฝายแผนและพัฒนา 

ภาควิชา เพ่ือรวบรวมเขาท่ีประชุมภาควิชา 

4. ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุมภาค เพ่ือกําหนดสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  

5. ฝายแผนและพัฒนา ภาควิชาดําเนินการจัดทํารางคําของบประมาณประจําป สงไปยังคณะ

วิทยาศาสตร สําหรับการจัดซ้ือครุภัณฑ การปรับปรุงอาคารสถานท่ี และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู 

โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชา โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ

รวมพิจารณาการจัดลําดับความจําเปนในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูตางๆ 

6. ภาควิชาดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนในการจัดการเรียนการสอน  
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 7. มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ในแตละปการศึกษา 

เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือใหขอเสนอแนะ หากภาควิชาไมสามารถดําเนินการได

ในประเด็นใดจะประสานงานตอไปยังคณะวิทยาศาสตร และติดตามผลการดําเนินการ 
 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  (Key  Performance Indicators)  

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 1 

2560 

ปท่ี 2 

2561 

ปท่ี 3 

2562 

ปท่ี 4 

2563 

ปท่ี 5 

2564 

(1)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ 

      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐาน 

      คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ 

      ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอน 

      การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 

      ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5  

      และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน 

      ใหครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7  

      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศกึษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน 

      หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการ 

      ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 

      ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9)  อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ 

      พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  

     

(11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/มหาบัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ 

      หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตท่ีมีตอมหาบัณฑิตใหมเฉลี่ย 

        ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ท้ังในและ

นอกชั้นเรียน 

1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา 

1.1.5  ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช

ในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยุทธการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบันเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

2.2 ประเมินหลักสูตรในแตละปการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลลัพธท่ีได (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต และเก็บรวมรวบขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารยและ

ผูเก่ียวของ 
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4.2   จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการประเมิน

เปนฐานในการปรับปรงุ 

4.3 เชิญผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

หลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ    พ.ศ. 2560 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข   

สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค   

รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

    

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ คนท่ี 1 (รองศาสตราจารยวิเชียร กิจปรีชาวนิช) วันท่ี 25 ตุลาคม 2559 

 ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ  การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข 

น.6 “ผลิตดุษฎีบัณฑิต”แกเปน ผลิตมหาบัณฑิต” แกไขตามคําแนะนํา  

น.7 “เนนความสําคัญของหลักสูตร สวนความ

พรอมของคณาจารยไดระบุไวแลวในขอ 12.2 

น.6  

     วัตถุประสงคของหลักสูตร มีภาวะผูนํา” 

แกไขตามคําแนะนํา 

โดยตัดคําวา “มีภาวะผูนํา” ออก 

 

น.8 “แผนพัฒนาปรับปรุง 

     ขอ 3 ปรับปรุงทุกๆ 5 ปใหสอดคลองกับความ

ตองการ.....ของใคร......และการเปลีย่นแปลง”  

แกไขตามคําแนะนํา  

น.12 “2.7 ควรเอากลองและขอความออก เพ่ิม

การศึกษาคนควาดวยตนเอง” 

- เปนแบบฟอรมของ

มหาวิทยาลัย 

น.13 “หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

โดยเลือกอยางนอย 8 หนวยกิต........ท้ังนี-้

หมายถึงอะไร.....ควรแกเปนและ” 

แกไขตามคําแนะนํา  

น.13 “การใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนสัมมนาครั้ง

ท่ี 3 โดยไมนับหนวยกิต ถือวาเปนหลักสูตร/

การจัดการ ท่ีไมเปนธรรมตอผูเรียน  ผูเรียน

ควรจะไดหนวยกิตท่ีเรียนเนื่องจากไมใชวิชา

ปรับพ้ืนฐาน นิสิตควรไดรับหนวยกิตท่ีเรียน แต

การใหคะแนนเปนสิทธิของหลักสูตรทําให S/U 

ได แตการไมนับหนวยกิตใหควรพิจารณา

ทบทวน” 

- เนื่องจากรายวิชานี้เปนการ

สัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอม

สําหรับการนําเสนอผลงาน 

วิจัยของปริญญานิพนธของ

นิสิต สําหรับรับการแนะนํา 

วิเคราะห วิจารณในแนวคิด

วิธีการและผลการทดลองเพ่ือ

นําไปใชในการปรับปรงุ

คุณภาพของผลงานวิจัยตอไป 

จึงไมนับหนวยกิต และนิสิต

ไดรับหนวยกิตของปริญญา

นิพนธอยูแลว 

น.15 “รหัส 500/รหัส 600 เปนวิชาในระดับ

มหาบัณฑิตและระดับปริญญาเอกก็ใชรหัส

เดียวกันใชไหมครับ” 

 

แกไขเปนวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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น.30 “คุณลักษณะพิเศษของนิสิต ท่ี มศว ใช

นักศึกษา ?     มีทักษะสื่อสารเปนลักษณะท่ีมี

อยูแลวในทักษะ 2.5 แลว ไมใชคุณลักษณะ

พิเศษ” 

- มหาวิทยาลัยกําหนดเปน

คุณลักษณะพิเศษ 
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ คนท่ี 2 (รองศาสตราจารยสุบัณฑิต นิ่มรัตน)  วันท่ี 25 ตุลาคม 2559 

              

หลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน

หลักสูตรท่ีมีความพรอมและศักยภาพอยางสูงในการผลิตนิสิตท่ีมีความรู ความสามารถและเปนท่ีตองการของ

ประเทศชาติ โดยมีวิชาเลือกท่ีมีความหลากหลายและคณาจารยผูสอนท่ีมีศักยภาพสูง  แตขอเสนอบางประการ

เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรยิ่งข้ึน ดังนี้ 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข 

ในหนาท่ี 4 หัวขอท่ี 11 มีการพิมพผิด. อาจจะเกิด

จากปญหาทางการพิมพ 

แกไขตามคําแนะนํา  

ในหนา 35-38 ควรมีการปรับใหทุกวิชา 

     2.1 มีความรับผิดชอบหลักทางดาน 1.1, 

1.2 เพ่ือทําใหนิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรม

ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอวิชาชีพทางเทคโนโลยี

ทางชีวภาพ 

     2.2 รวมท้ังทุกวิชาควรมีความรับผิดชอบ

หลักในขอ 2.1 เนื่องจากเปนการเนนใหนิสิต

มีความเขาใจอยางถองแท.......ในสาขา

เทคโนโลยีทางชีวภาพนั่นเอง. กอนท่ีจะ

สามารถนําความรูไปพัฒนาดานอ่ืนๆตอไป 

     2.3.รวมท้ังทุกวิชาควรมีความรับผิดชอบ

หลักในขอ 3.1 เนื่องจากนิสิตระดับปริญญา

เอกควรมีสามารถในการใชองคความรูและ.....

อยางสรางสรรค    รวมท้ังควรมีการตรวจวัด

ถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดังกลาวอยาง

ชัดเจนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของวิชา

ดังกลาวและของหลักสูตร 

ดําเนินการแกไขตามคําแนะนําใน

บางรายวิชา เนื่องจาก บาง

รายวิชาความรับผิดชอบหลักอาจ

ไมเก่ียวของโดยตรงกับขอ 

1.1,1.2, 2.1 และ 3.1  

 

ในหนา 38 วิชาปริญญานิพนธ  ควรเพ่ิมความ

รับผิดชอบหลักในขอ 2.1, 2.2 เพราะเปนสิ่ง

สําคัญกอนท่ีจะมีความสามารถดานอ่ืนๆ

ตามมาไดควรมีการตรวจวัดถึงมาตรฐานผล

การเรียนรูดังกลาวอยางชัดเจนเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคของวิชานี้และของหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ดําเนินการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพข้ึน เพ่ือใหมีความทันสมัย เหมาะสม โดยไดทําการออกแบบสอบถามผูมีสวนไดสวนเสียไดแก 

มหาบัณฑิต และนายจางของมหาบัณฑิต โดยไดทําการสํารวจความคิดเห็นพรอมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจาก มีรายวิชาท่ีสอดคลองกัน และบัณฑิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพนั้นบางสวนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือทําการรวบรวมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการของ

ตลาดแรงงาน เพ่ือมาวิเคราะหความสามารถของมหาบัณฑิตท่ีควรมีเม่ือสําเร็จการศึกษา แลวนํามาปรับปรุง

หลักสูตรและพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตและสมรรถนะของหลักสูตรตอไป 

สรุปผลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ฉบับป พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 

1. สถานะของผูตอบแบบประเมิน แบงเปน 

 1.1 มหาบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชวีภาพ จํานวน 10 คน 

 1.2 ดุษฎีบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร ปร.ด เทคโนโลยีชวีภาพ จํานวน 8 คน 

 1.3 นายจางของบัณฑิตจํานวน 3 คน แบงเปน 

 1.3.1 นายจางของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 3 คน 
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2. ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตร เปนดังนี้ 

2.1 ผูท่ีตอบแบบสอบถามเปนบัณฑิตจากหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพและหลักสูตร ปร.ด.

เทคโนโลยีชีวภาพ รวมท้ังสิ้น 18 คน ปจจุบันทํางานอยูในหนวยงาน ภาครัฐ คิดเปนรอยละ 72.2 (13 คน) 

หนวยงานภาคเอกชน รอยละ 16.7 (3 คน) และอ่ืนๆ รอยละ 11.1 (2 คน) 

 
 บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ และตอบแบบสอบถามจํานวน 10 คน 

ปจจุบันทํางานอยู ในหนวยงานภาครัฐ 5 คน   ภาคเอกชน 3 คน  และศึกษาตอในหลักสูตร ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 2 คน 

 2.2 บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชวีภาพและหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพจํานวน 

18 คน ทํางานดานการศึกษาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 61.1 (11 คน) และหนวยงานดานการวิจัยรองลงมาคิดเปน 

รอยละ 22.2 (4 คน) 
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บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 10 คน ปจจุบันทํางานอยูใน

หนวยงาน ดานการศึกษาจํานวน 7 คน  

2.3 ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ ในดานเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทท่ีสําคัญมากในอีก 5 ป 

คิดเปนรอยละ 88.9 และตลาดแรงงานยังมีความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพ คิดเปนรอยละ 88.2  
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2.4 สายงานท่ีตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพมากท่ีสุดคือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเปน

รอยละ 83.3 โดยมีความตองการดานทักษะทางชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยาและดานพืช ในปริมาณท่ีเทากัน

คิดเปน รอยละ 22.2  

 

 
 

 
 

2.5 ความสามารถของมหาบัณฑิตท่ีควรมีเม่ือจบหลักสูตรท่ีสําคัญ ไดแก 

สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี      คิดเปนรอยละ 83.3  

สามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรคผลงานอยางมีคุณภาพ    คิดเปนรอยละ 72.2 

มีความสามารถในการปรับตัวและทํางานเปนทีมได     คิดเปนรอยละ 72.2 

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและสามารถนําไปประยุกตใชได   คิดเปนรอยละ 72.2 
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3. ผลการประเมินหลักสูตรของนายจางของบัณฑิต เปนดังนี้ 

3.1 นายจางของมหาบัณฑิต รวมท้ังสิ้น 3 คน ปจจุบันทํางานอยูในหนวยงานภาครัฐ คิดเปนรอยละ 

66.7 และองคการมหาชน คิดเปนรอยละ 33.3 

 

 
 

 

3.2 ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในดานเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทท่ีสําคัญในอีก 5 ป คิดเปน

รอยละ 100 และตลาดแรงงานยังมีความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพ คิดเปนรอยละ 100  
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3.3 ความตองการบัณฑิตระดับปริญญาโทในหนวยงานอยูในระดับมาก รอยละ 66.7 และมีความตองการ

บัณฑิตระดับปริญญาเอกในหนวยงานอยูในระดับมาก รอยละ 100 
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3.4 สายงานท่ีตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพมากคือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเปนรอยละ 33.3 

และอ่ืนๆ (สนับสนุนวิจัยและพัฒนา และสอน วิจัย บริการวิชาการ) คิดเปนรอยละ 66.7 โดยสายงานขายและ

ลูกคาสัมพันธมีความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.7 
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3.5 ทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในสาขาดานจุลชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุล เปนสาขาท่ีมีความตองการใน

หนวยงานสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.7 และ 33.3 ตามลําดับ 

 

3.6 ความสามารถของมหาบัณฑิตท่ีควรมีเม่ือจบหลักสูตรท่ีสําคัญ ไดแก 

  สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี      คิดเปนรอยละ 100 

  สามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรคผลงานอยางมีคุณภาพ   คิดเปนรอยละ 100 

  แกปญหาไดอยางสรางสรรค          คิดเปนรอยละ 100 

  มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการจัดการบุคคล    คิดเปนรอยละ 100 

  มีความสามารถในการปรับตัวและทํางานเปนทีมได     คิดเปนรอยละ 100 

  มีความรูในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพอยางลึกซ้ึง      คิดเปนรอยละ 100 

  แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและสามารถนําไปประยุกตใชได คิดเปนรอยละ 100 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2558 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ 

คณะวิทยาศาสตร 

  

 

 

วันท่ี 21 เดือนกรกฎาคม 2559 
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รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 
 

 ................................................................... ประธานกรรมการ 

 (รองศาสตราจารย ดร.รัชนา ศานติยานนท) 

 

 

 

 

 

 ................................................................... กรรมการ 

 (รองศาสตราจารย ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน) 

 

 

 

 

 

 ................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 (อาจารย ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล) 

 

 

 

 ................................................................... ผูประสานงาน 

 (อาจารย ดร.ธนวรรณ เตชางกูร) 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ได มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.37 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้)  

มีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบท่ี 2)  

มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบท่ี 4 , 5)  

มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบท่ี 3, 6)  

และมีจํานวน 0 องคประกอบ อยูในระดับนอย (องคประกอบท่ี..... , ...... )  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 ผาน  

องคประกอบท่ี 2 4.35 ระดับดีมาก (2 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 3 3.00 ระดับปานกลาง (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 4 3.39 ระดับดี (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 5 3.25 ระดับดี (4 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 6 3.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 

ของทุกองคประกอบ 

3.37 ระดับดี (13 ตัวบงชี้) 

 

โดยมีประเด็นเรงดวนท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 
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บทนํา 
 

ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ชื่อยอ วท.ม. 

ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biotechnology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

 

รหัสหลักสูตร  

 25480091108687 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

 1.มีความรูและทักษะความสามารถทางการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในอาชีพดานตางๆ ได 

 2.มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ และมีจิตสํานึกท่ีคํานึงถึงผลกระทบ

ของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีอาจมีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 3.มีภาวะผูนํา เพ่ือสนองตอบดานการพัฒนากําลังคนทางเทคโนโลยีชีวภาพใหสอดคลองตามกรอบ

นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย และแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 *รศ.ปรินทร  ชัยวิสุทธางกูร วท.บ.(เทคนิคการแพทย) 

2531,  

วท.ม.(จุลชีววิทยา) 2534,  

Ph.D.(CELL BIOLOGY) 

2541 

2 *ผศ.ศิวาพร  ลงยันต วท.บ.(ชีววิทยา) 2533,  

วท.ม.(เคมีชีวภาพ) 2536,  

วท.ด.(วิทยาศาสตรทางทะเล) 

2542 
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3 *อ.ธนวรรณ  เตชางกูร วท.บ. (ชีววิทยา) 2544,  

วท.ม. (อณูพันธุศาสตรและ

พันธุวิศวกรรมศาสตร) 2547,  

PhD (Natural Sciences 

and Psychology) 2555 

4 อ.รักชนก  โคโต วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

2538,  

วท.ม.(พันธุศาสตร) 2543,  

ปร.ด.(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

2542 

5 อ.ประวัติ  อังประภาพรชัย วท.บ.(ชีววิทยา) 2537,  

MSc (Microbiology) 2539,  

PhD (Microbiology) 2543 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน 

ท้ังนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไป

ตามเกณฑและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

• สัมภาษณ และจดบันทึก 

• อาจารยประจําหลักสูตร 

• อาจารยผูสอน 

• บุคลากรและเจาหนาท่ีในหลักสูตร 

• นิสิต/ศิษยเกา 

• ผูใชบัณฑิต 

• ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

3. คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป ในสาขาวิชา

น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกันจํานวนอยางนอย 

3 คน 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

4. คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

1. อาจารยประจําหรือผูทรง คุณวุฒิภายนอก

สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 2. 

มีประสบการณดานการสอน และ 3. มี

ประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

5.คุณสมบัติของ

อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก (ก) 

และอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควา

อิสระ (ข) 

1. เปนอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก

หรือดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน และ 2. มีประสบการณในการทํา

วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

6. คุณสมบัติของ

อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม  

(ถามี) 

1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคณุวุฒิภายนอก

ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือดํารงตาํแหนงทาง

วิชาการไมต่าํกวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา

น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกันและ  

2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปรญิญา  

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 
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เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

7. คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ   

1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา

หรือดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกันและ 2. มีประสบการณในการทําวิจัย

ท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

8. การตีพิมพ

เผยแพรผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกมารวมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู

ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

9. ภาระงานอาจารย

ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระใน

ระดับบัณฑติศึกษา 

วิทยานิพนธ : อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา  

5 คน 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

10. อาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการคนควา

อิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามี

ผลงานวิจัยอยาง

ตอเน่ืองและ

สม่ําเสมอ 

อยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

11. การปรบัปรุง

หลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสรจ็และ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสตูร 5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 

หรือ หลักสตูร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผาน 
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี (สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต     

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

3.70 1 3.70 3.70 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท ท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

1.00 1.00 100.0 5.00 

องคประกอบท่ี 3  นิสิต    

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       3.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  การสงเสรมิและพัฒนานิสิต     4.00 4.00* 

ตัวบงช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      2.00 2.00 

องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจําหลักสูตร   

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร      3.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสตูร       4.17 

    ประเดน็ท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  5.00  5.00 100 5.00 

    ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

 2.00  5.00 40.00 2.50 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร  6.00  5.00 120 5.00 

    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปรญิญา

เอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสตูร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบงช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      3.00 3.00 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   

ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน     2.00 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี  5.3 การประเมินผูเรียน       2.00 2.00 

ตัวบงช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

    5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู   

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู      4.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 43.87 

         ตัวบงชี ้ 13.00 

    คะแนน 3.37 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

(ตัวบงชี้ในตารางจะใชสําหรับหลักสูตรที่ไมมี มคอ.1 เทาน้ัน สําหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ใหปรับใชตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 ของหลักสูตรน้ัน )ๆ 

 

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

1 อาจารยประจําหลักสตูร มสีวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาคการศึกษา 

ใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

ผาน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

ผาน ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เทากับ 4.13 

คะแนน 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ผาน  
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 12 

จํานวนตัวบงชีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 12 

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานท่ีระบุไว 

 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผาน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 4.35 

(2.1,2.2) 

4.35 ดี 

3 3 3.00 

(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 3.39 

(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.39 ดี 

5 4 3.00 

(5.1) 

3.33 

(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ดี 

6 1 - 3.00 

(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2    ดีมาก/ดี/ปานกลาง/นอย 

ผลการประเมิน 3.17 3.25 4.35 3.37 ดี 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ 

 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่องทุกป ควร

สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน 

2. ควรจัดใหมีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารยใหมเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการทําวิจัยและการเปน

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก  

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 

1. ผลงานปริญญานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

1. สนับสนุนใหมีผลงานปริญญานิพนธของนิสิตทุกคน

ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

 

 

 

 

 

   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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องคประกอบท่ี 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 

1. นิสิตไดรับรางวัลชนะเลิศการเขียนเคา

โครงงานวิจัยในระดับชาติ และไดรับรางวัลระดับดี

จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ประจาํป 2558 

 

 

 

 

1. สนับสนุน สงเสริมใหนิสิตมีศักยภาพในการทําวิจัย

และเขารวมการประกวดใหมากข้ึน 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผูสมัครเขาศึกษา

ในหลักสูตรใหมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควรมีเกณฑ ระบบและกลไกในการคัดเลือกนิสิต

เขาศึกษาตอใหชัดเจน เพ่ือใหไดผูท่ีเขาศึกษาตอท่ีมี

คุณภาพและจํานวนมากข้ึน 

2. ประชาสัมพันธในรูปแบบท่ีหลากหลาย ภายใน

คณะ เชน ใหนิสิตมีความคุนเคยกับการทําวิจัย ไดมี

ประสบการณการทําวิจัยรวมกับอาจารยในชวงปด

ภาคเรียนตั้งแตเนิ่นๆ 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  นิสิตไดรับรางวัลชนะเลิศการเขียนเคาโครงงานวิจัยในระดับชาติ และไดรับรางวัลระดับดีจาก

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจําป 2558 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ..................................................................................................................................... 

   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ    พ.ศ. 2560 



109 

องคประกอบท่ี 4: อาจารยประจําหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1.อาจารยทุกคนมีวุฒิปริญญาเอกและมีความมุงม่ัน

ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

1. สนับสนุนสงเสริมอาจารยเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยมีความรวมมือกับอาจารย

สถาบันตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

1. ขอคําปรึกษาจากฝายวิเทศสัมพันธเก่ียวกับสถาบัน

ตางประเทศท่ีมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3  ..................................................................................................................................... 

   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  ..................................................................................................................................... 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. อุปกรณงานวิจัยท่ีชํารุดอันเนื่องมาจากระบบไฟฟา

ขัดของ ควรไดรับการซอมแซมในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

1. ควรปรึกษาหารือกับการไฟฟานครหลวงถึงสาเหตุ

ท่ีทําใหมีระบบการจายไฟฟาขัดของบอยครั้ง 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบงชี้ท่ี 6.1  ..................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา 1 คน   

2 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 1 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาการประเมินบัณฑติ 3.70 คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน 100 รอยละ   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑติท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   คน   

6 จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด   คน   

7 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   รอยละ   

8 คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเตม็ 5 

  คะแนน   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด  1 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10)   ช้ิน   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมตัิ

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม

ท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล

ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม

ท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 1 ช้ิน   

   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ    พ.ศ. 2560 
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ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

19 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ  1.00 นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ช้ิน   

25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

27 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมมีอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. 

(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 

(0.60) 

     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปน

ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 

ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 1 

(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ   ช้ิน   

   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ    พ.ศ. 2560 
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อิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

43 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   

44 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

45 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    นํ้าหนัก   

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 40 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 

2.5 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูล 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. 

(0.40) 

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ 

ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ    พ.ศ. 2560 
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61 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม

ท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยูใน

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยูใน

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 6 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

(1.00) 

  ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 

  ช้ิน   

72 จํานวนตําราท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

73 จํานวนหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

74 จํานวนตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ  6.00 นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

78 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

81 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค    นํ้าหนัก   

83 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    นํ้าหนัก   

 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 21 ช้ิน   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  5 คน   

86 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร  4.20 ช้ิน/คน   

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑติใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.13 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศึกษา 2558 

 

วันท่ี 21  เดือนกรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

09.00 – 09.15 น. ประธานหลักสตูร ฯ กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน และบรรยายสรุปภาพรวมของผลการดาํเนินงานของหลักสตูร 

หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

09.15 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการประเมิน หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงาน SAR และศึกษาหลักฐานขอมูล หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

10.30 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณนิสติระดับบัณฑิตศึกษา หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณคณาจารย หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงาน SAR และศึกษาหลักฐานขอมูล 

(เพ่ิมเติม) 

หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

14.30 – 15.30 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

15.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมขอมูลและการนําเสนอเพ่ือรายงานผลการ

ประเมิน 

หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 

16.00 – 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ฯ หองประชุม 10-109 

ช้ัน 1 อาคาร 10 
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ภาคผนวก จ   

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Parin  Chaivisuthangkura 

ตําแหนงทางวิชาการ      รองศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน         ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        02-649-5000 ตอ 18101 

Email           parin@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

Ph.D. Cell Biology University of Connecticut, USA 2541 

 

ความเช่ียวชาญ 

 Molecular Biology, Viral and Bacterial infections in shrimp and marine animals, Shrimp 

innate immunity 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยอนหลัง 5 ป) 

1.1 Pasookhush P, Longyant S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P.  Development of 

Duplex Loop-Mediated Isothermal Amplification (dLAMP) Combined with Lateral 

Flow Dipstick (LFD) for the Rapid and Specific Detection of Vibrio vulnificus and V. 

parahaemolyticus. North American J  Aquaculture 2016; 78: 327-36. 

1.2 Vaniksampanna A, Longyant S, Wangman P, Sithigorngul S, Chaivisuthangkura P.  

Enhancement and confirmation of white spot syndrome virus detection using  

monoclonal antibody specific to VP26. Aquaculture Res 2016; (in press). 

1.3 Wangman P, · Longyant S, · Utari HB, · Senapin S, · Pengsuk C,· Sithigorngul P, · 

Chaivisuthangkura P.  Sensitivity improvement of immunochromatographic strip 

test for infectious myonecrosis virus detection. Aquaculture 2016; 453: 163-68. 
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1.4 Plaon S, Longyant S, Sithigorngul P,  Chaivisuthangkura P.  Rapid and sensitive 

detection of Vibrio alginolyticus by loop-mediated isothermal amplification 

combined with lateral flow dipstick targeted to rpoX gene. J Aquat Anim Health 

2015; 27: 156-63. 

1.5 Payattikul P, Longyant S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Development of a PCR 

assay based on a single base pair substitution for the specific detection of 

Aeromonas caviae by targeting the gyrB gene. J Aquat Anim Health 2015; 27: 164-

71. 

1.6 Youngcharoen S, Senapin S, Lertwimol T, Longyant S, Sithigorngul P, Flegel TW, 

Chaivisuthangkura P.  Interaction study of a novel Macrobrachium rosenbergii 

effector caspase with B2 and capsid proteins of M.rosenbergii nodavirus reveals 

their roles in apoptosis. Fish Shellfish Immunol 2015; 45: 534-42. 

1.7 Jaroenram W, Chaivisuthangkura P, Owens L. One base pair deletion and high rate of 

evolution:  Keys to viral accommodation of Australian Penaeus stylirostris 

densovirus. Aquaculture 2015; 443: 40-8. 

1.8 Thongkao K, Longyant S, Silprasit K, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P.  Rapid and 

sensitive detection of Vibrio harveyi by loop-mediated isothermal amplification 

combined with lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene.  Aquaculture Res 

2015 ;5: 1122-31. 

1.9 Chaivisuthangkura P, Longyant S, Sithigorngul P.  Immunological-based assays for 

specific detection of shrimp viruses. Worl J Virol 2014; 3:1-10. 

1.10 Srisuk C, Longyant S, Senapin S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P.   Molecular 

cloning and characterization of a Toll receptor gene from Macrobrachium 

rosenbergii. Fish Shellfish Immunol 2014; 36: 552-62. 

1.11 Sripiromrak A, Chaivisuthangkura P, Longyant S, Sithigorngul P.  Using vitellin 

monoclonal antibodies to assess the vitellogenesis- inhibiting hormone activity of 

Macrobrachium rosenbergii. ScienceAsia 2014; 40:157-67. 

1.12 Chaivisuthangkura P, Pengsuk C, Longyant S, Sithigorngul P. Evaluation of monoclonal 

antibody based immunochromatographic strip test for direct detection of Vibrio 

cholerae O1 contamination in seafood samples.  J Microbiol Methods 2013; 95: 

304-11. 
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1.13 Poonkhum R, Anantasomboon G, Srisuk C, Ngamniyom A, Chaivisuthangkura P, 

Withyachumnamkul B.  Expression levels of Litopenaeus vannamei toll in the 

whiteleg shrimp (L.  vannamei)  in response to different routes of yellow head 

virus infection. J Biol Sci 2013; 13: 58-66. 

1.14 Chaivisuthangkura P, Senapin S, Wangman P, Longyant S, Sithigorngul P.  Simple and 

rapid detection of infectious myonecrosis virus using an immunochromatographic 

strip test. Arch Virol 2013; 158: 1925-30. 

1.15 Pengsuk C, Chaivisuthangkura P, Longyant S, Sithigorngul P.  Development and 

evaluation of a highly sensitive immunochromatographic strip test using gold 

nanoparticle for direct detection of Vibrio cholerae O139 in seafood samples. 

Biosensors and Bioelectronics 2013; 42: 229-35. 

1.16 Siriwattanarat R, Longyant S, Chaivisuthangkura P, Wangman P, Vaniksampanna A, 

Sithigorngul P.  Improvement of immunodetection of white spot syndrome virus 

using a monoclonal antibody specific for heterologously expressed icp11.  Arch 

Virol 2013; 158: 967-79. 

1.17 Prompamorn P, Longyant S, Pengsuk C, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P.  Rapid 

identification and differentiation of Vibrio parahaemolyticus from Vibrio spp.  in 

seafood samples using developed monoclonal antibodies.  World J Microbiol 

Biotechnol 2013; 29: 721-31. 

1.18 Hajimasalaeh W, Longyant S, Chaivisuthangkura P, Sithigorngul P.  Improved 

immunodetection of Taura syndrome virus using a monoclonal antibody specific 

for heterologously expressed VP1 capsid protein. Arch Virol 2013; 158: 77-85. 

1.19 Wangman P, Longyant S, Chaivisuthangkura P, Sridulyakul P, Rukpratanporn S,  

Sithigorngul P. Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus detection using an 

immunochromatographic strip test. J Virol Methods 2012; 183: 210-14.  

1.20 Longyant  S, Senapin S, Sanont S, Wangman P, Chaivisuthangkura P,  Rukpratanporn S, 

Sithigorngul S. Monoclonal antibodies against extra small virus show that it co-

localizes with Macrobrachium rosenbergii nodavirus. Dis Aquat Organ 2012; 99: 

197-205. 

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป) 

2.1 อรพรรณ มานะจิตต ศิวาพร ลงยันต ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร การพัฒนาวิธี loop mediated 

isothermal amplification (LAMP) ควบคูกับ lateral flow dipstick (LFD) เพ่ือตรวจการติดเชื้อ 
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Pseudomonas aeruginosa อยางจําเพาะ การประชุมวิชาการจีโนมิกสและพันธุศาสตร 11-12 

กรกฎาคม 2559 โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ P005 หนา 49-58. 

 

3.  ตํารา/หนังสือ (ยอนหลัง 5 ป) 

3.1 Chaivisuthangkura P, Vaniksampanna A, Pasookhush P, Longyant S, Sithigorngul P. Taura 

syndrome virus. Molecular Detection of Animal Viral Pathogens, In: Liu D, editor. 

Boca Raton, CRC Press; 2016. p. 17-25. 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ (ยอนหลัง 5 ป) 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบ 

ประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ (หัวหนา

โครงการ/ผูรวมโครงการ) 

การผลิตรีคอมบิแนนทฮีโมไซยานินของกุง

กามกรามและการทดสอบฤทธิ์ตานไวรัสMrNV 

และแบคทีเรียชนิดตางๆ 

 

งบประมาณ

แผนดิน 

2559 หัวหนาโครงการ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 

ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทช 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

ทช 601 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลข้ันสูง 

ทช 602 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลข้ันสูง 

ทช 611 เทคโนโลยีข้ันสูงทางยีน 

ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร 

ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวน้ํา 

ทช 652 ความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทช 655 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชวีภาพ 
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การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal 

amplification (LAMP)  ควบคูกับ gold 

nanoparticle hybridization probe ท่ี

จําเพาะตอยีน ecfX สําหรับตรวจการติดเชื้อ 

Pseudomonas aeruginosa 

สกอ. เพ่ิมเติม 2559 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาวิธี loop-mediated isother-mal 

amplification (LAMP)  ควบคูกับ gold 

nanoparticle hybridization probe ท่ี

จําเพาะตอยีน tlh สําหรับตรวจการติดเชื้อ 

Vibrio parahaemolyticus ในกุง 

สกอ. เพ่ิมเติม 2558 หัวหนาโครงการ 

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธี 

allele specific PCR ท่ีจําเพาะตอ ยีน gryB 

สําหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อ Aeromonas caviae 

งบประมาณ

แผนดิน 

2558 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal 

amplification (LAMP) ควบคูกับเทคนิค 

lateral flow dipstick (LFD)  ท่ีจําเพาะตอยีน 

ecfX สําหรับตรวจการติดเชื้อ Pseudomonas 

aeruginosa 

งบประมาณ

แผนดิน 

2557 หัวหนาโครงการ 

การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของ Toll 

receptors จากกุงกามกราม 

Macrobrachium rosenbergii 

สกว. 

(ทุนเมธีวิจัย) 

2556-2558 หัวหนาโครงการ 

 

การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal 

amplification (LAMP) ควบคูกับเทคนิค 

lateral flow dipstick (LFD) ท่ีจําเพาะตอยีน 

rpoX สําหรับตรวจการติดเชื้อ Vibrio 

alginolyticus ในกุง 

สกอ. เพ่ิมเติม 2556 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal 

amplification เพ่ือตรวจการติดเชื้อวิบริโอสป

ชีสตางๆ ในสัตวน้ํา 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช) 

2555-2556 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสําหรับเชิ้อ 

Pseudomonas aeruginosa 

งบประมาณ

แผนดิน 

2555 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ศิวาพร ลงยันต 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Siwaporn Longyant 

ตําแหนงทางวิชาการ      รองศาสตราจารย  

ท่ีทํางาน         ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท       02-649-5000 ตอ 18515  

Email           siwaporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533 

วท.ม. เคมีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536 

วท.ด. วิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542 

 

ความเช่ียวชาญ   Immunology, Zoology 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยอนหลัง 5 ป) 

1.1 Pasookhush P, Longyant S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Development of 

Duplex Loop-Mediated Isothermal Amplification (dLAMP) Combined with Lateral 

Flow Dipstick (LFD) for the Rapid and Specific Detection of Vibrio vulnificus and V. 

parahaemolyticus. North American J  Aquaculture 2016; 78: 327-36. 

1.2 Vaniksampanna A, Longyant S, Wangman P, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. 

Enhancement and confirmation of white spot syndrome virus detection using 

monoclonal antibody specific to VP26. Aquaculture Research 2016; DOI: 10.1111/ 

are.13007. 

1.3 Wangman P, Longyant S, Utari HB, Senapin S, Pengsuk C, Sithigorngul P, 

Chaivisuthangkura P. Sensitivity improvement of immunochromatographic strip test 

for infectious myonecrosis virus detection. Aquaculture 2016; 453:163–168. doi:10. 

1016/j.aquaculture.2015.11.041. 
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1.4 Payattikul P, Longyant S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Development of a PCR 

assay based on a single base pair substitution for the specific detection of 

Aeromonas caviae by targeting the gyrB gene. J Aquat Animal Health 2015; 

27(3):164-71. doi: 10.1080/08997659. 2015.1047538. 

1.5 Plaon S, Longyant S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Rapid and Sensitive Detection 

of Vibrio alginolyticus by Loop-Mediated Isothermal Amplification Combined with a 

Lateral Flow Dipstick Targeted to the rpoX Gene. J Aquat Anim Health. 2015; 

27(3):156-63. doi: 10.1080/08997659.2015.1037468. 

1.6 Youngcharoen S, Senapin S, Lertwimol T, Longyant S, Sithigorngul P,  Flegel TW, 

Chaivisuthangkura P. Interaction study of a novel Macrobrachium rosenbergii 

effector caspase with B2 and capsid proteins of M. rosenbergii nodavirus reveals 

their roles in apoptosis. Fish & Shellfish Immunol 2015; 45:534-542. 

1.7 Thongkao K, Longyant S, Silprasit K, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Rapid and 

sensitive detection of Vibrio harveyi by loop-mediated isothermal amplification 

combined with lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene Aqua Research 2015; 5: 

1122–1131. 

1.8 Sripiromrak A, Chaivisuthangkura P, Longyant S, Sithigorngul P. Using vitellin 

monoclonal antibodies to assess the vitellogenesis-inhibiting hormone activity of 

Macrobrachium rosenbergii. ScienceAsia 2014; 40:157-167. 

1.9 Chaivisuthangkura P, Longyant S, Sithigorngul P. Immunological-based assays for 

specific detection of shrimp viruses. World J Virol 2014; 3(1): 1-10. 

1.10 Srisuk C, Longyant S, Senapin S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Molecular cloning 

and characterization of a Toll receptor gene from Macrobrachium rosenbergii. Fish 

& Shellfish Immunol 201; 36:552-556. 

1.11 Chaivisuthangkura P, Pengsuk C, Longyant S, Sithigorngul P. Evaluation of monoclonal 

antibody based immunochromatographic strip test for direct detection of Vibrio 

cholerae O1 contamination in seafood samples.  J Microbiol Methods 2013; 95:304–

311. 

1.12 Chaivisuthangkura P, Senapin S, Wangman P, Longyant S, Sithigorngul P. Simple and 

rapid detection of infectious myonecrosis virus using an immunochromatographic 

strip test Arch Virol 2013; 158:1925–1930. 
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1.13 Hajimasalaeh W, Longyant S, Chaivisuthangkura P, Sithigorngul P. Improved 

immunodetection of Taura syndrome virus using a monoclonal antibody specific for 

heterologously expressed VP1 capsid protein. Arch Virol 2013; 158:77–85. 

1.14 Siriwattanarat R, Longyant S, Chaivisuthangkura P., Wangman P, Vaniksampanna A, 

Sithigorngul P. Improvement of immunodetection of white spot syndrome virus 

using a monoclonal antibody specific for heterologously expressed icp11. Arch Virol 

2013; 158:967–979 

1.15 Pengsuk C, Chaivisuthangkura P, Longyant S, Sithigorngul P. Development and 

evaluation of a highly sensitive immunochromatographic strip test using gold 

nanoparticle for direct detection of Vibrio cholerae O139 in seafood samples. 

Biosensors and Bioelectronics. 2013; 42: 229–235. 

1.16 Prompamorn P, Longyant S, Pengsuk C, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Rapid 

identification and differentiation of Vibrio parahaemolyticus from Vibrio spp. in 

seafood samples using developed monoclonal antibodies. World J Microbiol 

Biotechnol 2013; 29:721–731. 

1.17 Longyant S, Senapin S, Sanont S, Wangman P, Chaivisuthangkura P, Rukpratanporn S, 

Sithigorngul P. Monoclonal antibodies against extra small virus show that it co-

localizes with Macrobrachium rosenbergii nodavirus. Dis Aquat Org 99: 2012; 99: 

197–205. 

1.18 Wangman P, Longyant S, Chaivisuthangkura P, Sridulyakul P, Rukpratanporn S, 

Sithigorngul P. Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus detection using an 

immunochromatographic strip test. J Virol Methods 2012; 183:210– 214. 

1.19 Wangman P, Senapin S, Chaivisuthangkura P, Longyant S, Rukpratanporn S, Flegel TW, 

Sithigorngul P. Production of monoclonal antibodies specific to Macrobrachium 

rosenbergii nodavirus using recombinant capsid protein. Dis Aquat Org 2012; 98:121-

131. 

 

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป) 

  - 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

ศิวาพร ลงยันต  ไพศาล สิทธิกรกุล. ไมโครเทคนิค (Microtechiques). Advanced Printing Service 

Co., Ltd; 2555; 86 หนา  
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ไพศาล สิทธิกรกุล  ศิวาพร ลงยันต. กายวิภาคของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Anatomy of The 

Invertebrates). บริษัท ซัคเซสพับลิเคชั่น; 2557; 145 หนา 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ (ยอนหลัง 5 ป) 

 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ (หัวหนา

โครงการ/ผูรวมโครงการ) 

การโคลนและการแสดงออกของโปรตีน 

ICP11 เพ่ือสรางโมโนโคลนอล

แอนติบอดีสําหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อ

ไวรัสตัวแดงดวงขาว 

งบประมาณ

แผนดิน 

2555 หัวหนาโครงการ 

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจําเพาะตอ

เชื้อ Vibrio fluvialis สําหรับพัฒนาชุด

ตรวจแบบแถบสี 

งบประมาณ

แผนดิน 

2556 หัวหนาโครงการ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

BT501 Advanced Biotechnology 

BT502 Instrumentation in Biotechnology 

BT691 Seminar in Biotechnology 1 

BT692 Seminar in Biotechnology 2 

BT693 Seminar in Biotechnology 3 

BT694 Research Methodology in Biotechnology 

BT791 Seminar in Biotechnology 4 

BT792 Seminar in Biotechnology 5 

BT793 Seminar in Biotechnology 6 

BT 601 Advanced Molecular Cell Biology 

BT 602 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology 

BT 603 Cell Culture Technology 

BT 621 Advanced Immunology 

BT 622 Advanced Aquaculture Biotechnology 

BT 623 Biotechnology in Aquatic Animal Pathology 
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การพัฒนาชุดตรวจ strip test ตอโปรตีน 

ICP11 ของไวรัสตัวแดงดวงขาว 

งบประมาณ

แผนดิน 

2557 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาชุดตรวจ immunochromato-

graphic strip test ตอไวรัส infectious 

myonecrosis virus (IMNV) 

งบประมาณ

รายได

มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสําหรับใช

ตรวจการติดเชื้อไวรัสโรคทอราในกุง 

งบประมาณ

แผนดิน 

2558 หัวหนาโครงการ 

การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีเพ่ือการ

ตรวจอิมมูโนโกลบูลินของปลานิล 

งบประมาณเงิน

รายได คณะ

วิทยาศาสตร 

2559 หัวหนาโครงการ 

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีจําเพาะ

เพ่ือการวินิจฉัย Vibrio parahaemoly-

ticus ท่ีทําใหเกิดโรคตายดวนในกุง 

งบประมาณ

แผนดิน 

2560 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ฐาปนา ชลธนานารถ  

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Thapana Chontananarth 

ตําแหนงทางวิชาการ      - 

ท่ีทํางาน         ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        02-649-5000 ตอ 18101 

Email           thapana@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. สัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550 

วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553 

วท.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ชีววิทยาชาติพันธุ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

 

ความเช่ียวชาญ 

Molecular parasitology, medical malacology, Molecular diagnosis 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยอนหลัง 5 ป) 

1.1 Chontananarth T. Multiplex PCR Assay for Discrimination of Centrocestus caninus and 

Stellantchasmus falcatus. Asian Pacific Journal Tropical of BiomedicineI (In press) 

1.2 Anucherngchai S., Tejangkura T. and Chontananarth T. Epidemiological situation and 

molecular identification of cercarial stage in freshwater snails in Chao – Phraya 

basin, Central Thailand. Asian Pacific Journal Tropical of Biomedicine. 2016; 6(6); 

539-545.  

1.3 Sripalwit P., Wongsawad C., Chontananarth T., Anuntalabhochai S.,  Wongsawad P. and  

Chai J.Y.  Worm Developmental and Phylogenetic Characteristic of Stellantchasmus 

falcatus (Trematoda: Heterophyidae) from Thailand. Korean Journal of Parasitology . 

2015; 53(2): 201 – 207 
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1.4 Wongsawad C., Chontananarth T., Wongsawad P., and Choovattanapakorn N. 

Occurrence of Helminths Infection in Norway Rats (Rattus norvegicus) from Mueang 

District, Chiang Mai Province. Chiang Mai Veterinary Journal. 2014; 12(3): 159-165.  

1.5 Chontananarth T.,  Wongsawad C., Chomdej S., Krailas D. and  Chai J.Y., 2014  

Molecular phylogeny of trematodes in Family Heterophyidae based 

onmitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (mCOI). Asian Pacific Journal 

Tropical of Medicine. 2014; 7: 446-450.   

1.6 Chontananarth T. and Wongsawad C. 2013. Prevalence of Haplorchis taichui Infection 

in Snails from MareTaeng basin, Chiang Mai Province by Using Morphological and 

Molecular Technique.  Journal of Yala Rajabhat University. Journal of Yala Rajabhat 

University. 2013; 8(1): 9-21. 

1.7 Chontananarth T. and Wongsawad C.  Epidemiology of cercarial stage of trematodes in 

freshwater snails from Chiang Mai Province, Thailand. Asian Pacific Journal Tropical 

of Biomedicine.  2013; 3(3): 237-243.   

1.8 Chontananarth T. and Wongsawad C.  2011. Prevalence of Haplorchis taichui in field 

collected snails: molecular approach. Korean Journal of Parasitology. 2011 ; 48(4): 

165 – 168.  

 

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป) 

2.1 Anucherngchai S. and Chontananarth T. 2016. The Prevalence and Morphological 

Characteristic of Trematodes Infection in Freshwater Snails, Filopaludina in Bangkok, 

Thailand Proceedings of the ASTC 2016: The 4th Academic Science and Technology 

Conference 2016, Bangkok, Thailand. 

2.2 Panich W., Sabaijai M. and Chontananarth T. 2016. Prevalence of Camallanus 

anabantis in Climbing Perch ( Anabas testudineus (Bloch, 1792)) Salaya District, 

Nakhonpatom Province. Proceedings of the ASTC 2016: The 4th Academic Science 

and Technology Conference 2016, Bangkok, Thailand. 

2.3 Chimburut C., Wetchasart N. and Chontananarth T. 2016. The Parapleurophocercous 

Cercaria Infection in Freshwater Snails, Family Thiaridae from Nakhon Nayok 

Province, Thailand by Morphological and Molecular Biology Methods Proceedings of 

the ASTC 2 0 1 6:  The 4th Academic Science and Technology Conference 2 0 1 6, 

Bangkok, Thailand. 
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2.4 Chontananarth T.  2015. Epidemiological situation of trematode, Philophtalmus, by 

using light and scanning electron microscope with PCR-based methods.  

Proceedings of the 8th AMC and the 32nd MST Annual Conference 28-30 January 

2015, Nakhon Pathom, Thailand, 245-248. 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

-  

  

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ชว 101 ชีววิทยา 1 

ชว 102 ชีววิทยา 2 

ชว 103 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1  

ชว 191 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1 

ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 

ชว 271 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยาเบื้องตน 

ชว 305 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา   

ชว 322 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

ชว 326 ปรสิตวิทยา 

ชว 404 สาหรายวิทยา 

ชว 412  สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 

ชว 454 วิทยาภูมิคุมกัน 

ชว 455 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกัน 

ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา  

วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย 

ทช 492 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 

ทช 493  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 

ทช 612 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล 

ทช 624 วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทยและสัตวแพทย 

ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ (ยอนหลัง 5 ป) 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ (หัวหนา

โครงการ/ผูรวมโครงการ) 

ระบาดวิทยาและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของ

ของตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียวงศ 

Heterophyidae เพ่ือประเมินผลกระทบการ

ใชพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในลุมแมน้ําเจาพระยา 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร 

2557 ผูอํานวยการแผนการวิจัย 

การศึกษาอุบัติการณการติดเชื้อพยาธิใบไมในวงศ 

Heterophyidae โดย เทคนิค Multiplex 

PCR 

เงินรายได

มหาวิทยาลัยฯ 

2558 หัวหนาโครงการ 

พลวัตรการติดเชื้อพยาธิใบไมวงศ 

Heterophyidae ระยะตัวออนในสัตวน้ําบาง

ชนิดในจังหวัดนครนายก 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร 

2558 หัวหนาโครงการ 

การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม และหอย

น้ําจืดวงศ Thiaridae ในจังหวัดราชบุรี 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร 

2558 ผูอํานวยการแผนการวิจัย 

การประยุกตใชปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสสําหรับ

การระบุชนิดพยาธิใบไมในโฮสตก่ึงกลางและ

โฮสตเฉพาะในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณใน

จังหวัดนครนายก 

เงินรายได 

มหาวิทยาลัยฯ 

2558 หัวหนาโครงการ 

การประยุกตใชปฏิกิริยาลูกโซเพอลิเมอเรส เพ่ือ

ตรวจสอบการติดเชื้อของในลําไสขนาดเล็ก 

Haplorchis taichui ในสัตวน้ําบริเวณพ้ืนท่ี

ราบลุมแมน้ําเจาพระยา 

งบประมาณ

แผนดิน 

2559 หัวหนาโครงการ 

คาความชุก และการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของ

พยาธิใบไมในหอยขมสกุล Filopaludina ในท่ี

ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง 

เงินรายได 

มหาวิทยาลัย 

2559 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสําหรับ

ตรวจสอบการติดเชื้อพยาธิใบไมในลําไสสกุล 

Echinostoma ในโฮสตก่ึงกลาง 

เงินรายได 

บัณฑิตวิทยาลัย 

2559 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอรแบบแถบเพ่ือ

ตรวจหาการติดพยาธิใบไมในลําไสใน

สกุล Echinostoma Rudolphi, 1809 ใน

สัตวเศรษฐกิจ 

งบประมาณ

แผนดิน 

2560 หัวหนาโครงการ 
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4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ (ยอนหลัง 5 ป) 

 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีริ

โอซินท่ีสรางจากแบคทีเรียกรดแลกติกท่ี

แยกไดจากผลิตภัณฑอาหารเนื้อและปลา

หมักของไทย 

งบประมาณเงิน

รายได มศว 

2554 หัวหนาโครงการ 

การใชเทคนิค SCAR เพ่ือเพ่ิมความจําเพาะใน

การยืนยันเพศและพันธุของพืชสกุลระกํา

พันธุเศรษฐกิจ 

งบประมาณเงิน

รายได บัณฑิต

วิทยาลัย มศว 

2554 ผูรวมโครงการ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 

วจช 201 จุลชีววิทยา 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

ชว 203 ชีววิทยาของเซลล 

วจช 302 วิทยาไวรัส 

วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรีย 

วจช 391 การใชเครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา  

วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 

วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 

วจช 483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 

วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 

วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร 

วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย 

วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 

วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร 
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การแยกและการศึกษาลักษณะบางประการ

ของแบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของ

แบคทีเรียกรดแลคติกจากนมเปรี้ยว 

งบประมาณ

แผนดิน มศว 

2555 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนา SCAR marker สําหรับจําแนกพันธุ

ปาลมน้ํามันในระยะกลา 

งบประมาณ

แผนดิน มศว 

2555 ผูรวมโครงการ 

การแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลสัตวเพ่ือ

นํามาใชเปนโพรไบโอติกสายพันธุผสม 

งบประมาณ

แผนดิน มศว 

2557 หัวหนาโครงการ 

การคัดเลือกเห็ดราขนาดใหญท่ีสามารถผลิต

เอนไซมไดในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภู

เขียว 

งบประมาณ

แผนดิน มศว 

2557 ผูรวมโครงการ 

การตรวจสอบจุลินทรียบงชี้และจุลินทรียท่ัวไป

จากน้ําและอากาศบริเวณคลองแสนแสบ 

รวมท้ังผลกระทบของการใชน้ําจากคลอง

แสนแสบในการปลูกพืชผักในครัว/แหลงทุน

สนับสนุน 

งงบประมาณ

แผนดิน มศว 

2556 หัวหนาโครงการ 

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเจริญของเห็ด

เอคโตไมคอรไรซาชนิดใหมในสกุล 

Astraeus และการตรวจหารากเอคโตไม

คอรไรซาในพืชอาศัยดวยเทคนิคทาง

ชีววิทยาโมเลกุล 

งบประมาณ

แผนดิน มศว 

2557 ผูรวมโครงการ 

การศึกษาลักษณะของสายพันธุกลายของ 

Lactobacillus paracasei ท่ีดื้อตอการ

ติดเชื้อดวยเฟจ 

งบประมาณเงิน

รายได มศว 

2557 หัวหนาโครงการ 

ประสิทธิภาพในการใชวิธีทางกายภาพและเคมี

ในการยับยั้งแบคทีริโอเฟจท่ีติดเชื้อใน

ผลิตภัณฑนมหมัก 

งบประมาณ

แผนดิน มศว 

2558 หัวหนาโครงการ 

การเหนี่ยวนําโปรเฟจท่ีแทรกอยูใน 

Lactobacillus paracasei ท่ีแยกไดจาก

นมเปรี้ยว 

งบประมาณเงิน

รายได คณะ

วิทยาศาสตร มศว 

2559 หัวหนาโครงการ 

การศึกษากลไกของสายพันธุกลายของ 

Lactobacillus paracasei ท่ีดื้อตอการติด

เชื้อดวยเฟจ 

งบประมาณเงิน

รายได มศว 

 

2559 หัวหนาโครงการ 
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การแยกสารเมตาบอไลตท่ีสรางจากเชื้อ 

Weissella spp. ท่ีแยกไดจากปลาสม 

งบประมาณ

แผนดิน มศว 

2560 หัวหนาโครงการ 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนท่ี 18 สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

2559-ปจจุบัน อาจารยท่ีปรึกษา 
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สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 

Ph.D. Neuroscience Iowa State University, U.S.A. 2543 

 

ความเช่ียวชาญ 

 Neuroscience, Physiology 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(ยอนหลัง 5 ป) 

1.1 Suvannasara P, Praphairaksit N, Muangsin N. Self-assembly of mucoadhesive 

nanofibers.. RSC Adv. 2014; 4: 58664-58673. 

1.2 Suvannasara P, Juntapram K, Praphairaksit N, Siralertmukul K, Muangsin N. 

Mucoadhesive 4-carboxybenzenesulfonamide-chitosan with antibacterial 

properties. Carbohydrate polymers. 2013. 94:244-52. 

1.3 Juntapram K, Praphairaksit N, Siraleartmukul K, Muangsin N. Electrosprayed 

polyelectrolyte complexes between mucoadhesive n,n,n,-trimethylchitosan-

homocysteine thiolactone and alginate/carrageenan for camptothecin delivery. 

Carbohydrate Polymer. 2012; 90: 1469-1479. 

1.4 Klaiwong K, Hewson MG, Praphairaksit N. Identifying Pedagogical Content Knowledge in 

an Undergraduate Inquiry Biology Lab Course. International Journal of Learning. 

2011; 17: 17. 
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http://www.invenzone.com/research_papers/electrosprayed-polyelectrolyte-complexes-between-mucoadhesive-n-n-n-trimethylchitosan-homocysteine-thiolactone-and-alginate-slash-carrageenan-for-camptothecin-delivery-373576064


139 

1.5 Songsurang K, Praphairaksit N, Siraleartmukul K, Muangsin N. Electrospray fabrication of 

doxorubicin-chitosan-tripolyphosphate nanoparticles for delivery of doxorubicin. 

Arch Pharm Res. 2011; 34: 583-592. 

1.6 Juntapram K, Praphairaksit N, Siraleartmukul K, Muangsin N. Synthesis and 

characterization of chitosan-homocysteine thiolactone as a mucoadhesive 

polymer. Carbohydrate Polymer. 2011. 87: 2399 – 2408. 

 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 Atiratana T, Praphairaksit N.  The Stem anatomy and controlled release of Stephania 

venosa (Blume) Spren. Proceedings of The 42nd Congress on Science and 

Technology of Thailand (STT42); 2016 November 30 – December 2; Bangkok, 

Thailand. 

2.2 Keawvilai P, Praphairaksit N.  Preparation of Chitosan:Carrageenan film for Controlled 

Release of Tinospora crispa extract. Proceedings of The 42nd Congress on Science 

and Technology of Thailand (STT42); 2016 November 30 – December 2; Bangkok, 

Thailand.  

2.3 Praphairaksit N, Wongroj S, Praphairaksit N. Heavy metals in water and fish from 

SanSaeb canal. Proceedings of The 37th Congress on Science and Technology of 

Thaiasland (STT37); 2011 October 10-12; Bangkok, Thailand. 

 

หมายเหตุ: ไมรวมการนําเสนอผลงานในการประชุมท่ีเผยแพรเฉพาะบทคัดยอ 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

 - 

4.  ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ  

 

รหัสวิชา รายวิชา 

ชว 321 มิญชวิทยา 

ชว 354 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 

ชว 355 พฤติกรรมวิทยา 

ชว 394 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 

ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา  

ชว 456 ประสาทชีววิทยา 
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ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1 

ชว 482 สัมมนาทางชีววิทยา 2 

ชว 493 การศึกษาอิสระทางชีววิทยา 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 

ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร 

ชว 325 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของสัตวมีกระดูกสันหลัง 

ทช 701 ชีวจริยศาสตร 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ (ยอนหลัง 5 ป) 

 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หัวหนา

โครงการ/ผูรวม

โครงการ) 

การศึกษาผลกระทบดานคุณภาพน้ําและการ

ปนเปอนของโลหะหนัก ท่ีมีตอปลาน้ําจืด

ในคลองแสนแสบ 

งบประมาณ

แผนดิน มศว  

2554 หัวหนาโครงการวิจัย 

พิษเฉียบพลันของยาฆาแมลง Imidacloprid 

ตอสิ่งมีชีวิตนอกกลุมเปาหมายโดยใชปลา

ตะเพียนขาวเปนเครื่องมือทดสอบ 

งบประมาณ

รายได คณะ

วิทยาศาสตร 

มศว  

2559 หัวหนาโครงการวิจัย 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) พิชาภัค ศรียาภัย 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Pichapak Sriyapai 

ตําแหนงวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท   02-649-5000 ตอภายใน 18507  

E-mail    peechapack@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

วท.ม. พันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547 

Ph.D. 
Natural Science and 

Technology 
Okayama University, Japan 2551 

 

ความเช่ียวชาญ 

 การศึกษาทางอณูชีววิทยาในจุลินทรีย เอนไซมวิทยาของจุลินทรีย การตรวจสอบจุลินทรียกอโรคใน

อาหาร และการศึกษากระบวนการยอยสลายและการผลิตพลาสติกชีวภาพ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) 

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

1.1 Sriyapai P, Kawai F, Siripoke S, Chansiri K, Sriyapai T. Cloning, Expression and 

Characterization of a Thermostable Esterase HydS14 from Actinomadura sp. strain 

S14 in Pichia pastoris. International Journal of Molecular Science, 2015; 6: 13579-

13594.  

1.2 Ngamniyom A, Sriyapai T, Somyoonsap P. Investigation of Hormone Receptor Expressions 

in the Fins of Oryzias Woworae (Actinopteryg II: Beloniformes: Adrianichthyidae). 

Acta Ichthyologica ET Piscatoria, 2014; 44: 221-227. 

1.3  Sriyapai T,. Somyoonsap P, Areekit S, Khawsak P, Pakpitcharoen A, Chansiri K. Isolation, 

cloning and molecular characterization of a thermotolerant xylanase from 

Streptomyces sp. THW31. African Journal of Biotechnology 2013; 12: 427-437. 
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1.4 Somyoonsap P, Kitpreechavanich V., Pornbanlualap S. A Sequence-Specific Nicking 

Endonuclease from Streptomyces: Purification, Physical and Catalytic Properties. 

ISRN Biochemistry 2013: Article ID 287158, 9 pages.  

1.5 วิชุดา พรหมคงบุญ, ทายาท ศรียาภัย, และ พิชาภัค ศรียาภัย สภาวะท่ีเหมาะสมตอการผลิตเอนไซมพอลิ 

(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ดีพอลิเมอเรส จาก Actinomadura sp. สาย

พันธุ TF1, วารสารวิทยาศาสตร มศว, ปท่ี 32 ฉบับ 2 ธันวาคม 2559, (ตอบรับ) 

1.6 พิชาภัค ศรียาภัย, ทายาท ศรียาภัย และ สิริธร สโมสร การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตพอลิไฮด

รอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จาก Bacillus cereus สายพันธุ PE3, วารสารวิทยาศาสตร ม.บูรพา 

(ตอบรับ) 

1.7 ทายาท ศรียาภัย, สมใจ ศิรโิภค, โกสุม จันทรศิร,ิ นวดล เพ็ชรวัฒนา และ พิชาภัค สมยูรทรัพยสภาวะท่ี

เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมยอยสลายอะลิฟาติกพอลิเอสเทอรจากเชื้อ Actinomadura sp. 

strain TF1, วารสารวิทยาศาสตร มศว, ปท่ี 30 ฉบับ 2 ธันวาคม 2557, หนา 103-118 

 

2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1 Sriyapai T, Somyoonsap P, Sangpakdee K, Ngamniyoma A, Duangjai W, Silprasit K. 

Isolation, characterization and biocontrol of Streptomyces and its potential as 

plant growth promoting agents. Proceeding full paper in International Congress on 

Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES) 7-9 May 2015, Kyoto, 

Japan. 

2.2 Joraleerut P, Somyoonsap P, Samosorn S, Chansiri K, Sriyapai T. Isolation and Production 

by Polyhydroxybutyrate (PHB) Producing Bacterial from Soil. Proceeding of The 

26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International 

Conference, Chiang Rai, Thailand, 2014 

2.3 Sukrakanchana L, Sukkhum S, Somyoonsap P. Isolation of Bioplastics Degrading  Bacteria 

from Compost Soil in Thailand. Proceeding of The 23rd Annual Meeting of the Thai 

Society of Biotechnology, Bangkok, Thailand, 2012  

 

3. ตํารา/หนังสือ  

- 
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4. ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ  

 

รหัสวิชา รายวิชา 

ชว 191 ปฏิบัติการชวีวิทยา1 

วจช 201 จุลชีววิทยา 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

ชว 341 พันธุศาสตร 

วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 

วจช 477  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 

วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 

วจช 481 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 

วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  

รหัสวิชา รายวิชา 

ทช 644  เทคโนโลยีข้ันสูงทางเอนไซม 

ทช 612 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 

ทช 649 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานะภาพ 

(หัวหนาโครงการ/ผู

รวมโครงการ) 

1. การเพ่ิมผลผลิตเอนไซมท่ียอยสลาย

พลาสติกชีวภาพโดยเชื้อชอบรอน 

Saccharothrix sp. APL5 

เงินรายได 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ประจาํป 

2555 หัวหนาโครงการ 

2. การเลือก การคัดแยกเชื้อ และการจัด

จําแนกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซม exo-β-

glucanase จากดินในประเทศไทย 

 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร 

2556 หัวหนาโครงการ 
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3. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบดีเอ็นเอ

ของเชื้อ Shigella species จากสิ่งสง

ตรวจทางคลินิก  

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

4. การผลิต สกัดแยก และคุณสมบัติใน

การยอยสลายพอลิไฮดรอกซีบิวไทเรท 

(PHB) ท่ีผลิตไดจากวัสดุราคาถูกจากเชื้อ

แบคทีเรียท่ีมีศักยภาพสูง 

เงินแผนดิน 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

5. การทําบริสุทธิ์ และการศึกษา

คุณสมบัติของเอนไซมท่ียอยสลาย

พลาสติกชีวภาพจากเชื้อชอบรอน 

Actinomadura sp. สายพันธุ TF1 

เงินแผนดิน 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 

6. การโคลนนิ่ง และการศึกษาระดับยีน

เพ่ือการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PHAs 

จากเชื้อแบคทีเรียท่ีมีศักยภาพสูง 

เงินแผนดิน 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ–สกุล (ภาษาไทย) ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย 

ช่ือ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Nuttika  Suwannasai 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ท่ีทํางาน  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู  114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

เบอรโทรศัพท 02-649-5000 ตอ 18519 

E-mail   nuttika@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 

วท.ม. จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

วท.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 2548 

 

ความเช่ียวชาญ 

เห็ดราวิทยา  จุลชีววิทยา  พันธุศาสตรของจุลินทรีย เครื่องหมายดีเอ็นเอ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยอนหลัง 5 ป) 

1.1 Agustini V, Sufaati S, Suharno, Suwannasai N. 2016. Rhizoctonia-like fungi isolated from 

roots of Dendrobium lancifolium var. papuanum and Calanthe triplicate in Papua, 

Indonesia. Biodiversitas. 17(1): 377-383. 

1.2 Suwannasai N, Phosri C, Sangvichien E, Sihanonth P, Ruchikachorn N, Whalley MA, Yao 

YJ, Whalley AJS. 2015. A tale of two continents. Journal of fungal research. 13(4): 

147-153. 

1.3 Orachaipunlap K, Suwannasai N, Chutipaijit S, Whalley AJS, Sihanonth P. 2015. 

Antioxidant properties derived from stromata of Xylaria species collected from 

tropical forest. Research Journal of Biotechnology. 10(3): 1-7.  

1.4 Sawadsitang S, Mongkolthanaruk W, Suwannasai N, Sodngam S. 2015. Antimalarial and 
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1.8 Sarawaneeyaruk S, Pringsulaka O, Wichalek S, Koto R, Sukkhum S.  The effect of 

domestic wastewater from Thailand’ s Saen Saeb canal on plant growth and 

rhizosphere microorganisms, Songklanakarin J Sci Technol 2014; 36: 627-632. 

1.9 Hanphakphoom S, Maneewong N, Sukkhum S, Tokuyama S, Kitpreechavanich V. 

Characterization of poly( l-lactide) -degrading enzyme produced by thermophilic 

filamentous bacteria Laceyella sacchari LP175, J Gen Appl Microbiol 2014; 60: 13-

22. 

1.10 Sukkhum S,Tokuyama S, Kitpreechavanich V.  Poly( L-Lactide) -Degrading Enzyme 

Production by Actinomadura keratinilytica T1 6 -1  in 3  L Airlift Bioreactor and Its 

Degradation Ability for Biological Recycle. J Microbiol Biotechnol 2012; 22: 92–99. 

1.11 Sukkhum S, Kongsaeree P, Tokuyama S, Ishida Y, Tamura T, Kitpreechavanich V. A novel 

poly (L-lactide) degrading themophilic actinomycetes, Actinomadura keratinilytica 

strain T16-1 and pla gene sequencing. Afr J Microbial research 2011; 5: 2575-2582. 

1.12 อรอนงค  พริ้งศุลกะ,  สิรินธร สุนทรธรรมาสน,  เกตุวดี อินเสียน, ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย,  สุขุมาภรณ  

สุขขุม, สิริรักษ  ศรวณียารักษ, อัจฉริยา  รังษิรุจิ. 2556. การแยกและการศึกษาลักษณะของ

แบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากนมเปรี้ยว. วารสารวิทยาศาสตร มศว, 

29(2): 93-107.  

 

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป) 

2.1 Youngpreda, A., Chuensangjun, C., Sirisansaneeyakul, S., Suksamran, S, Upamai, W., 

Kitpreechavanich, V., Krajangsang. S. 2015. Study of poly(L-lactde) (PLA) recycling 

process by using biological method, Proceedings in The 7th National Science 

Research Conference, 30-31 March, Naresuan University, Pitsanulok, Thailand, 1-6 
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3.  ตํารา/หนังสือ 

3.1 สุขุมาภรณ กระจางสังข. 2559. ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. 213 หนา. 

3.2 Sukkhum, S., Kitpreechavanich, V. 2011. New Insight into Biodegradation of Poly (L-
Lactide), Enzyme Production and Characterization. Progress in Molecular and 
Environmental Bioengineering-From Analysis and Modeling to Technology 
Applications. Intech open access. 27, 587-604. 
 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

SMB201 Microbiology 

SMB202 Laboratory in Microbiology 

SMB372 Food Microbiology 

SMB421 Determinative Bacteriology 

SMB476 Agricultural Microbiology 

SMB477 Industrial Microbiology 

SMB479 Fermentation Technology 

BI302 Biostatistics 

BI191 Biology Laboratory I 

BI372 Introduction to Biotechnology 

BT643 Advanced Food Technology 

BT649 Special Topics in Microbiological Biotechnology 

BT501 Advanced Biotechnology 

BT502 Instrumentation in Biotechnology 

BT654 Biosafety and Regulation in Biotechnology 

BT694 Research Methodology in Biotechnology 

BT641 Advanced Environmental Microbiology 

BT644 Advanced Enzyme Technology 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ (ยอนหลัง 5 ป) 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หัวหนา

โครงการ/ผูรวม

โครงการ) 

การยอยสลายพอลิแลกไทดดวย
กระบวนการทางชีวภาพโดย
แบคทีเรียชอบรอนเพ่ือการนํา
กลับมาใชใหม  

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร 

2554 หัวหนาโครงการ 

การไฮโดรไลซวัตถุดิบจําพวกวัชพืชน้ําโดย

เอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อจุลินทรียเพ่ือ

การผลิตเอทานอล 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร 

2556 หัวหนาโครงการ 

การแยกเชื้อจุลินทรีย จัดจําแนก และ
ศึกษาความสามารถในการผลิต
เอนไซมจากน้ําหมักชีวภาพเพ่ือ
การบริโภค 

บริษัท บริษัทดีนะ 

จํากัด 

2556 หัวหนาโครงการ 

การยอยสลายพลาสติกชนิดพอลิแลกไทด

ดวยกระบวนการทางชีวภาพโดย

แบคทีเรียชอบรอนเพ่ือการนํากลับมาใช

ใหม  

มูลนิธิโทเรฯ 2556 หัวหนาโครงการ 

การใชประโยชนจากหางน้ํายางท่ีแยกยางส

กิมออกเพ่ือการผลิตเอนไซมยอยสลาย

พอลิแลกไทดจากเชื้อแอคติโนมัยสีท 

โดยใชกระบวนการหมักแบบเปด  

สกว. 2556 หวัหนาโครงการ 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการยอย

สลายพอลีแลกไทดและการนําไป

ประยุกตใชในการนําพลาสติกชนิดนี้

กลับมาใชใหมดวยกระบวนการทาง

ชีวภาพ  

ทุนนักวิจัยรุนใหม 

(สกว.) 

2556-2557 หัวหนาโครงการ 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิต

เอนไซมยอยสลายพอลีแลกไทดในถัง

หมักแบบใบกวนขนาด 10 ลิตรโดยใช

เซลลตรึงจากเชื้อ Actinomadura 

keratinilytica สายพันธุ T16-1  

วช. 2557 ผูอํานวยการแผนงาน

วิจัยและหัวหนาโครงการ

ยอย 
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การตรวจสอบจุลินทรียบงชี้และจุลินทรีย

ท่ัวไปจากน้ําและอากาศบริเวณคลอง

แสนแสบ รวมท้ังผลกระทบของการใช

น้ําจากคลองแสนแสบในการปลูกพืชผัก

ในครัวเรือน  

งบประมาณ

แผนดิน

มหาวิทยาลัย 

2557 ผูรวมโครงการ 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิต

เอนไซมไลเปสเพ่ือใชในการรีไซเคิล

พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกไทด  

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร 

2558 หัวหนาโครงการ 

การขยายระดับการยอยสลายพอลิแลกไทด

โดยใชเอนไซมจาก Actinomadura 

keratinilytica สายพันธุ T16-1 ในถัง

หมักขนาด 5 ลิตร  

งบประมาณ

รายได

มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   สิริรักษ ศรวณียารักษ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Siriruk Sarawaneeyaruk 

ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย 

ท่ีทํางาน         ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        02-649-5000 ตอ 18122 

Email           siriruk@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2547 

M.Agr.Sc. Applied Biosciences Kyoto University, Japan 2550 

D.Agr.Sc. Applied Biosciences Kyoto University, Japan 2553 

 

ความเช่ียวชาญ 

Plant-Microbe Interaction, Plant Pathology, Rhizosphere Ecology  

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยอนหลัง 5 ป) 

1.1 Pringsulaka O. Rueangyotchanthana K, Suwannasai N, Watanapokasin R, Amnueysit P, 

Sunthornthummas S, Sukkhum S, Sarawaneeyaruk S, Rangsiruji A. In vitro 

screening of lactic acid bacteria for multi-strain probiotics. Livestock Science. 2015; 

174: 66-73 

1.2 Sarawaneeyaruk S, Krajangsang S, Pringsulaka O. The effects of neem extract and 

azadirachtin on soil microorganisms. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 

2015; 15(4): 1071-1083. 

1.3 Sarawaneeyaruk S, Pringsulaka O, Wichalek S, Koto R, Sukkhum S. The effect of 

domestic wastewater from Thailand’s Saen Saeb canal on plant growth and 

rhizosphere microorganisms. Songklanakarin journal of science and technology. 

2014; 36(6): 627-632. 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ    พ.ศ. 2560 



157 

1.4 สุขุมาภรณ กระจางสังข, วัลลภา หลอเหลี่ยม, ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย, สิริรักษ ศรวณียารักษ, อรอนงค 

พริ้งศุลกะ, วิเชียร กิจปรีชาวนิช. การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ําดวยกระบวนการหมักแบบ 

Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) และ Separated Hydrolysis 

and Fermentation (SHF). วารสารวิทยาศาสตร มศว. 2558; 31(2): 27-40. 

 

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป) 

- 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

 - 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

ชว 341 พันธุศาสตร 

ชว 442  พันธุวิศวกรรม 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

วจช 302 วิทยาไวรัส 

วจช 311 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 

วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร 

วจช 481 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 

วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 

วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 

ทช 611 เทคโนโลยีข้ันสูงทางยีน 

ทช 614  ความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียระดับโมเลกุล  

ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมข้ันสูง 

ทช 643 เทคโนโลยีข้ันสูงทางอาหาร 

ทช 649 ไวรัสวิทยาข้ันสูง  

ทช 745 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ (ยอนหลัง 5 ป) 

 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หัวหนา

โครงการ/ผูรวม

โครงการ) 

ผลของสารสกัดจากใบสะเดาตอการเจริญ

ของเชื้อจุลินทรียสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช,  

งบประมาณ

รายได คณะ

วิทยาศาสตร มศว 

ประจาํป 

2556 

หัวหนาโครงการ 

การตรวจสอบจุลินทรียบงชี้และจุลินทรีย

ท่ัวไปจากน้ําและอากาศบริเวณคลอง

แสนแสบ รวมท้ังผลกระทบของการใช

น้ําจากคลองแสนแสบในการปลูกพืชผัก

ในครัวเรือน 

งบประมาณ

แผนดิน มศว  

ประจาํป 

2557 

ผูรวมโครงการ 

การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรียสงเสริม

การเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณ

ริมคลองแสนแสบ,  

งบประมาณ

รายได มศว 

 

ประจาํป 

2557 

หัวหนาโครงการ 

การคัดแยกและคัด เลือกเชื้ อจุลินทรีย

ปฏิปกษตอเชื้อสาเหตุโรคแคงเกอรใน

มะนาวแปนเริ่มตน 

งบประมาณ

รายได มศว 

 

ประจาํป 

2558 

หัวหนาโครงการ 

คัดแยกและศึกษาคุณสมบัติแบคทีเรียท่ี

สามารถผลิตเอนไซม ACC deaminase 

จากไมตัดดอก,  

งบประมาณ

รายได มศว 

 

ประจาํป 

2559 

หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   สุขุมาภรณ แสงงาม 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Sukhumaporn  Saeng-ngam 

ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย 

ท่ีทํางาน         ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        02-649-5000 ตอ 18101 

Email           Sukhumaporns@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

วท.ม. พฤกษศาสตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร 2547 

วท.ด วิทยาศาสตรชีวภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2555 

 

ความเช่ียวชาญ 

 Plant Physiology   Plant Stress Physiology และ Molecular Biology  

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยอนหลัง 5 ป) 

1.1 Sukhumaporn Saeng-Ngam, Kampon Limruengroj, Rath Pichyangkura, Supachitra 

Chadchawan, and Teerapong Buaboocha. (2014). Chitosan Potentially Induces 

Drought Resistance in Rice Oryza sativa L. via Calmodulin. J. Chitin Chitosan Sci. 2, 

117-122. 

1.2 Saeng-ngam, S., Takpirom, W., Buaboocha, T. and Chadchawan, S. (2012). The role of the 

OsCam 1-1 salt stress Sensor in ABA Accumulation and Salt Tolerance in Rice. 

Journal of Plant Biology. 55:198-208.   

 

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป) 

2.1 กนกวรรณ ปานสุขสาร, พูนพิภพ เกษมทรัพย และสุขุมาภรณ แสงงาม. (2558). อิทธิพลของกาซโอโซน

ตอระดับของสารตานอนุมูลอิสระในคะนา (Brassica alboglabra). การประชุมวิชาการ

พฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 9. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ วันท่ี 3-5 มิถุนายน 

2558. หนา 49-60.  
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2.2 กิตติญา พรรณา, อภิชาต สุขสําราญ, คณพล จุฑามณี และสุขุมาภรณ แสงงาม. (2558). ผลของสาร 

7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD) ตอการเติบโตและปริมาณน้ําตาลรวม

ของขาวพันธุ กข31 (Oryza sativa L. cv. RD31) ภายใตความเครียดจากสภาวะแลง. การ

ประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 9. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ วันท่ี 3-

5 มิถุนายน 2558. หนา 194-207. 

2.3 อพิธาน ทรัพยวิจิต, อภิชาต สุขสําราญ, คณพล จุฑามณี และสุขุมาภรณ แสงงาม. (2558). ผลของสาร 

7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD) ตอปริมาณคลอโรฟลลรวมและปริมาณ

โพรลีนของขาวพันธุ กข47 (Oryza sativa L. cv. RD47)ภายใตความเครียดจากสภาวะแลง. 

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 9. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ 

วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558. หนา 208-221.  

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

  - 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ชว102 ชีววิทยา 2 

ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

ชว451 สรีรวิทยาพืช 

ชว457 การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ชว312 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของพืช 

ชว481 สัมมนาทางชีววิทยา 1 

SCI412 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา  

ทช633 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

ทช502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ (ยอนหลัง 5 ป) 

 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หัวหนา

โครงการ/ผูรวม

โครงการ) 

เรื่อง ความสามารถในการทนความเค็มและ

อิทธิพลของกรดแอบไซซิกจากภายนอก

ตอการปรับตัวทางสรีรวิทยา   บาง

ประการของขาวพันธุสังขหยดพัทลุง 

และขาวพันธุเล็บนกปตตานี ภายใต

สภาวะเครียดจากความเค็ม 

เงินรายได คณะ

วิทยาศาสตร มศว 

2556-2557 หัวหนาโครงการ 

อิทธิพลของกาซโอโซนตอระดับของสาร

ตานอนุมูลอิสระในผักคะนาและกวางตุง  

เงินรายไดบัณฑิต

วิทยาลัย มศว 

2557-2558 หัวหนาโครงการ 

การเพ่ิมความสามารถในการทนตอ

ความเครียดจากภาวะแลง ของขาวพันธุ

ปทุมธานี 1           

เงินรายได มศว 2557-2558 หัวหนาโครงการ 

การใชสารแอนาลอกของเอคไดสเตียรอยด

ในการเพ่ิมผลผลิตขาวในเขตพ้ืนท่ี

เพาะปลูกจังหวัดสิงหบุรี 

 

เครือขายวิจัย

ภูมิภาค (ภาค

กลาง) โครงการ

จัดการความรูและ

ถายทอด

เทคโนโลยีจาก

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

ประจาํป

งบประมาณ 

2557 

2557-2558 หัวหนาโครงการ 

ความสามารถในการทนแลงของขาวพันธุ

เล็บนกปตตานี ภายใตความเครียดจาก

สภาวะแลง 

เงินรายได มศว 2558-2559 หวัหนาโครงการ 

การเพ่ิมผลผลิตของขาวไทยในพ้ืนท่ี

เพาะปลูกจังหวัดสิงหบุรีดวยสารบราสสิ

โนสเตียรอยดมิมิก 

เครือขายวิจัย

ภูมิภาค (ภาค

กลาง) โครงการ

2558-2559 หัวหนาโครงการ 
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 จัดการความรูและ

ถายทอด

เทคโนโลยีจาก

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

ประจําป

งบประมาณ 

2558 สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

ผลของสารแอนาลอกเอคไดสเตียรอยดตอ

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบาง

ประการของขาวภายใตสภาวะเครียด

จากความแลง 

เงินรายได มศว 

 

2559-2560 หัวหนาโครงการ 

ผลของสารแอนาลอกเอคไดสเตียรอยดตอ

การเติบโตของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 

105 ภายใตสภาวะเครียดจากความเค็ม 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร มศว 

2559-2560 หัวหนาโครงการ 

การเพ่ิมความสามารถในการทนแลงของ

มะเขือเทศดวยสารบราสสิโนสเตียรอยด

มิมิก 

เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร มศว 

2559-2560 หัวหนาโครงการ 

ประสิทธิภาพการใชถานชีวภาพเพ่ือการเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรและการเก็บกัก

คารบอนในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 

ทุนงบประมาณ

แผนดิน มศว

2560 

2560-2561 ผูอํานวยการแผนงาน

วิจัย 

การตอบสนองทางสรีรวิทยาบางประการ

ของพริกดวยการใชถานชีวภาพจาก

ซังขาวโพดในการปรับปรุงพ้ืนท่ีดิน

เปรี้ยว 

 

ทุนงบประมาณ

แผนดิน มศว 

2560-2561 หัวหนาโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ  
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ช่ือหลักสูตรเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ช่ือหลักสูตรปรับปรุง    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

            เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2560 
 

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

 ปรับปรุงรหัสรายวิชาและเพ่ิมเติมรายวิชาใหม 
 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

 ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร 

รายละเอียดการปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้สงู 3 (3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงซึ่ง

ประกอบดวย ปรากฏการณทางเคมีและชีววิทยา ท่ี

เก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติท่ีเหมาะสม

ตอการพัฒนาสายพันธุของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังการพัฒนา

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาทางชีวภาพซึ่งเปนท่ี

สนใจในเชิงอุตสาหกรรม 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้สงู 3 (3-0-6) 

ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ปรากฏการณทางเคมี

และชีววิทยา ท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต เทคนิคและการ

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาสายพันธุของสิ่งมีชีวิต 

รวมท้ังการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา

ทางชีวภาพซึ่งเปนท่ีสนใจในเชิงอุตสาหกรรม และความ

ปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

ทช 502 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (1-3-2) 

ศึกษาและวิเคราะห ทฤษฎี เทคนิคท่ีสําคัญ และ

การใชเครื่องมือท่ีเก่ียวของในดานเทคโนโลยีชีวภาพระดับ

โมเลกุล ดานเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโล-

ยีชีวภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ดานเทคโนโลยีชีวภาพพืช

และสัตว และเทคโนโลยีชีวภาพดานอ่ืนๆ 

ทช 502 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (1-3-2) 

ศึกษาและวิเคราะห ทฤษฎี เทคนิคท่ีสําคัญ และ

การใชเครื่องมือท่ีเก่ียวของในดานเทคโนโลยีชีวภาพระดับ

โม เล กุล  ด าน เทคโน โลยี ชี วภาพสิ่ งแวดลอม  ด าน

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ดานเทคโนโลยี-

ชีวภาพพืชและสัตว 

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล 3 (3-0-6) 

 ศึกษาและวิเคราะห หลักการและเทคนิคเก่ียวกับ

การเพาะเลี้ยงเซลลแบบตางๆ   ชีววิทยาของเซลล

เพาะเลี้ยง การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล การขยาย

ขนาดของการเพาะเลี้ยง การผลิตโปรตีนโดยเซลล

เพาะเลี้ยง  และกระบวนการแยกโปรตีนออกจากเซลล

หลังการเพาะเลี้ยง 

ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล 3 (3-0-6) 

 ศึกษาหลักการและเทคนิคเก่ียวกับการเพาะเลี้ยง

เซลล   ชีว วิทยาของเซลล เพาะเลี้ ยง การดัดแปลง

พันธุกรรมของเซลล การขยายขนาดของการเพาะเลี้ยง 

การผลิตโปรตีนโดยเซลลเพาะเลี้ยง  และกระบวนการแยก

โปรตีนออกจากเซลลหลังการเพาะเลี้ยง 

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

ทช 604 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง 4 (4-0-

8) 

 ศึกษาและวิเคราะห โครงสรางและหนาท่ีของเซลล 

ทช 601 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง 4 (4-0-

8) 

ศึกษาองคความรูข้ันสูงเก่ียวกับโครงสราง หนาท่ี

เปลี่ยนรหัส

วิชาและคํา 

อธิบายราย 
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รวมถึงความสัมพันธระหวางเซลล การเจริญเติบโต การ

เปลี่ยนแปลงและการตายของเซลล การศึกษาระดับ

โมเลกุล ไดแก สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมแทบอลิซึม

ของชีวโมเลกุล การส ังเคราะหด ีเอ ็นเอ อารเอ ็นเอ 

โปรตีน และการศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน 

ของเซลล  รวมถึงความ  สัมพันธระหวางเซลล  การ

เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงและการตายของเซลล 

การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเม

แทบอลิซึมของชีวโมเลกุล การสังเคราะหดีเอ็นเอ อารเอ็น

เอ โปรตีน และศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน 

วิชา 

ทช 605 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้น

สูง 1 (0-3-0) 

 ศึกษาและวิเคราะห ปฏิบัติการเทคนิคตางๆทางชีว

โมเลกุลเพ่ือใชในการวิเคราะหดานปริมาณและคุณภาพ

ของสารตางๆของสิ่งมีชีวิต 

ทช 602 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้น

สูง 1 (0-3-0) 

 ศึกษาและวิเคราะห  ปฏิ บัติการเทคนิคทางชีว

โมเลกุลข้ันสูงเพ่ือใชในการวิเคราะหดานปริมาณและ

คุณภาพของสารของสิ่งมีชีวิต 

เปลี่ยนรหัส

วิชาและคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

ทช 612 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกลุ     

3 (2-3-4) 

 ศึ ก ษ าแ ละ วิ เค ร าะห  หั วข อ ท่ี น าส น ใจท าง

เทคโนโลยีชีวภาพเชิงโมเลกุล การคนควาวิธีการใหมท่ี

ทันสมัยและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือความกาวหนาทางเทคนิค

และวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพเชิงโมเลกุล 

 ตัดออก 

ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร 3 (2-3-4) 

ศึกษาและวิเคราะห การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ซอฟทแวร สารสนเทศ และฐานขอมูลในการวิเคราะห

ลําดับเบสของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ วิเคราะหโครงสรางและ

หน าท่ีของยีนและโปรตีน ศึกษาความสัม พันธ เชิ ง

วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกตใชในดาน

อ่ืนๆ 

ทช 616 ชีวสารสนเทศศาสตร 3 (2-3-4) 

ศึกษาและวิเคราะห การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ซอฟทแวร สารสนเทศ และฐานขอมูลในการวิเคราะห

ลําดับเบสของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ วิเคราะหโครงสรางและ

หน าท่ีของยีนและโปรตีน ศึกษาความสัม พันธ เชิ ง

วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกตใช 

 

เปลี่ยนรหัส

วิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 

ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้สงูทางการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 3 (3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะหการใชเทคนิคทางชีววิทยา

ระดับโมเลกุลในการศึกษาดานภูมิคุมกัน โรคสัตวนํ้า การ

พัฒนาวัคซีนปองกันโรค การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ

สัตวนํ้า การใชสารกระตุนภูมิคุมกันและโปรไบโอติกใน

สัตวนํ้า การใชวัสดุอาหาร ทดแทน  การควบคุมคุณภาพ

นํ้าและการบําบัดนํ้าเสีย 

ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้สงูทางการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา 3 (3-0-6) 

ศึกษาการใชเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลใน

การศึกษาดานภูมิคุมกัน โรคสัตวนํ้า การพัฒนาวัคซีน

ปองกันโรค การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุสัตวนํ้า การใช

สารกระตุนภูมิคุมกันและโปรไบโอติกในสัตวนํ้า การใช

วัสดุอาหาร ทดแทน  การควบคุมคุณภาพนํ้าและการ

บําบัดนํ้าเสีย 

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวน้ํา

3 (2-3-4) 

ศึกษาและวิเคราะห เน้ือเยื่อของสัตวนํ้าและ

พยาธิสภาพท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส แบคทีเรีย ราและ

โป ร โต ซั วช นิ ด ต า งๆ   ก ารต รวจ วิ นิ จ ฉั ย โรค โด ย

กระบวนการทางวิทยาภูมิคุมกัน และชีววิทยาโมเลกุล 

ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวน้ํา

3 (2-3-4) 

ศึกษาและวิเคราะห เน้ือเยื่อของสัตวนํ้าและพยาธิ

สภาพท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส แบคทีเรีย ราและโปรโต

ซัว  การตรวจวินิจฉัยโรคโดยกระบวนการทางวิทยา

ภูมิคุมกัน และชีววิทยาโมเลกุล และการจัดการสุขภาพ

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 
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และการจัดการสุขภาพสัตวนํ้า สัตวนํ้า 

ทช 624 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว    

3 (2-3-4) 

 ศึ กษ าและ วิ เค ราะห  หั วข อ ท่ี น าสน ใจท าง

เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว การคนควาวิธีการใหม ท่ี

ทันสมัยและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือความกาวหนาทางเทคนิค

และวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว 

 ตัดออก 

ทช 633 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช       

3 (2-3-4) 

 ศึ กษ าและ วิ เคราะห  หั วข อ ท่ี น าสน ใจทาง

เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การคนควาวิธีการใหมท่ีทันสมัย

และพัฒนาข้ึนมาเพ่ือความกาวหนาทางเทคนิคและวิธีการ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

 ตัดออก 

BT 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมขั้นสูง 3(3-0-6) 

 ศึกษาและวิเคราะหองคความรู ข้ันสูงเก่ียวกับ

นิเวศวิทยาของจุลินทรียและการคัดเลือกโดยสิ่งแวดลอม  

กระบวนการของจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับวัฏจักรของธาตุ

ทางธรณีชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ี

เก่ียวของกับจุลินทรียและการแกไขสภาพแวดลอมเปนพิษ

โดยหลักการทางจุลชีววิทยา เทคนิคของชีววิทยาโมเลกุล

ในการตรวจติดตามศึกษาสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 

BT 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมขั้นสูง 3(3-0-6) 

 ศึกษาองคความรูข้ันสูงเก่ียวกับนิเวศวิทยาของ

จุลินทรียและการคัดเลือกโดยสิ่งแวดลอม  กระบวนการ

ของจุลินทรีย ท่ี เก่ียวของกับวัฏจักรของธาตุทางธรณี

ชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ

กับจุลินทรียและการแกไขสภาพแวดลอมเปนพิษโดย

หลักการทางจุลชีววิทยา เทคนิคของชีววิทยาโมเลกุลใน

การตรวจติดตามศึกษาสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

ทช 642 กระบวนการหมกัทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห กระบวนการหมักในระดับ

อุตสาหกรรม ปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการหมัก 

เชน จุลินทรีย อาหารเลี้ยงเช้ือและผลิตภัณฑ วัตถุดิบท่ีใช

ในกระบวนการหมัก ผลิตภัณฑตางๆ ในกระบวนการหมัก 

โดยเนนกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม การฆาเช้ือ การ

ออกแบบถังหมัก การกวนและการใหอากาศ การควบคุม

กระบวนการหมัก การแยกผลิตภัณฑจากกระบวนการ

หมัก การยอและขยายสวนกระบวนการหมักและ

เศรษฐศาสตรของกระบวนการหมัก 

ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 ศึกษากระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการหมัก จุลินทรีย อาหาร

เลี้ยงเช้ือและผลิตภัณฑ วัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการหมัก 

ผลิตภัณฑในกระบวนการหมัก โดยเนนกระบวนการหมัก

ในอุตสาหกรรม การฆาเช้ือ การออกแบบถังหมัก การกวน

และการใหอากาศ การควบคุมกระบวนการหมัก การแยก

ผลิตภัณฑจากกระบวนการหมัก การยอและขยายสวน

กระบวนการหมักและเศรษฐศาสตรของกระบวนการหมัก 

 

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 3 (3-0-6) 

 ศึกษาและวิเคราะห ความสําคัญ ความกาวหนา

และแนวโนมในอนาคตในการประยุกตใชเทคโนโลยี 

ชีวภาพกับการผลิต พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมมูลคาของ

อาหาร เทคนิคข้ันสูงตางๆ ท่ีใชสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางอาหาร ผลิตภัณฑอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ เชน

ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 3 (3-0-6) 

 ศึกษาความสําคัญ ความกาวหนาและแนวโนมใน

อนาคตในการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิต 

พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมมูลคาของอาหาร เทคนิคข้ันสูงท่ี

ใชสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ผลิตภัณฑอาหาร

จากเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑจากยีสต แบคทีเรีย และ

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 
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ผลิตภัณฑจากยีสต แบคทีเรีย และจุลินทรียอ่ืนๆ รวมท้ัง

ผลิตภัณฑจากพืชและสัตว 

จุลินทรีย รวมท้ังผลิตภัณฑจากพืชและสัตว 

 

ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม 3 (3-0-6) 

 ศึกษาและวิเคราะห การผลิตเอนไซมในระดับ

อุตสาหกรรม การตรึงเอนไซม กิจกรรมและความเสถียร

ของเอนไซม ท่ี ถูกตรึง การประยุกตใชตัวกระตุนทาง

ชีวภาพ ปฏิกรณชีวภาพสําหรับงานดานเอนไซม 

ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม 3 (3-0-6) 

 ศกึษาการผลิตเอนไซมในระดับอุตสาหกรรม การ

ตรึงเอนไซม กิจกรรมและความเสถียรของเอนไซมท่ีถูก

ตรึง การประยุกตใชตัวกระตุนทางชีวภาพ ปฏิกรณชีวภาพ

สําหรับงานดานเอนไซม 

 

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

ทช 645 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีววิศวกรรม 2 (0-6-0) 

การปฏิบัติการในการเตรยีมกลาเช้ือ การเก็บกลา

เช้ือ การหมักในเครื่องปฏิกรณชนิดตางๆ การเตรยีมและ

การประยุกตเอนไซมท้ังแบบอิสระและตัวรูป เทคนิคการ

ควบคุมสภาวะในการหมัก เทคโนโลยีหลังการหมัก การ

แปรรูปผลิตภณัฑทางชีวภาพ 

 ตัดออก 

ทช 646 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม        

3 (2-3-4) 

ศึกษาและวิเคราะห หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจทาง

เทคโนโลยีชีววิศวกรรม การคนควาวิธีการใหมท่ีทันสมยั

และพัฒนาข้ึนมาเพ่ือความกาวหนาทางเทคนิคและวิธีการ

ทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม 

 ตัดออก 

ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต 3 (2-3-4) 

 ศึกษาและวิเคราะห ชีววิทยาข้ันสูงของยีสต การ

จัดหมวดหมู การจัดจําแนกชนิด โดยอาศัยเทคนิคตางๆ 

รวมท้ังเทคนิคดานชีววิทยาโมเลกุล ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของยีสต  การเก็บรักษาพันธุกรรมและการ

ปรับปรุงสายพันธุ  ความสําคัญของยีสตในอุตสาหกรรม

อยางละเอียด  ผลิตภัณฑจากยีสตและเทคโนโลยีการผลิต 

จลนพลศาสตรข้ันสูงของการหมัก 

ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต 3 (2-3-4) 

 ศึกษาและวิเคราะห ชีววิทยาข้ันสูงของยีสต การ

จัดหมวดหมู การจัดจําแนกชนิด โดยอาศัยเทคนิคดานจุล

ชีววิทยา รวมท้ังเทคนิคดานชีววิทยาโมเลกุล ความหลาก 

หลายทางชีวภาพของยีสต การเก็บรักษาพันธุกรรมและ

การปรับปรุงสายพันธุ  ความสําคัญของยีสตในอุตสาห- 

กรรมอยางละเอียด  ผลิตภัณฑจากยีสตและเทคโนโลยี

การผลิต จลนพลศาสตรข้ันสูงของการหมัก 

เปลี่ยนคํา 

อธิบายราย 

วิชา 

ทช 649 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจลุชีววิทยา 

3 (2-3-4) 

ศึกษาและวิเคราะห หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจทาง

เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา การคนควาวิธีการใหม

ท่ีทันสมัยและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือความกาวหนาทางเทคนิค

และวิธีการทางเทคโนโลยี ชีวภาพท่ีเก่ียวของกับจุล

ชีววิทยา 

 ตัดออก 

ทช 653 เทคโนโลยีระบบนําสงยา 3 (3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห หลักการของระบบนําสงยาใน

ทช 651 เทคโนโลยีระบบนําสงยา 3 (3-0-6) 

 ศึกษาหลักการของระบบนําสงยาในรูปแบบและ

เปลี่ยนรหัส

วิชาและ
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รูปแบบและทิศทางตางๆ ท้ังแบบดั้ งเดิมและแบบ

ปลดปลอยแบบควบคุม การนําสงยาทางจมูก ทางปอด 

ทางเยื่อบุชองปาก ทางลําไสใหญและทวารหนัก ทางตา 

ทางผิวหนัง ทางชองคลอด รวมถึงโดยการฉีดและฝง ขอ

ควรพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาระบบนําสงยา 

และการใชระบบนําสงยาในอุตสาหกรรม 

ทิศทางท้ังแบบดั้งเดิมและแบบปลดปลอยแบบควบคุม 

การนําสงยาทางจมูก ทางปอด ทางเยื่อบุชองปาก ทาง

ลําไสใหญและทวารหนัก ทางตา ทางผิวหนัง ทางชอง

คลอด รวมถึงโดยการฉีดและฝง ขอควรพิจารณาในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบนําสงยา และการใชระบบนําสง

ยาในอุตสาหกรรม 

คําอธิบาย

รายวิชา 

ทช 654 ความปลอดภัยและขอกาํหนดทางเทคโนโลยี 

ชีวภาพ 3 (3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห ความสําคัญ การประเมิน

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ การ

ดัดแปรพันธุกรรมของจุลินทรีย พืช สัตว และผลิตภัณฑ 

องคกรและมาตรการปองกันอันตรายจากการดัดแปร

พันธุกรรม กฎหมาย ขอกําหนด และอันตรายท่ีเกิดจาก

การดัดแปรหรือตัดแตงพันธุกรรมซึ่งนํามาสูการพัฒนา

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทช 652 ความปลอดภัยและขอกาํหนดทางเทคโนโลยี 

ชีวภาพ 3 (3-0-6) 

ศึกษาความสําคัญ การประเมินความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ การดัดแปรพันธุกรรม

ของจุลินทรีย  พืช สัตว และผลิตภัณฑ  องคกรและ

มาตรการปองกันอันตรายจากการดัดแปรพันธุกรรม 

กฎหมาย ขอกําหนด และอันตรายท่ีเกิดจากการดัดแปร

หรือตัดแตงพันธุกรรมซึ่งนํามาสูการพัฒนามาตรฐานการ

รับรองผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 

เปลี่ยนรหัส

วิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 

 ทช 612 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล 3 (2-3-4) 

การประยุกต ใช เทคนิคทางด านอณู ชีววิทยา

ประยุกตใชสําหรับการศึกษาการระบาดวิทยาของโรคท่ี

เกิดข้ึนในมนุษย การกระจายของโรค วินิจฉัยโรค การ

พัฒนาเทคนิคตรวจสอบการเกิดโรค และการวางแผนการ

ควบคุมโรค การกระจายตัวทางภูมิศาสตร  ประโยชนของ

การศึกษาทางดานระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

รายวิชาใหม 

 ทช 614 ความสัมพันธระหวางพืชและจุลนิทรียระดับ

โมเลกุล 3 (3-0-6) 

ศึกษาความสัมพันธระดับโมเลกุลระหวางพืชและ

จุลินทรีย ท้ังในรูปแบบท่ีพืชไดประโยชนและเสียประโยชน 

กลไกการบุกรุกหรือการอยูรวม กันระหวางพืชและ

จุลินทรีย การควบคุมความสัมพันธของสารชีวเคมี ท่ี

จุลินทรียหรือพืชผลิต ข้ึน และกลไกทางพันธุกรรมท่ี

ควบคุมความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย   

รายวิชาใหม 

 ทช 615 วิศวกรรมชีวโมเลกุล 3 (3-0-6) 

ศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของสารชีวโมเลกุลและ

เอนไซมภายในเซลล  เทคนิคและวิธีการในการทําวิศว-

กรรมชีวโมเลกุลท้ังในระดับดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน 

และเมแทบอลิซึม วิธีการออกแบบและสรางวิถีเมแทบอลิ

ซึมเพ่ือการผลิตสารท่ีตองการ การนําเทคโนโลยีทาง

รายวิชาใหม 
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วิศวกรรมชีวโมเลกุลไปใชประโยชน รวมถึงหลักการและ

การใชประโยชนของนาโนเทคโนโลย ี

 ทช 624 วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทยและสัตว

แพทย 3 (2-3-4) 

การวินิจฉัยการติดปรสิตโดยลักษณะสัณฐานวิทยา 

และอณูชีววิทยา การพัฒนาเทคนิคสําหรับการวินิจฉัย

ระดับหองปฏิบัติการ การกระจายตัวทางภูมิศาสตร การ

เกิดพยาธิสภาพ ความสัมพันธระหวางโฮสต และปรสิต 

การปองกัน และการรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดปรสิตท่ีมี

ความสําคัญทางการแพทย และสัตวแพทย 

รายวิชาใหม 

 ทช 632 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช 3 (2-3-4) 

ศึกษางาน วิจัยและพัฒนาข้ันสูงในสาขาวิชา

สรีรวิทยาของพืช สภาพนํ้าในพืช การแลกเปลี่ยนกาซ 

ชีวเคมีของพืช การเจริญและการพัฒนาของพืช  

รายวิชาใหม 

 ทช 633 การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ 3 (2-3-4) 

ศึกษาและปฏิ บัติการเก่ียวกับสิ่ งแวดลอมทาง

กายภาพท่ีสําคัญและอิทธิพลท่ีมีตอพืช โดยเนนในดานการ

ตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาภายใตสภาวะ

แวดลอมระดับท่ีปกติและผิดปกติ  

รายวิชาใหม 

 ทช 645 จุลชีววิทยาเชิงลึก 3 (3-0-6) 

ศึกษาวิทยาการปจจุบันท่ีมีการนําจุลินทรียไป

ประยุกตใชงาน ประโยชนและโทษของจุลินทรีย 

รายวิชาใหม 

 ทช 646 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมขั้นสูง 3 (3-0-6) 

ศึกษาผลิตภัณฑจุลินทรีย ความกาวหนาในวิธีการ

ปรับปรุงสายพันธุกระบวนการหมักและกระบวนการหลัง 

การหมัก ทดสอบความเปนพิษของจุลินทรีย และการ

ประยุกตใชผลิตภัณฑของจุลินทรีย 

รายวิชาใหม 

 ทช 649 ไวรัสวิทยาขั้นสูง 3 (3-0-6) 

ศกึษาความปลอดภัยทางชีวภาพในการศึกษาไวรัส 

การเพาะเลี้ยง การจัดหมวดหมูและจําแนกชนิดไวรัส 

พันธุกรรม กลไกของการเพ่ิมจํานวน วิวัฒนาการของไวรัส 

ไวรัสกอมะเร็ง ไวรัส ท่ีคนพบใหม การใชไวรัสในการ

ควบคุมโดยชีววิธี 

รายวิชาใหม 

 ทช 653 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (2-3-4) 

ศึกษาและวิเคราะห หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ การคนควาวิธีการใหมท่ีทันสมัยและ

รายวิชาใหม 
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พัฒนาข้ึนมาเพ่ือความกาวหนาทางเทคนิคและวิธีการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเก่ียวของ 

ทช 699 ปริญญานิพนธ     12 หนวยกิต 

ศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอเร่ืองทางดาน

เทคโนโลยี ชีวภาพที่สนใจ โดยมีรูปแบบและวิธีวิจัยที่

ถูกตองและเปนระบบ ภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท    12 หนวย

กิต 

 

เปลี่ยนรหัส

วิชา 
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