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สารบัญ
หมวดที่

หนา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

1

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1

3. วิชาเอก / แขนงวิชา

1

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1

5. รูปแบบของหลักสูตร

1

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

2

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

2

8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

2

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

3

ผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

3

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

3

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

5

ของสถาบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

6

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร

7

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

7

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

8

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร

9

1. ระบบการจัดการศึกษา

9

2. การดําเนินการของหลักสูตร

9

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน

14

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม

31

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

31

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

33

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

33

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน

33

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

38

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต

42

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)

42

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

42

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

42

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

43

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

43

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

43

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ

44

1. การกํากับมาตรฐาน

44

2. บัณฑิต

45

3. นิสิต

45

4. อาจารย

48

5. หลักสูตร

49

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

53

7. ตัวบงชี้การดําเนินงาน

54

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

55

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

55

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

55

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

55

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

55
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สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก

57

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

58

พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง / ปรับปรุงหลักสูตร

84

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร

89

ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

93

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร

127

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

172

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560
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5.2
5.3
5.4
5.5

แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ทาปริญญานิพนธ์และเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทาปริญญานิพนธ์และเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) เพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2555 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่
12/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ นักวิจัย ที่ปรึกษา ในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
8.2 นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหน่วยงานราชการและ
เอกชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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กระโดดทางเทคโนโลยีในศาสตรตางๆ ปจจุบันเปนชวงของการเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความ
ทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ
ดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบัน ที่ยังคงประสบ
ปญ หาในหลายดาน เชน ป ญหาผลิต ภาพการผลิ ต ความสามารถในการแขงขัน คุณ ภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมลาทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 ยังคงตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4)
การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยให
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง ซึ่งในปจจุบันรัฐบาลมีแนวนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งตองการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมี 5
กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งหนึ่งในหากลุมนั้นคือกลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
(Food, Agriculture & Bio-Tech) โดยในปจจุบัน เทคโนโลยีทางดานพันธุวิศวกรรม ภูมิคุมกันวิทยา และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใชจุลินทรีย ไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนานวัตกรรมตางๆ อยางมากมาย ดังนั้น
การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพตางๆ เหลานี้จะเปนกลไกหลักอยางหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และยกระดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อใหหลุดพนจาก“กับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง” ในอนาคต
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบันโครงสรางประชากรไทยกําลังเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอย
ละ 30 เปนประชากร กลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ซึ่งมีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมี
ครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต
การขยายตัวในกรณีดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายได
ปานกลางอยางถาวรมากขึ้น โดยเฉพาะการลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 ใน
อนาคตซึ่งจะเปนปจจัยถวงการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นและขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนใน การยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการ
เพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ
ดังนั้น การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒ นาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งดานการ
ลงทุน ในการวิจัยและพั ฒ นา ดานบุ คลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้น ฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้ ง
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สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทมากขึ้นในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเปนสิ่งจําเปน การ
ผลักดันงานวิจัย เชนดานเทคโนโลยีชีวภาพการแพทยและสาธารณสุข ดานเกษตรกรรมหรือการใชประโยชน
จากจุลินทรีย ที่นําไปสูการพัฒนาและการสรางนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริงทั้งเชิง
พาณิชยและสาธารณะจะเปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณทางดานการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม จําเปนตองพัฒ นาคนให มี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคน โดยมหาวิทยาลัยใน
ฐานะกลไกสําคัญในการจัดการศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวิจัยและพัฒ นา ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของประเทศ
ในปจจุบันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนามีจํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่
ระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน
ดังนั้ นมหาวิทยาลัยจึงมีพันธกิจในการเตรียมทรัพยากรบุ คคลเพื่อรองรับตอการพัฒนาประเทศ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาเทคโนโลยีชีวภาพดานตางๆ โดยผานการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง
รวมทั้งพัฒนาดุษฎีบัณฑิตใหมี คุณธรรม จริยธรรมในการนําความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกตใช มี
ความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันในทุกๆ ดาน
ของประเทศไทยในอนาคต
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานรับผิดชอบผลิต
บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางดานวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพสูสังคมและประเทศเปนจํานวนมาก โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงมีความเขมแข็งดานวิชาการควบคูกับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้คณาจารยของภาควิชาชีววิทยามีความพรอมในการผลิตดุษฎีบัณฑิต โดยมีคณาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิช าการ มีป ระสบการณ การสอน และผลงานการวิจั ยที่ได รับ การยอมรับ ทั้ งในระดับชาติ และนานาชาติ มี
ผลงานนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการจําหนายเชิงพาณิชย ซึ่งแสดงถึงความมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
สามารถถายทอดองคความรูใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยอาศัยหลักสูตรฉบับปรับปรุงเปนเครื่องมือ โดยมี
จุดมุงหมายที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รวมทั้งสามารถสรางองคความรูใหม ผลิตผลงานวิจัย
และสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ซึ่งจุดมุงหมายทั้งหมดนี้มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนคริน
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ทรวิโรฒที่ตองการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศในอนาคต
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ผนวกกับการพัฒนา/บมเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/
ค า นิ ย ม (Core value) SCI ซึ่ งหมายถึ ง Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility,
International Recognition ในการยกระดับคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตไปสูความเปนมืออาชีพตามบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงดวยการใหความรูทางวิชาการ ควบคูกับการเสริมสรางความสามารถและทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมี เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ ความตองการของ
ชุมชนและสังคม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอนให
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการเรียนการ
สอน การออกแบบหลั กสู ต รและสาระรายวิ ช าในหลั กสู ต ร การปรั บ ปรุงหลั กสู ตรให มี ค วามทั น สมั ย ตาม
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ ทําการประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
13.3.2 หลักสูตรกํากับ ให ผูสอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กอนการเปดภาคการศึกษาใหครบทุ ก
รายวิชา
13.3.3 คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต รควบคุ ม หั ว ข อ ปริ ญ ญานิ พ นธ ให ส อดคล องกั บ สาขา
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 จากดุษฎีบัณฑิต
นิสิตปสุดทาย นายจางผูใชดุษฎีบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
13.3.7 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ป ตามผลประเมินหลักสูตร โดยอาจารย นิสิต ดุษฎี
บัณฑิต และผูใชดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งมีการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความรอบรู มีจรรยาบรรณในการวิจัยขั้นสูง สามารถสราง
องคความรูและสังเคราะหนวัตกรรมใหม เพื่อการพัฒนาและความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2 ความสําคัญ
การพัฒ นาวิทยาศาสตรจําเปน ตองอาศัยรากฐานของทฤษฎี และหลักการทางความคิด เจตคติ
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกันในทุกศาสตรที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูการสรางสรรคงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่มี
ประโยชนตอประเทศชาติ ดังนั้นภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุง
พั ฒ นาความเป น เลิ ศทางวิช าการด านเทคโนโลยี ชี วิภ าพ ดวยการบูรณาการตรรกะทางดานความคิดและ
หลักการกลไกธรรมชาติของแตละรายวิชา ใหมีความสอดคลองกันและเอื้อตอการเขาใจวิทยาศาสตรแขนงอื่นที่
สัมพั น ธกันได อยางบู รณาการ ดวยเทคโนโลยีชีวภาพมี ความสําคัญ ในการพั ฒ นาประเทศทั้งในดานอาหาร
อุตสาหกรรม การเกษตร สุขภาพ คุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดลอม และการผลิตพลังงานสะอาด รวมทั้งการ
สรางความสามารถในการแขงขันที่นําไปสูการพัฒนาประเทศอยางมีทิศทางและมีสมดุล ทั้งนี้ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอาจารยที่มีความรูความสามารถทางวิชาการและผลิตผล
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพมากมาย จึงไดรวมกันปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพใหทันสมัยขึ้น โดยนําศักยภาพที่มีอยูมาชวยในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และได
ส งเสริ มให ค ณาจารย ทํ าการวิ จั ย เผยแพร ผ ลงานทางวิช าการใหเป น ที่ย อมรับ ในระดับ นานาชาติ ทํ าให มี
ศักยภาพระดับสากล เพื่ อขยายฐานความรูเชิงวิชาการและเชิงประยุกตทางเทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยที่
นํ าไปสู การปฏิ บั ติจ ริ ง สามารถประยุ กต ให เกิดประโยชน ตอการพั ฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม และการอนุ รัก ษ
สิ่งแวดลอม โดยใหสอดคลองกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในดานการวิจัยและวิชาการ
2. มีความรู และทักษะความสามารถทางการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถสรางองคความรู
และสังเคราะหนวัตกรรมใหมและนําไปประยุกตใชในอาชีพดานตางๆ ได
3. มีภาวะผูนําสูง เพื่อสงเสริมการศึกษา และการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพใหสอดคลองตามแผน
กลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
4. เพื่อสนองตอบดานการพัฒนากําลังคนทางเทคโนโลยีชีวภาพใหสอดคลองตามแผนกลยุทธดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการ
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
1. มี การพั ฒ นา/ปรับปรุงการ 1.1 มีการประเมินผลการจัดการเรียน
จั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ การสอน
การสอนทุกปการศึกษา
1.2 มี ก ารประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาแนว
ทางการพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง การ
จัดการเรียนการสอน
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
ใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
3. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
ใหสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ/ผูประกอบการ
และการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ
4. พัฒนา เพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณแกบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ใหทันตอกระแสโลกาภิวัฒน

ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยการ
วิเคราะหและวิจัยตามตัวบงชี้คุณภาพ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และความตองการของสังคม และ
ประเมินหลักสูตรโดยผูมีสวนเกี่ยวของ
(stakeholders)

ตัวบงชี้
1.1.1 รายงานผลการเรี ย นรู และ/
หรื อ ผลการจั ด การเรี ย นการสอน
(มคอ. 3-7)
1.1.2 เอกสารการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน/กลยุทธ การสอน (มคอ.
3-7)
2.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2.2 เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง/
รายงานวิจัย

3.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
3.2 เอกสารหลักสูตรปรับปรุง
3.3 รายงานผลการศึกษาความพึง
พอใจตอหลักสูตรของดุษฎีบัณฑิต
3.4 การประเมินจากหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวของใหไดรับ 4.1 รอยละของการดําเนินการจัดการ
การเพิ่มพูนประสบการณความรูบน
ความรูตามแผนที่วางไว
ฐานการจัดการความรู ผานกิจกรรม
4.2 ปริมาณการศึกษา อบรม
ตาง ๆ เชน การอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมสัมมนา ฯลฯ ของบุคลากร
และวิจัย ฯลฯ สูตําแหนงวิชาการ
รวมทั้งมีการใหทุนสนับสนุนการพัฒนา
อาจารยในดานตางๆ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3

การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสมัครเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนดเพิ่มเติมดังนี้
แบบที่ 1 เนนการวิจัย
แบบ 1.1
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดานวิทยาศาสตรชีวภาพทุกสาขาวิชาหรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ โดยสําเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป และตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเปน
การสงเสริมศักยภาพของบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีความคิดสรางสรรค สามารถศึกษาหาความรูไดดวย
ตัวเอง หรือ
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดานวิทยาศาสตรชีวภาพทุกสาขาวิชาหรือสาขา
อื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง โดยสํ า เร็ จ การศึ กษามาแล ว 3 ป ขึ้น ไป และมีป ระสบการณ ดานวิจัย โดยมี ผ ลงานที่ ตีพิ ม พ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

10
(publication) ในระดับนานาชาติที่มีชื่อผูสมัครเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง และผลงานนั้นตองไมใชสวน
หนึ่งของวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูมีประสบการณ สามารถสรางสรรคผลงาน
ทางดานนั้นๆ ใหมากขึ้น
แบบที่ 2 มีการเรียนการสอนและทําวิจัย
แบบ 2.1
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดานวิทยาศาสตรชีวภาพทุกสาขาวิชาหรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของ
แบบ 2.2
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพทุกสาขาวิชาหรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
มีพื้นฐานความรูทางวิชาการตางกัน รวมทั้งมีความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษคอนขางนอย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ใหเขาเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อใหความรูและทักษะพื้นฐาน
ดานภาษาอังกฤษแกนิสิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับเขาศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในชวง 5 ป
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปที่ 2
5
5
5
5
ชั้นปที่ 3
5
5
5
ชั้นปที่ 4
5
5
ชั้นปที่ 5
5
รวม
5
10
15
20
25
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
5
5
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ กรณีรับนิสิตที่จบการศึกษาปริญญาโท 5 คน (แบบ 1.1 และ 2.1)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ปการศึกษา 400,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ)
รวมรายรับ
400,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
ขอมูลในตาราง คิดจาก คาเทอมระดับปริญญาเอก (3 ป) 240,000 บาทตลอดหลักสูตร
2.6.2 งบประมาณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ กรณีรับนิสิตที่จบการศึกษาปริญญาตรี 5 คน (แบบ 2.2)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ปการศึกษา 375,000 750,000 1,125,000 1,500,000 1,500,000
(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ)
รวมรายรับ
375,000 750,000 1,125,000 1,500,000 1,500,000
ขอมูลในตาราง คิดจาก คาเทอมระดับปริญญาเอก (4 ป) 300,000 บาทตลอดหลักสูตร
2.6.3 งบประมาณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (กรณีรับนิสิตที่จบการศึกษาปริญญาโท 3 คน และ จบการศึกษาปริญญาตรี 2 คน)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ปการศึกษา 390,000 780,000 1,170,000 1,380,000 1,380,000
(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ)
รวมรายรับ
390,000 780,000 1,170,000 1,380,000 1,380,000
ขอมูลในตาราง คิดจาก คาเทอมระดับปริญญาเอก (3 ป) 240,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบบ 1.1 และ 2.1)
และคาเทอมระดับปริญญาเอก (4 ป) 300,000 บาทตลอดหลักสูตร (2.2)
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2.6.4 ประมาณการคาใชจาย
งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ (แบบ 1.1 และ 2.1)
รายการ
คาใชจาย
ยอดสะสม
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (12 หนวยกิต x 1200 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้ง/ภาค)
216,000.00
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x 3 ป)
282,940.00
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร
คาใชจายรวม
498,940.00
คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 5 คน)
99,788.00
หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
48,000.00
งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

12,000.00

งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

12,000.00

คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10

24,000.00

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)

99,788.00
147,788.00

161,088.00
13,300

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

36,000

197,088.00

หมวดคาใชจายสวนกลาง

42,912

240,000.00

คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ป)

13,080

คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวน 3 ป)

9,000

คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวน 3 ป)

3,120

คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวน 3 ป)

17,712

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ (แบบ 2.2)
รายการ
คาใชจาย

ยอดสะสม

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (24 หนวยกิต x 1200 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้ง/ภาค)
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x 4 ป)
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร
คาใชจายรวม
คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 5 คน)
หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก

432,000
190,450

622,450
124,490
60,000

งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

15,000

งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)

15,000

คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10

30,000

หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)

124,490.00
184,490.00

197,790
13,300

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

45,000

242,790.00

หมวดคาใชจายสวนกลาง

57,210

300,000.00

คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4 ป)

17,440

คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวน 4 ป)

12,000

คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวน 4 ป)
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวน 4 ป)
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร
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23,616
300,000.00

14
2.7

UJn1f1w
E71
Iv I

LII
LI
fl

01

flIN

0

fl

EIVfl

nnWtnin (E-earning)

LLU

fl1LU

U

LI
2.8

n i

iiit½ tJT1c

LU

iii n1

flL

IJThJ ('i)
fl1flhIlU

11UtJ

. 2559 (nwn n)

cu'nin

1½

3.

. 2561

2

3.1

ô*.200OWOØ

3.1.1

n11
U

-

U1L

- ij

flWfl

JW6fl I.iuu 1.1

nn

Th'

nnJqjqji

iThc LW1J 2.2

LtL -

-

niu
01

0

210

2.

ncu
Jn1

flEn

3.

3.1.2

a

Lij1 IV1

(j)
0

jj 2.1

wu 1.1
1.

d

fl

11

-

8

12

48

36

48

48

48

72

fl1'JJ

RJ1ft

1 vr 792
3

I11rnw

Lwu 2.2

12

n1JT?11 wJ 791

2 wi 793

a

I/o

4

flF
fl

01

-

1v1'n1

LUU 1.1

u.iju 2.1

W.1. 2560

15
ไม นับหนวยกิต และทํ าวิจัยโดยทําปริญญานิพนธมีคาเที ยบไดไมนอยกวา 48 หนวยกิต และจํานวนหน วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 2 เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ
แบบ 2.1 ผู เข าศึ ก ษาเป น ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโท ต อ งเรี ย นจํ านวนหน ว ย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต ประกอบดวย การเรียนรายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิตและ
ทําวิจัยโดยทําปริญญานิพนธมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผู เข า ศึ กษาเป น ผู สํ าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ต อ งเรี ย นจํ านวนหน ว ย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต ประกอบดวย การเรียนรายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิตและ
ทําวิจัยโดยทําปริญญานิพนธมีคาเทียบไดไมนอยกวา 48 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
แบบ 2.1 ประกอบดวย
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา
3. ปริญญานิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

4
8
36
48

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 4 หนวยกิต ประกอบดวย
ทช 701 ชีวจริยศาสตร
2 (2-0-4)
BT 701 Bioethics
ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 1
1 (0-2-1)
BT 791 Seminar in Advanced Biotechnology 1
ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2
1 (0-2-1)
BT 792 Seminar in Advanced Biotechnology 2
ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3*
BT 793 Seminar in Advanced Biotechnology 3
หมายเหตุ * ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3 บังคับเรียนโดยไมนับหนวยกิต ซึ่งประเมินผลเปน
S/U
ข. หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 8 หนวยกิต โดยเลือกอยางนอย 6 หนวยกิตจาก
รายวิช าในกลุ มใดกลุมหนึ่ ง ยกเว นกลุ มที่ 4 ตามความเหมาะสมกับ การทําปริญ ญานิพนธ ทั้งนี้อาจเลือก
รายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไมเกิน 3 หนวยกิต โดยไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร
หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560
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แบบ 2.2 ประกอบดวย
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา
3. ปริญญานิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

12
12
48
72

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต ประกอบดวย
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3 (3-0-6)
BT 501 Advanced Biotechnology
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2 (1-3-2)
BT 502 Instrumentation in Biotechnology
ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-4)
BT 694 Research Methodology in Biotechnology
ทช 701 ชีวจริยศาสตร
2 (2-0-4)
BT 701 Bioethics
ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 1
1 (0-2-1)
BT 791 Seminar in Advanced Biotechnology 1
ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2
1 (0-2-1)
BT 792 Seminar in Advanced Biotechnology 2
ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3*
BT 793 Seminar in Advanced Biotechnology 3
หมายเหตุ * ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3 บังคับเรียนโดยไมนับหนวยกิต ซึ่งประเมินผลเปน
S/U
ข. หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยกําหนดใหเลือกเพียงกลุมเดียว
อย างน อย 8 หน วยกิ ตจากรายวิ ชาในกลุ มที่ 1 หรือกลุ มที่ 2 หรือกลุ มที่ 3 ตามความเหมาะสมกับ การทํ า
ปริญญานิพนธ ทั้งนี้อาจเลือกรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของไมเกิน 3 หนวยกิต โดยไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร
หมวดวิชาเลือก
- สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทแลวศึกษาตอหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
- สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีแลวศึกษาตอหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560
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กลุมที่ 1 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล (Molecular Biotechnology)
ทช 601 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง
BT 601 Advanced Molecular Cell Biology
ทช 602 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง
BT 602 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology
ทช 611 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน
BT 611 Advanced Gene Technology
ทช 612 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
BT 612 Molecular Epidemiology
ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
BT 613 Molecular Systematics and Evolution
ทช 614 ความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียระดับโมเลกุล
BT 614 Molecular in Plant and Microbe Interaction
ทช 615 วิศวกรรมชีวโมเลกุล
BT 615 Biomolecular Engineering
ทช 616 ชีวสารสนเทศศาสตร
BT 616 Bioinformatics
ทช 711 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
BT 711 Current Topics in Molecular Biotechnology

4 (4-0-8)
1 (0-3-0)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

กลุมที่ 2 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว (Plant and Animal Biotechnology)
ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล
3 (3-0-6)
BT 603 Cell Culture Technology
ทช 621 ภูมิคุมกันวิทยาขั้นสูง
3 (2-3-4)
BT 621 Advanced Immunology
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

18
ทช 632
BT 632
ทช 633
BT 633
ทช 721
BT 721
ทช 731
BT 731

สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช
Advanced Plant Physiology
การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
Physical Environment and Plant Response
วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว
Current Topics in Animal Biotechnology
วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
Current Topics in Plant Biotechnology

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

กลุมที่ 3 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา (Microbiological Biotechnology)
ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมขั้นสูง
3 (3-0-6)
BT 641 Advanced Environmental Microbiology
ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
BT 642 Industrial Fermentation Process Technology
ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
3 (3-0-6)
BT 643 Advanced Food Technology
ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม
3 (3-0-6)
BT 644 Advanced Enzyme Technology
ทช 645 จุลชีววิทยาเชิงลึก
3 (3-0-6)
BT 645 Intensive Microbiology
ทช 646 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)
BT 646 Advanced Industrial Microbiology
ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต
3 (2-3-4)
BT 647 Advanced Yeast Technology
ทช 648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟงไจ
2 (1-3-2)
BT 648 Advanced Physiology of Fungi
ทช 649 ไวรัสวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-6)
BT 649 Advanced Virology
ทช 741 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
BT 741 Current Topics in Microbiological Biotechnology

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560
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กลุมที่ 4 กลุมวิชาทั่วไป (Miscellaneous)
ทช 651 เทคโนโลยีระบบนําสงยา
BT 651 Drug Delivery System Technology
ทช 652 ความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 652 Biosafety and Regulation in Biotechnology
ทช 653 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 653 Special Topics in Biotechnology
ค. ปริญญานิพนธ
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
GRD 892 Dissertation
ความหมายของเลขรหัสวิชา (เฉพาะ ทช)
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับของรายวิชา
5-8
หมายถึง รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสตัวกลาง
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุมวิชา
พื้นฐาน
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพพืช
เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพทั่วไป
วิจัย-สัมมนา-ปริญญานิพนธ

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
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3 (3-0-6)
3 (2-3-4)

36 หนวยกิต
48 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 สําหรับผูจบปริญญาโท (แบบ 1.1)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 1 ไมนับหนวยกิต ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2 ไมนับหนวยกิต
ศึกษาหัวขอปริญญานิพนธ
ศึกษาหัวขอปริญญานิพนธ
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
รวมจํานวนหนวยกิต
- หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
- หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3 ไมนับหนวยกิต
ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
12 หนวยกิต ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
12 หนวยกิต
(เสนอเคาโครงปริญญานิพนธ)
(สัมมนารายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที่ 1)
รวมจํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
12 หนวยกิต ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
(สัมมนารายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที่ 2)
(สอบปริญญานิพนธ)
รวมจํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต

3.1.4.2 สําหรับผูจบปริญญาโท (แบบ 2.1)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 1
วิชาเลือก
ศึกษาหัวขอปริญญานิพนธ
รวมจํานวนหนวยกิต

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

1 (0-2-1) ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2
1 (0-2-1)
ทช 701 ชีวจริยศาสตร
2 (2-0-4)
2-3 หนวยกิต
3-6 หนวยกิต วิชาเลือก
ศึกษาหัวขอปริญญานิพนธ
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
4-7 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
5-6 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3 ไมนับหนวยกิต
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
9 หนวยกิต ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
9 หนวยกิต
(เสนอเคาโครงปริญญานิพนธ)
(สัมมนารายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที่ 1)
รวมจํานวนหนวยกิต
9 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
9 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
9 หนวยกิต ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
(สัมมนารายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที่ 2)
(สอบปริญญานิพนธ)
รวมจํานวนหนวยกิต
9 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
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3.1.4.3 สําหรับผูจบปริญญาตรี (แบบ 2.2)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 1
วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6)
2 (1-3-2)
1 (0-2-1)
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2
ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 701 ชีวจริยศาสตร
วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต

1 (0-2-1)
3 (2-3-4)
2 (2-0-4)
3-6 หนวยกิต
9 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3 ไมนับหนวยกิต
วิชาเลือก
3-6 หนวยกิต วิชาเลือก
3-6 หนวยกิต
ศึกษาหัวขอปริญญานิพนธ
ศึกษาหัวขอปริญญานิพนธ
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
รวมจํานวนหนวยกิต
3-6 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
3-6 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
(เสนอเคาโครงปริญญานิพนธ)
รวมจํานวนหนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
12 หนวยกิต ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
12 หนวยกิต
(สัมมนารายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที่ 1)
12 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
12 หนวยกิต ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
(สัมมนารายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธ ครั้งที่ 2)
(สอบปริญญานิพนธ)
รวมจํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3 (3-0-6)
BT 501 Advanced Biotechnology
ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ปรากฏการณทางเคมีและชีววิทยา ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต เทคนิค
และการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการพัฒนาสายพันธุของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่
มีคุณคาทางชีวภาพซึ่งเปนที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรม และความปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2 (1-3-2)
BT 502 Instrumentation in Biotechnology
ศึกษาและวิ เคราะห ทฤษฎี เทคนิ คที่สําคัญ และการใชเครื่องมือที่ เกี่ย วของในด านเทคโนโลยี
ชีวภาพระดับโมเลกุล ดานเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ดาน
เทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว
ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-4)
BT 694 Research Methodology in Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห หลักการของวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ การออกแบบการ
ทดลอง การเลือกใชสถิติที่เหมาะสม เทคนิคการคนและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูล การเขียน
โครงรางวิจัย และการเตรียมเอกสารวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อการเผยแพรผลงาน
ทช 701 ชีวจริยศาสตร
2 (2-0-4)
BT 701 Bioethics
ศึกษา นําเสนอและอภิปรายจริยธรรมการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพในดานพันธุพืช
การโคลนมนุษย จีเอ็มโอ การรักษาดวยยีน เซลลตนกําเนิด และศึกษาถึงบทบาทของกฎหมาย องคกรพัฒนา
เอกชน องคกรนานาชาติ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 1
1 (0-2-1)
BT 791 Seminar in Advanced Biotechnology 1
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในหัวขอที่สนใจ มีการวิเคราะห นําเสนอและ
อภิปรายผลงานวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดานพืช สัตวหรือจุลชีววิทยาและวิทยาการสมัยใหมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2
1 (0-2-1)
BT 792 Seminar in Advanced Biotechnology 2
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพขั้ น สู ง มี ก ารวิ เคราะห นํ า เสนอและอภิ ป ราย
ผลงานวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพทางดาน
พืช สัตวหรือจุลชีววิทยาและวิทยาการสมัยใหมทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเนนในหัวขอที่เกี่ยวของกับปริญญา
นิพนธ
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ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3
BT 793 Seminar in Advanced Biotechnology 3
สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เสนอผลงานวิจัยสําหรับปริญญานิพนธของนิสิตระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สําหรับรับการแนะนํา วิเคราะห วิจารณในแนวคิดวิธีการและผลการทดลองเพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยตอไป
หมวดวิชาเลือก
กลุมที่ 1 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล (Molecular Biotechnology)
ทช 601 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง
4 (4-0-8)
BT 601 Advanced Molecular Cell Biology
ศึกษาองคความรูขั้นสูงเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ของเซลล รวมถึงความสัมพันธระหวางเซลล การ
เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงและการตายของเซลล การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเม
แทบอลิซึมของชีวโมเลกุล การสังเคราะหดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน และศึกษาการควบคุมการแสดงออก
ของยีน
ทช 602 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง
1 (0-3-0)
BT 602 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology
ศึกษาและวิเคราะห ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวโมเลกุลขั้นสูงเพื่อใชในการวิเคราะหดานปริมาณและ
คุณภาพของสารของสิ่งมีชีวิต
ทช 611 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน
3 (2-3-4)
BT 611 Advanced Gene Technology
ศึกษาและวิเคราะห การใชเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอ เทคนิคการหายีน
ที่ส นใจ การผลิต รีคอมบิ แนนท โปรตีน โดยใชสิ่งมี ชีวิต การดัดแปลงพั น ธุกรรมของสิ่งมีชี วิต ยี น บําบั ดและ
เทคโนโลยีที่ใชในการวิเคราะหจีโนม ทรานสคริปโตมและโปรตีโอม
ทช 612 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
3 (2-3-4)
BT 612 Molecular Epidemiology
การประยุกตใชเทคนิคทางดานอณูชีววิทยาประยุกตใชสําหรับการศึกษาการระบาดวิทยาของโรคที่
เกิ ด ขึ้ น ในมนุษย การกระจายของโรค วินิ จ ฉัย โรค การพั ฒ นาเทคนิ คตรวจสอบการเกิ ดโรค และการวาง
แผนการควบคุมโรค การกระจายตัวทางภูมิศาสตร ประโยชนของการศึกษาทางดานระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
3 (2-3-4)
BT 613 Molecular Systematics and Evolution
ศึกษาและวิเคราะห วิธีการจั ดหมวดหมูสิ่ งมีชี วิตโดยอาศั ยความแตกต างระดับ โมเลกุล กลไกที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการ และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล
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ทช 614 ความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
BT 614 Molecular in Plant and Microbe Interaction
ศึกษาความสัมพันธระดับโมเลกุลระหวางพืชและจุลินทรีย ทั้งในรูปแบบที่พืชไดประโยชนและเสีย
ประโยชน กลไกการบุกรุกหรือการอยูรว มกันระหวางพืชและจุลินทรีย การควบคุมความสัมพันธของสารชีวเคมี
ที่จุลินทรียหรือพืชผลิตขึ้น และกลไกทางพันธุกรรมที่ควบคุมความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย
ทช 615 วิศวกรรมชีวโมเลกุล
3 (3-0-6)
BT 615 Biomolecular Engineering
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของสารชีวโมเลกุลและเอนไซมภายในเซลล เทคนิคและวิธีการในการทํา
วิศวกรรมชีวโมเลกุลทั้งในระดับดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน และเมแทบอลิซึม วิธีการออกแบบและสรางวิถีเม
แทบอลิ ซึมเพื่ อการผลิ ตสารที่ ต องการ การนําเทคโนโลยีท างวิศวกรรมชีวโมเลกุล ไปใชป ระโยชน รวมถึ ง
หลักการและการใชประโยชนของนาโนเทคโนโลยี
ทช 616 ชีวสารสนเทศศาสตร
3 (2-3-4)
BT 616 Bioinformatics
ศึกษาและวิเคราะห การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟทแวร สารสนเทศ และฐานขอมูลในการ
วิ เ คราะห ลํ า ดั บ เบสของดี เอ็ น เอ อาร เ อ็ น เอ วิ เคราะห โ ครงสร า งและหน า ที่ ข องยี น และโปรตี น ศึ ก ษา
ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกตใช
ทช 711 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
3 (2-3-4)
BT 711 Current Topics in Molecular Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห ถึงเรื่ องเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีชี ว ภาพเชิงโมเลกุล ที่ เป น วิทยาการก าวหนาใน
ปจจุบัน เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีและความรูที่เกิดขึ้นใหม และสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
กลุมที่ 2 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว (Plant and Animal Biotechnology)
ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล
3 (3-0-6)
BT 603 Cell Culture Technology
ศึกษาหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล ชีววิทยาของเซลลเพาะเลี้ยง การดัดแปลง
พันธุกรรมของเซลล การขยายขนาดของการเพาะเลี้ยง การผลิตโปรตีนโดยเซลลเพาะเลี้ยง และกระบวนการ
แยกโปรตีนออกจากเซลลหลังการเพาะเลี้ยง
ทช 621 ภูมิคุมกันวิทยาขั้นสูง
3 (2-3-4)
BT 621 Advanced Immunology
ศึกษาและวิเคราะห การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี
จลนศาสตรของปฏิ กิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบ อดี พันธุกรรมกับความหลากหลายของแอนติบ อดี
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ระบบคอมพลี เมนท ระบบ major histocompatibility complex (MHC) ภาวะภู มิ ไวเกิ น การปลู ก ถ า ย
เนื้อเยื่อ และการประยุกตใชเทคนิคของภูมิคุมกันในงานวิจัย
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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 เนื้อเยื่อของสัตวน้ําและพยาธิสภาพที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา
และโปรโตซัว การตรวจวินิจฉัยโรคโดยกระบวนการทางวิทยาภูมิคุมกัน และชีววิทยาโมเลกุล และการจัดการ
สุขภาพสัตวน้ํา
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 และการรักษาโรคที่เกิดจากการติดปรสิตที่มีความสําคัญทางการแพทย และสัตวแพทย
ทช 631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช
3 (2-3-4)
BT 631 Plant Genetic Resources
ศึกษาและวิเคราะห หลักทรัพยากรพันธุกรรมของพืช ยีนในประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษสายพันธุพืชที่ถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ รวมทั้งพืชที่เปนตนกําเนิดของพืชสายพันธุสงเสริมใน
ประเทศไทย
ทช 632 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช
3 (2-3-4)
BT 632 Advanced Plant Physiology
ศึกษางานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในสาขาวิชาสรีรวิทยาของพืช สภาพน้ําในพืช การแลกเปลี่ยนกาซ
ชีวเคมีของพืช การเจริญและการพัฒนาของพืช
ทช 633 การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
3 (2-3-4)
BT 633 Physical Environment and Plant Response
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สําคัญและอิทธิพลที่มีตอพืช โดยเนนในดาน
การตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาภายใตสภาวะแวดลอมระดับที่ปกติและผิดปกติ
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ทช 721 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว
3 (2-3-4)
BT 721 Current Topics in Animal Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห ถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว ที่เปนวิทยาการกาวหนาในปจจุบัน
เพื่ อให ก าวทั น ต อเทคโนโลยี แ ละความรู ที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม และสามารถนํ าไปประยุ ก ต ใช ได อ ย างถู ก ต อ งและ
เหมาะสม
ทช 731 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
3 (2-3-4)
BT 731 Current Topics in Plant Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห ถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ที่เปนวิทยาการกาวหนาในปจจุบัน
เพื่ อให ก าวทั น ต อเทคโนโลยี แ ละความรู ที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม และสามารถนํ าไปประยุ ก ต ใช ได อ ย างถู ก ต อ งและ
เหมาะสม
กลุมที่ 3 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา (Microbiological Biotechnology)
ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมขั้นสูง
3 (3-0-6)
BT 641 Advanced Environmental Microbiology
ศึ ก ษาองค ค วามรู ขั้ น สู ง เกี่ ย วกั บ นิ เ วศวิ ท ยาของจุ ลิ น ทรี ย แ ละการคั ด เลื อ กโดยสิ่ ง แวดล อ ม
กระบวนการของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับวัฏจักรของธาตุทางธรณีชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับจุลินทรียและการแกไขสภาพแวดลอมเปนพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา เทคนิคของชีววิทยา
โมเลกุลในการตรวจติดตามศึกษาสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม
ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
BT 642 Industrial Fermentation Process Technology
ศึกษากระบวนการหมั กในระดั บ อุต สาหกรรม ป จ จัยที่ เกี่ ยวข องกับ กระบวนการหมัก จุลิ น ทรีย
อาหารเลี้ ย งเชื้ อและผลิ ตภั ณ ฑ วั ตถุ ดิบ ที่ ใชในกระบวนการหมัก ผลิตภั ณ ฑในกระบวนการหมัก โดยเน น
กระบวนการหมักในอุตสาหกรรม การฆาเชื้อ การออกแบบถังหมัก การกวนและการใหอากาศ การควบคุม
กระบวนการหมั ก การแยกผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากกระบวนการหมั ก การย อและขยายส ว นกระบวนการหมั กและ
เศรษฐศาสตรของกระบวนการหมัก
ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
3 (3-0-6)
BT 643 Advanced Food Technology
ศึกษาความสําคัญ ความกาวหนาและแนวโนมในอนาคตในการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพกับการ
ผลิ ต พั ฒ นาปรั บ ปรุ งและเพิ่ ม มู ล ค า ของอาหาร เทคนิ ค ขั้ น สู งที่ ใช สํ าหรับ เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางอาหาร
ผลิตภัณฑอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑจากยีสต แบคทีเรีย และจุลินทรีย รวมทั้งผลิตภัณฑจากพืช
และสัตว
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ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม
3 (3-0-6)
BT 644 Advanced Enzyme Technology
ศึกษาการผลิตเอนไซมในระดับอุตสาหกรรม การตรึงเอนไซม กิจกรรมและความเสถียรของเอนไซม
ที่ถูกตรึง การประยุกตใชตัวกระตุนทางชีวภาพ ปฏิกรณชีวภาพสําหรับงานดานเอนไซม
ทช 645 จุลชีววิทยาเชิงลึก
3 (3-0-6)
BT 645 Intensive Microbiology
ศึกษาวิทยาการปจจุบันที่มีการนําจุลินทรียไปประยุกตใชงาน ประโยชนและโทษของจุลินทรีย
ทช 646 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)
BT 646 Advanced Industrial Microbiology
ศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ จุ ลิ น ทรี ย ความก า วหน า ในวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ ก ระบวนการหมั ก และ
กระบวนการหลัง การหมัก ทดสอบความเปนพิษของจุลินทรีย และการประยุกตใชผลิตภัณฑของจุลินทรีย
ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต
3 (2-3-4)
BT 647 Advanced Yeast Technology
ศึกษาและวิเคราะห ชีววิทยาขั้นสูงของยีสต การจัดหมวดหมู การจัดจําแนกชนิด โดยอาศัยเทคนิค
ดานจุลชีววิทยา รวมทั้งเทคนิคดานชีววิทยาโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต การเก็บรักษา
พันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญของยีสตในอุตสาหกรรมอยางละเอียด ผลิตภัณฑจากยีสต
และเทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตรขั้นสูงของการหมัก
ทช 648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟงไจ
2 (1-3-2)
BT 648 Advanced Physiology of Fungi
ศึกษาและวิเคราะห องคความรูขั้นสูงเกี่ยวกับการเจริญ เมแทบอลิซึม กลไกการควบคุมโภชนาการ
และการสื บ พั น ธุอย างละเอี ย ด พั น ธุศาสตรของฟงไจ ความสัมพั น ธของฟงไจกับ ระบบนิเวศ สารเคมีและ
เอนไซมจากฟงไจ รวมทั้งการนํามาใชประโยชนทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 649 ไวรัสวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-6)
BT 649 Advanced Virology
ศึกษาความปลอดภัยทางชีวภาพในการศึกษาไวรัส การเพาะเลี้ยง การจัดหมวดหมูและจําแนกชนิด
ไวรัส พันธุกรรม กลไกของการเพิ่มจํานวน วิวัฒนาการของไวรัส ไวรัสกอมะเร็ง ไวรัสที่คนพบใหม การใชไวรัส
ในการควบคุมโดยชีววิธี
ทช 745 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
BT 741 Current Topics in Microbiological Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห ถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา ที่เปนวิทยาการกาวหนาใน
ปจจุบัน เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีและความรูที่เกิดขึ้นใหม และสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
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กลุมที่ 4 กลุมวิชาทั่วไป (Miscellaneous)
ทช 651 เทคโนโลยีระบบนําสงยา
3 (3-0-6)
BT 651 Drug Delivery System Technology
ศึกษาหลักการของระบบนําสงยาในรูปแบบและทิ ศทางทั้งแบบดั้งเดิมและแบบปลดปลอยแบบ
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
พั น ธุ ก รรมของจุ ลิ น ทรี ย พื ช สั ตว และผลิ ตภั ณ ฑ องค ก รและมาตรการป องกัน อัน ตรายจากการดั ด แปร
พันธุกรรม กฎหมาย ขอกําหนด และอันตรายที่เกิดจากการดัดแปรหรือตัดแตงพันธุกรรมซึ่งนํามาสูการพัฒนา
มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 653 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-4)
BT 653 Special Topics in Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห หัวขอพิเศษที่นาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ การคนควาวิธีการใหมที่ทันสมัย
และพัฒนาขึ้นมาเพื่อความกาวหนาทางเทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของ
ปริญญานิพนธ
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
GRD 892 Dissertation
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1.

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2534
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Cell Biology), 2541
University of Connecticut,
USA

2.

รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์

วท.บ. (ชีววิทยา), 2533
วท.ม. (เคมีชีวภาพ), 2536
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
2542

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.

อ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ

วท.บ. (สัตววิทยา), 2550
วท.ม. (ชีววิทยา), 2553
วท.ด. (ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์),
2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขประจาตัว
ประชาชน

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

2.

รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2534
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Cell Biology), 2541
University of Connecticut,
USA
วท.บ. (ชีววิทยา), 2533
วท.ม. (เคมีชีวภาพ), 2536
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
2542
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
วท.บ. (สัตววิทยา), 2550
วท.ม. (ชีววิทยา), 2553
วท.ด. (ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์),
2556

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

3.

อ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ

4.

รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม), 2541
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.

ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

สพ.บ. (สัตวแพทย์), 2538
Ph.D. (Neuroscience), 2543

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Iowa State University, USA

6.

ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย

วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2544
วท.ม (พันธุวิศวกรรม), 2547
Ph.D. (Natural Science and
Technology), 2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Okayama University,
Japan

7.

อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2541
วท.ด. (จุลชีววิทยา), 2548

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.

อ.ดร.สุขมุ าภรณ์ กระจ่างสังข์

วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.

อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M. Agr. (Applied
Kyoto University, Japan
Biosciences), 2550
D.Agr.Sc. (Applied
Kyoto University, Japan
Bioscience), 2553

10.

อ.ดร.สุขมุ าภรณ์ แสงงาม

วท.บ. (ชีววิทยา), 2543
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2547
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ),
2555
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทําการวิจัย วิเคราะห สังเคราะหปญหา เพื่อการศึกษาวิจัยในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีรูปแบบและวิธีวิจัยที่ถูกตองและเปนระบบ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถประมวลความรู คนควา
ดําเนินการวิจัย วิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยแลวนํามาเขียนปริญญานิพนธได และเผยแพรผลงานวิจัยได
5.3 ชวงเวลา
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปที่ 1
หลักสูตรแบบ 2.2 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.2
หลักสูตรแบบ 2.1

48 หนวยกิต
36 หนวยกิต

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
5.5.2 นิสิตเลือกหัวขอการวิจัยและกระบวนการศึกษาคนควาที่สนใจตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ
5.5.3 มีการนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยในกลุมยอยและในรูปแบบสัมมนา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตกําหนดหัวขอ และเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ประเมินผลจากความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนด
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5.6.3 อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ
เพื่อประมวลผลรายวิชา
5.6.4 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/สมรรถนะ
มาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง
ของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ขอที่ 4.1 แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
สื่อสารได
ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอที่ 5.3 นําเสนอผลงานวิจัยโดยใชสื่อตางๆ ได อยาง
เหมาะสม
2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
ดานความรู
2.1 สามารถประมวลความรู วิเคราะห
ขอที่ 2.1 มีความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและขอมูลเฉพาะที่
สังเคราะห เพื่อสรางและนําเสนอขอ เปนแกนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ขอที่ 2.3 สามารถติดตามความกาว หนาทางวิชาการและ
เสนอโครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ไดดวยตนเอง
การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพได
2.2 มีทักษะกระบวนการวิจัย และ
ดานทักษะทางปญญา
สรางสรรคผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ขอที่ 3.1 สามารถใชองคความรู วิเคราะหประเด็นปญหาและ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ใหเปนที่ยอม แกไขปญหาทางเทคโนโลยี ชีวภาพได
รับในระดับนานาชาติ สามารถสราง
ขอที่ 3.2 สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและความรูใหมได
องคความรูใหม
ขอที่ 3.3 ดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในการพัฒนาองค
2.3 สามารถพัฒนาเครือขายวิจัยทาง ความรูใหมไดอยางดี
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ขอที่ 4.3 สรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้
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2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอนที่ใช

พัฒนาการเรียนรู
(1) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม (1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง
มีความซื่อสัตยสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม เนนความมี
จริยธรรมดานการวิจัย และความ
ซื่อสัตย
(2) มีจิตสํานึกและตระหนักใน (2) มีรายวิชาที่ปลูกฝงการมี
การปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาการและวิชาชีพ
วิชาชีพ
(3) สามารถแสดงออกหรือ
(3) มีรายวิชาที่สงเสริมการ
สื่อสารขอสรุปของปญหาโดย
สื่อสารเพื่อสรุปปญหาอยางมี
คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
จริยธรรมทางวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงตอเวลา การแตง
กาย และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) มีการเขารวมกิจกรรมการ
สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม
(3) ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2.2 การพัฒนาความรู
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอนที่ใช

พัฒนาการเรียนรู
(1) มีความเขาใจอยางถองแท
(1) จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียน
และลึกซึ้งในหลักการ ทฤษฎีและ เปนสําคัญโดยแนะนําวิธีการ
ขอมูลเฉพาะที่เปนแกนในสาขา เรียนรูและการสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีชีวภาพ
ตนเอง
(2) สามารถพัฒนาการวิจัยและ (2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
เทคนิคตาง ๆ ไดอยางดีเยี่ยมและ สอนในหลายรูปแบบ เชน การ
เปนที่ยอมรับ
บรรยาย การฝกปฏิบัติ การ
สัมมนา
(3) สามารถติดตามความกาว
(3) สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู
หนาทางวิชาการและการวิจัยดาน เชน เขารวมการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีชีวภาพอยางตอเนื่อง
และสามารถพัฒนาขอสรุปไดเปน
อยางดี
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วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิต
ในดานตาง ๆ คือ
(1) ทดสอบยอย
(2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศึกษา
(3) รายงาน
(4) เผยแพรผลงานทางวิชาการ
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2.3 การพัฒนาดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถใชองคความรูและ
เทคนิคการแสวงหาความรูมา
วิเคราะหประเด็นปญหาและ
แกไขปญหาทางเทคโนโลยี
ชีวภาพไดอยางสรางสรรค
(2) บูรณาการความรูเพื่อ
สังเคราะหผลงานวิจัยและความรู
ใหมที่สรางสรรค
(3) ออกแบบและดํ า เนิ น การ
โครงการวิ จั ย ที่ สํ า คั ญ ใน การ
พั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ห รื อ ต อ
ยอดองคความรูไดอยางดีเยี่ยม

กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนาการเรียนรู
จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อให
นิสิตไดฝกทักษะการวิเคราะห
ทักษะการคิด จากสภาพปญหา
หรือสถานการณจริง ทั้งในระดับ
บุคคลและกลุม เชน
(1) จัดใหมีการคนควาและ
ทดลองดวยตนเอง มีการนําเสนอ
ผลงานจากการคนควา และมีการ
อภิปรายในหองเรียนหรือใน
หองสัมมนา
(2) จัดใหการนําเสนอและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
(3) จัดใหมีการแกปญหาที่เกิด
จากการทํางานวิจัยดวยตนเอง
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา
(4) จัดใหมีการเขารวมและ
นําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
ทางวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
(1) ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากขอสอบที่เนนให
นิสิตไดคิด วิเคราะห อธิบาย
แนวคิดของการแกปญหาโดยการ
ประยุกตความรูที่ไดเรียนมา
(3) ประเมินจากความรูที่นิสิตใช
ในการนําเสนอสัมมนา
(4) ประเมินจากทักษะที่นิสิตใช
ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
ทํางานวิจัย

2.4 การพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอนที่ใช

พัฒนาการเรียนรู
(1) แสดงความเห็นทางวิชาการ (1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น
และวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารและ เรียน
แสดงออกถึงการเปนผูนํา
(2) มอบหมายงานที่จัดทําเปน
(2) วางแผน วิเคราะหและแกไข กลุม
ปญหาไดดวยตนเอง พรอมทั้ง
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วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
(1) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ ใน
การทํากิจกรรมกลุม
(2) ประเมินจากการมีสวนรวม
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนาการเรียนรู

วางแผนปรับปรุงตนเองและ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สร างปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น ได
อยางสรางสรรค

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
ในการวิพากษวิจารณในชั้นเรียน
และการยอมรับเหตุผลของผูที่มี
ความคิดเห็นแตกตาง
(3) ประเมิ น จากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2.5 การพัฒนาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอนที่ใช

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู

พัฒนาการเรียนรู
(1) คัดกรองขอมูลทางคณิต
(1) มีการฝกทักษะการวิเคราะห (1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ศาสตร วิทยาศาสตรและสถิติ
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช ทางการเรียน
เพื่อการวิเคราะห และสังเคราะห เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากการนําเสนอ
ผลจากการวิจัย
ผลงาน และการเขียนรายงาน
(2) สรุป วิเคราะห และเสนอ
(2) มีการมอบหมายงานดาน
แนะการแกไขปญหาเฉพาะใน
เทคโนโลยีชีวภาพใหสืบคนและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เสนอแนะการแกไขปญหา
(3) นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
(3) ศึกษาคนควาวิจัย จากนั้น
รูปแบบที่เปนทางการและไมเปน รวบรวมและนําเสนอขอมูลวิจัย
ทางการโดยใชสื่ออยางเหมาะสม โดยใชสื่อตางๆ
และมีประสิทธิภาพตอแตละกลุม
บุคคลและชุมชน
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู
1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 สามารถแสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดย
คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
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มาตรฐานผลการเรียนรู
2. ดานความรู

รายละเอียดผลการเรียนรู
2.1 มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในหลักการ ทฤษฎี
และขอมูลเฉพาะที่เปนแกนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
2.2 สามารถพัฒนาการวิจัยและเทคนิคตาง ๆ ไดอยางดี
เยี่ยมและเปนที่ยอมรับ
2.3 สามารถติดตามความกาว หนาทางวิชาการและการ
วิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพอยางตอเนื่อง และสามารถ
พัฒนาขอสรุปไดเปนอยางดี

3. ดานทักษะทางปญญา

3.1 สามารถใชองคความรูและเทคนิคการแสวงหาความรูมา
วิเคราะหประเด็นปญหาและแกไขปญหาทางเทคโนโลยี
ชีวภาพไดอยางสรางสรรค
3.2 บูรณาการความรูเพื่อสังเคราะหผลงานวิจัยและความรู
ใหมที่สรางสรรค
3.3 ออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในการ
พัฒนาองคความรูใหมหรือตอยอดองคความรูไดอยางดี
เยี่ยม
4.1 แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสาร
และแสดงออกถึงการเปนผูนํา
4.2 วางแผน วิเคราะหและแกไขปญหาไดดวยตนเอง พรอม
ทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.3 สรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค
5.1 คัดกรองขอมูลทางคณิต ศาสตร วิทยาศาสตรและสถิติ
เพื่อการวิเคราะห และสังเคราะหผลจากการวิจัย
5.2 สรุป วิเคราะห และเสนอแนะการแกไขปญหาเฉพาะใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5.3 นําเสนอผลงานวิจัยโดยใชสื่ออยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอแตละกลุมบุคคลและชุมชน

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

ทช 501
ทช 502
ทช 694
ทช 701
ทช 791
ทช 792
ทช 793

ทช 601
ทช 602
ทช 611
ทช 612

ο ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาบังคับ
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ชีวจริยศาสตร
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 1
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก
กลุมเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขัน้ สูง
ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง
เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน
ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
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ดานที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1

2

•
•
ο
•
ο
ο
•

ο
ο
•
•
ο
ο
ο

•
ο
•
ο

ο
•
•

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

3

1

2

3

1

2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ο
ο
•

•
•
•

ο
ο
•

ο
ο
ο

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ο
•

•
ο
ο
ο

•
•
•
•

ο
ο
ο
ο

ο

•

ο
ο
ο

3

ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

ο

•
•
ο
ο
•
•
•

•
•
•
•
ο
ο
ο

•

•
ο

ο
•

ο

ο

•

•
•

•
•
•
•

•
•
ο

ο
•
•
ο
•
•
•

•
•
•
•
•
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ทช 613
ทช 614
ทช 615
ทช 616
ทช 711
ทช 603
ทช 621
ทช 622
ทช 623
ทช 624
ทช 631
ทช 632
ทช 633

ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
ความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียระดับโมเลกุล
วิศวกรรมชีวโมเลกุล
ชีวสารสนเทศศาสตร
วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
กลุมเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล
ภูมิคุมกันวิทยาขั้นสูง
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวน้ํา
วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทยและสัตวแพทย
ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช
สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช
การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
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ดานที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม
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ดานที่ 2
ความรู
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ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

1
•
•
•
•
•

2
•
ο
ο

ο

•

3
•
ο
ο
ο
•

3
•

•

•

ο
ο
ο
ο
ο
ο
•
•

•
•
•
•
ο
•
ο
ο

•
•
•
•
ο
•
•
•

ο
ο
ο
ο
•
ο
ο
ο

ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
•

ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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ทช 721 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว
ทช 731 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
กลุมเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมขั้นสูง
ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม
ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม
ทช 645 จุลชีววิทยาเชิงลึก
ทช 646 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมขั้นสูง
ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต
ทช 648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟงไจ
ทช 649 ไวรัสวิทยาขั้นสูง
ทช 741 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
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ดานที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา
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ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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ทช 651
ทช 652
ทช 653
ปพอ 891
ปพอ 892

กลุมวิชาทั่วไป
เทคโนโลยีระบบนําสงยา
ความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญานิพนธ
ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
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ดานที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

1

2
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1

2
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ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
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•
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เป นไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กํ า หนดให มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ในระดั บ รายวิ ช า โดยใช วิ ธี ก ารประเมิ น จาก
พฤติ กรรม การสั ม ภาษณ แบบสอบถาม ซึ่งอาจจะเป น การทวนสอบที่ ทําโดยนิ สิต เพื่ อ นนิ สิ ต
อาจารยผูสอน และอาจารยประจําหลักสูตร
2.2 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตในรายวิชา
2.3 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในระดับหลักสูตร ประเมินจากสมรรถนะของนิสิตที่ไดรับ
การพัฒนากอนจบการศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
3.1 แบบ 1.1 นิสิตปริญญาโทเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่เนนการวิจัย ตองสอบ
ผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย และเมื่อสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว ตองมีผลงานที่เปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธ
ตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพเปนบทความในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศ กกอ อยางนอย 2 เรื่องจึงจะสําเร็จการศึกษาได
3.2 แบบ 2.1 นิสิตปริญญาโทเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่ทําปริญญานิพนธและ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตองศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.0 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เสนอวิทยานิพนธและสอบ
ผานการสอบปากเปล าขั้ น สุดท า ย มี บ ทความตีพิ มพห รืออยางนอยไดรับ การยอมรับ ใหตีพิ มพ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ กกอ อยางนอย 1 เรื่องจึงจะสําเร็จการศึกษาได
3.3 แบบ 2.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทําปริญญานิพนธและเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมตองศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรและไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.0 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปล าขั้ น สุ ด ท า ย มี บ ทความตี พิ ม พ ห รื อ อย างน อ ยได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ ที่ มีคุ ณ ภาพตามประกาศ กกอ อย างน อย 1 เรื่อ งจึ งจะสํ าเร็จ การศึกษาได แต ในกรณี นิ สิต ไม

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

43
สามารถเรียนผานไปถึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ใหนิสิตผูนั้นสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตได โดยใช
โครงสรางหลักสูตรและเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาเชนเดียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ทั้ งนี้ ให เป น ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ วาด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.4 ในกรณีที่นิสิตไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือทุนอื่นๆ ใหปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของผูใหทุนใหครบถวน
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหมโดยอาจารยผูมีประสบการณสอนในภาควิชา เพื่อใหอาจารยใหม
มีความรู ความเขาใจ และรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร
รวมทั้งวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการ
สนั บ สนุ น ให มีการเพิ่ มพู น ความรู สร างประสบการณ เพื่ อสงเสริมการสอนและการวิจั ย อย างต อเนื่ อง เพื่ อ
นํามาใชประกอบการสอน และแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธการสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู การ
ใชสื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน มี
การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป เชนกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะ
การเขียนเอกสารตํารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
(2) จัดใหมีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการ และ/หรือ
งานสรางสรรคอื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(3) สนับสนุนทุนในการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
(4) สงเสริมการทําวิจัยใหอาจารยทํางานวิจัยเปนกลุมเพื่อสรางองคความรูใหมและการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
(5) สนับสนุนใหคณาจารยรวมมือในการทําวิจัยกับสถาบันตางๆ และเอกชน
(6) สนับสนุนใหคณาจารยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานตางๆ
(7) จัดสรรทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารยในดานตางๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร วางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจํา
คณะวิ ท ยาศาสตร ให เป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั กสู ต รที่ ป ระกาศใช แ ละตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยหลักสูตรมีระบบกลไกการบริหารดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการเรียนการ
สอน การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา
ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ประชุ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานของ
หลักสูตร อยางสม่ําเสมอ
1.3 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู
ประสานงานกลุมสาขาวิชายอย ประชุมพิจารณาการวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แลวนําเสนอที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
1.4 หลั ก สู ตรภายใต การบริห ารงานของภาควิช า กําหนดให มีคณะกรรมการงานวิช าการ
ภาควิชาชีววิทยากํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กอนการเปดภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมหัวขอปริญญานิพนธใหสอดคลองกับสาขาปรัชญา
วัตถุประสงคของหลักสูตร และความทันสมัยตามความกาวหนาของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.6 หลั ก สู ตรภายใต การบริห ารงานของภาควิช า กําหนดให มีคณะกรรมการงานวิช าการ
ภาควิ ชาชี ววิท ยากํ ากั บ ให ผู สอนจั ดทํ า มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้น สุดภาคการศึกษาใหครบทุ ก
รายวิชา
1.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.8 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากบัณฑิต นิสิตป
สุดทาย นายจางผูใชบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรให
มีคุณภาพ
1.9 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ป ตามผลประเมินหลักสูตร โดยอาจารย นิสิต บัณฑิต
และผูใชบัณฑิต รวมทั้งมีการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
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2. บัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุงเนนพัฒนาบัณฑิตใหมี ทักษะสื่อสาร
และมีสมรรถนะของหลักสูตรสามารถประมวลความรู วิเคราะห สังเคราะห เพื่อสรางและนําเสนอขอเสนอ
โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ไดดวยตนเอง รวมทั้งมีทักษะกระบวนการวิจัย และสรางสรรคผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจากระบบและกลไก และการควบคุม
คุณภาพทําใหนิสิตและดุษฏีบัณฑิตในหลักสูตร มีการพัฒนาตนเอง มีประสบการณการทําวิจัยรวมกับสถาบัน
ชั้นนําทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพใหเปน
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดุษฏีบัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทํา ในตําแหนงอาจารย นักวิชาการ นักวิจัยที่ตรง
สาขาทั้งในหนวยงานราชการและเอกชน ทางหลักสูตรจะทําการประเมินดุษฏีบัณฑิตโดยผูใชดุษฏีบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรทั้ง 5 ดาน เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะห และปรับปรุงการพัฒนา
หลักสูตรและดุษฏีบัณฑิตตอไป
3. นิสิต
การรับนิสิต
หลักสูตรปรัช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี ชีว ภาพ มีระบบการรับ นิสิตที่สอดคลองกับ
นโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคระบุไวอยางชัดเจนใน มคอ.2
1. กําหนดเป าหมายจํ านวนรับ นิสิ ต โดยในแต ละป การศึ กษา หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบั ณ ฑิ ต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เปดรับนิสิตจํานวน 5 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร)
2. อาจารย ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑการรับ นิสิตที่เหมาะสมกับ
หลักสูตร โดยแผนการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยทําปริญญานิพนธอยางเดียวไมตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชา
แบบที่ 2 แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยทําปริญญานิพนธและการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑที่
กําหนดและดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ
4. อาจารยผูรับผิ ดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่ อพิจารณาขอสอบเฉพาะสาขาและกําหนด
เกณฑคะแนนการสอบผาน
5. ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการสอบขอเขียนวิชาเฉพาะสาขา
6. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ดํ า เนิ น การประกาศผลการสอบ
ภาษาอังกฤษและผลการสอบขอเขียน โดยผูที่สอบผานภาษาอังกฤษ หรือผานแบบมีเงื่อนไข จะมีสิทธิ์ในการ
สอบสัมภาษณวิชาการโดยอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้ง
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7. ดําเนินการสอบสัมภาษณวิชาการโดยอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อสรุปผลการสอบสัมภาษณแลวสงผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
8. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรและใหดําเนินการรับรายงานตัว
ตามวันเวลาที่กําหนด โดยถาจํานวนนิสิตที่รายงานตัวไมครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพิ่มเติมใน
รอบที่ 2
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เชน
จํานวนผูสมัคร จํานวนนิสิตที่มีสิทธิ์เขาศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงตอไป
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1. หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตเขารวมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อรับฟงขอชี้แจง ขอบังคับ ขอกําหนดตางๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ และเขา
รวมการปฐมนิเทศ ของภาควิชาเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับแผนการศึกษา จํานวนหนวยกิต วิชาเลือก เงื่อนไขใน
การจบการศึกษา ประชาสัมพันธทุนการศึกษา พรอมทั้งมีการเสนอแนะหัวขอหรือแนวทางทําปริญญานิพนธ
หากนิสิตมีความสนใจในการทําปริญญานิพนธที่สอดคลองกับงานวิจัยของอาจารยทานใด นิสิตสามารถติดตอ
กั บ อาจารย ท านนั้ น ได ทั น ที ทั้ งนี้ เพื่ อเตรีย มความพรอ มในด านต างๆ ทั้ งการเรีย น การใช ชี วิ ต และเป น
ประโยชนตอการทําปริญญานิพนธของนิสิต
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนและคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเขา
3. พิจารณารายวิชาพื้นฐานที่จําเปนใหนิสิตที่มีผลการเรียนอยูในเกณฑต่ํา หรือนิสิตที่มีพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี ชี ว ภาพไม เ พี ย งพอ เพื่ อ เข า เรี ย นเสริ ม ในรายวิ ช านั้ น และในกรณี ที่ นิ สิ ต แรกเข า มี ค ะแนน
ภาษาอังกฤษผานแบบมีเงื่อนไข จะตองเรียนภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให
4. ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตให
เปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งหาแนวทางแกไขเปนกรณีไป
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา
1. ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาใน
การทําปริญญานิพนธ แนวปฏิบัติในการตีพิมพผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา ฯลฯ และใหขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับขอมูลการทําวิจัยของนิสิต เพื่อใหนิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย
2. เมื่อนิสิตไดศึกษาในรายวิชาที่ตองเรียนครบถวนแลว นิสิตตองเขารับการทดสอบ การสอบวัด
คุณสมบัติ ในการนี้อาจารยประจําหลักสูตรจะมีการประชุมถึงรายวิชาที่นิสิตตองเขารับการสอบตามผลการ
ประชุ ม ซึ่ งผู ส อนในรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข อ งกั บ นิ สิ ต จะร ว มกั น ออกข อ สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ดั งกล า ว จากนั้ น จะ
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ดําเนินการขอแตงตั้งคณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ โดยมีเกณฑการสอบผานการวัดคุณสมบัติไมต่ํากวา
รอยละ 70 นิสิตจึงจะเปลี่ยนสถานภาพเปนผูมีสิทธิ์ขอทําปริญญานิพนธ
3. หลักสูตรใหนิสิตเลือกหัวขอในการทําปริญญานิพนธตามความสนใจของนิสิต และดําเนินการ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. นิสิตเสนอการสอบเคาโครงปริญญานิพนธใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธตามกําหนดเวลาและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาหลัก/รวม และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จํานวน 2 คน
5. นิ สิ ต ดํ าเนิ น การทํ าปริ ญ ญานิ พ นธ อาจารยที่ ป รึกษามี ห น าที่ ติ ด ตามความกาวหน าและให
คําปรึกษาเพื่อแกไขขอบกพรองและปญหา นิสิตตองรายงานผลการดําเนินการอยางชัดเจนเปนระยะๆ กับ
อาจารย ที่ป รึกษาปริญ ญานิ พนธ ซึ่ งในการรายงานความก าวหนาจะตองผ านความเห็ น ชอบของอาจารย ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ และประธานหลักสูตร กอนเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย
(บว.420) ทุกภาคการศึกษา
6. นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธของอาจารยที่ปรึกษา
7. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญา
นิพนธ และใหขอเสนอแนะ เพื่อดําเนินการปรับปรุงการใหคําปรึกษา
8. เมื่ อนิ สิ ตมี ความประสงค จ ะสอบปากเปลา จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยผานการพิจารณาจาก
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และในการสอบปากเปลาจะมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมพิจารณา
การคงอยู การสําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการคงอยูของ
นิสิตและการสําเร็จการศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดย
1. จัดทําแผนการติดตามการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ และสอบปากเปลาปริญญานิพนธ เพื่อให
การทําปริญญานิพนธอยูในกรอบเวลา
2. อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธไดมีการเตรียมความพรอมนิสิตในการนําเสนอเคาโครงปริญญา
นิพนธโดยใหนิสิตนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธกับอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและอาจารยที่เกี่ยวของ
เพื่อทดลองประเมินศักยภาพ คุณภาพของงานที่นําเสนอ
3. อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก/รวม จะตองเขมงวด กวดขัน ในการดําเนินการวิจัยให
ไดผลการทดลองที่มีคุณภาพ ไดมีการติดตาม ประเมินผลดําเนินงานวิจัยของนิสิตเปนระยะ โดยมอบหมายให
ทําแผนงานวิจัย และนําเสนอความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัยในการประชุมกลุมวิจัยยอยตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม
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ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
หลักสูตรไดสอบถามและใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในดานตางๆ เปนประจํา
ทุกป เชน การรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการขอรองเรียนตางๆของนิสิต เพื่อนํามาพัฒนาและ
ควบคุมการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ
4. อาจารย
การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ภาควิ ช ามี ก ารสรรหา จ า งงาน บรรจุ บุ ค ลากรใหม ตามระเบี ย บของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
มหาวิทยาลัยและความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา มีการวิเคราะหอัตรากําลังประกอบการคัดเลือกบุคลากร
ใหมใหตรงกับความตองการของหลักสูตรและสาขาวิชา ซึ่งมีระบบการรับอาจารยใหมและขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้
1. ภาควิ ช ามี ก ารวิ เคราะห อั ต รากํ า ลั ง และส ง เรื่ อ งขออั ต รากํ า ลั ง ตามเกณฑ ผ า นคณะและ
มหาวิทยาลัยตามระบบ
2. เมื่ อได อัตรา อาจารย ผูรับ ผิ ดชอบหลักสูต รรวมประชุมกับ อาจารยป ระจําของภาควิช า เพื่ อ
พิจารณาสาขาที่ตองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลัง และกําหนดคุณสมบัติของ
ผูสมัครอาจารยใหม เพื่อใหมีจํานวนอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสรางความเขมแข็ง
ของหลักสูตร
3. ประกาศรับอาจารยตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัย
4. แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณอาจารยใหม โดยกําหนดใหกรรมการสัมภาษณประกอบดวย
อาจารยที่ตรงสาขาที่ตองการรับเขาบรรจุอยางนอย 1 คน หัวหนาภาควิชา และผูบริหารของคณะวิทยาศาสตร
5. อาจารยใหมจะไดรับคําแนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานในองคกร และดาน
อื่นๆ ตามภารกิจของทางสาขา นอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย
ที่ไดจัดอบรมรวมทั้งมหาวิทยาลัยพรอมกัน เพื่อใหความรูและฝกทักษะการสอน อีกทั้งยังทําใหอาจารยใหมได
มีเครือขายรูจักกันในตางคณะ อาจารยใหมจะมีการเขาสอนรวมกับอาจารยประจํารายวิชา
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ทั้งหมด 5 ดาน ไดแก งานดานการเรียนการสอน งาน
ดานวิจัย งานด านการบริการวิชาการแกสังคม งานด านทํ านุ บํารุงศิลปวัฒ นธรรม และงานด านอื่น ๆ โดย
กรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
7. อาจารย ผู รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รและอาจารยป ระจํารว มกั น ประชุม ในที่ ป ระชุม ภาควิช าเพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยวาครบถวนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายใหมตอที่ประชุมภาควิชา
8. เสนอฝายวิชาการคณะ และกรรมการประจําคณะ เพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ แลวแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
รับทราบตอไป
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ระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา โดยพิจารณา
จากอัตราการคงอยู การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาตอ คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ เพื่อหาอัตรา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทดแทนตามกรอบเวลาที่เหมาะสม
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อรับทราบและพิจารณาจํานวนนิสิตใหม และ
นิสิตที่คงเหลือในหลักสูตร พรอมทั้งการพิจารณาหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการควบคุมดูแล
มาตรฐานของหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การควบคุมการจัดทํา
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 พรอมทั้งการกํากับ ดูแลการควบคุมหัวขอปริญญานิพนธของนิสิต และประชุม
วิเคราะหผลและปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตร
3. เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยการ
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนประจําทุกป
2. ควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารยทางวิชาการอยางตอเนื่อง
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการพัฒนาตนเองตามความตองการ
5. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และ
การนําความรูไปใชประโยชน
6. ผลจากการพัฒนาตนเองที่ไดรับรางวัลมีการยกยอง ชมเชยผานเวปไซดคณะและภาควิชา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. แต งตั้ งคณะกรรมการร า ง/พั ฒ นาหลั กสูต รเพื่ อ จัดทํ าหลัก สูต รตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน จุดประสงค และโครงรางของหลักสูตร
2. มีการประชุมคณาจารยในแตล ะสาขาวิชา (สั ตววิทยา พฤกษศาสตร พั นธุศาสตร และ จุ ล
ชี ววิ ทยา) เพื่ อกํ าหนดรายวิ ช าในหลั กสู ตร คําอธิบ ายรายวิช า ใหมีเนื้ อหาที่ทั น สมัย และพิจ ารณากําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู (curriculum mapping)
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพื่อพิจารณามาตรฐานผลการ
เรียนรู (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพื่อใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัด
แผนการเรียนรวมกัน
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น
ของศิษยเกาและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน มาประกอบการพิจารณากําหนดรายวิชา สาระ
รายวิชาในหลักสูตรและ แผนการเรียน
5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม และจัดการวิพากษหลักสูตรโดย
ผูทรงคุ ณวุฒิ ที่ มีความเชี่ย วชาญในสาขาเทคโนโลยี ชีวภาพ เพื่อใหไดขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ทิศ
ทางการจัดทําหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. เสนอ มคอ. 2 ตามลําดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รับทราบหลักสูตร
7. เมื่อสกอ.รับทราบหลักสูตร จึงเริ่มเปดการเรียนการสอน และกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3-6)
8. สรุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7)
9. มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป
10. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปสุดทายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรตอไป
การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การกําหนดผูสอน
1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทํารางรายการวิชาตามแผนการศึกษาของ
นิ สิ ต เพื่ อให อาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรพิ จ ารณาความถูกตองและประสานงานกั บ ผูป ระสานงานกลุ ม
สาขาวิชายอย (สัตวิทยา พฤกษศาสตร พันธุศาสตร และ จุลชีววิทยา)
2. มีการประชุมคณาจารยในแตละสาขาวิชายอย เพื่อพิจารณากําหนดผูสอน ตามความรู ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณการทํางานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ไดรับ
มอบหมาย
3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมขอมูล เพื่อนําเขาประชุมภาควิชาโดย
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรไดมี
การเชิ ญผู ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกหรือผู เชี่ย วชาญมาเป น อาจารยพิ เศษในบางหั วข อ/บางรายวิช า กําหนดให
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา
4. ผูสอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตทราบในวันแรกของการเรียน
การสอน
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การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสงคําอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรีย นรูจากหลักสูตรสู รายวิช า (Curriculum Mapping) ใหอาจารยผู สอน เพื่ อใหอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชานําไปเปนขอมูลสําหรับเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใน มคอ.3และ มคอ.4 พรอมทั้ง
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู
2. คณะฯ มีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา
3. หลั กสู ต รภายใต ก ารบริ ห ารงานของภาควิช ามี การกํ าหนดให มี คณะกรรมการงานวิช าการ
ภาควิชาเคมี กํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร
เพื่อพิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยูใน มคอ.2 แลวจึงนําขอมูลขึ้นเผยแพรกับนิสิต
5. หลังจากหมดกําหนดเพิ่มถอนรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะแจงตอภาควิชาเพื่ อ
ดําเนินการปดรายวิชาหากไมมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้น เพื่อไมใหมีปญหาในการกํากับติดตาม มคอ.5/
มคอ.6
6. กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ใหผูสอนนําเสนออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาวาควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อยางไรในปการศึกษาถัดไป
การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ความกาวหนาของศาสตร
หลักสู ตร มี การควบคุ มหั ว ขอปริญ ญานิพนธใหส อดคลองกับ สาขาวิชาและความกาวหนาของ
ศาสตรอยางเปนระบบ ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร ดังนี้
1. นิสิตเสนอหัวขอปริญญานิพนธตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รพิ จ ารณาให หั ว ข อ ปริ ญ ญานิ พ นธ ผ า นหรื อ ไม ผ า นพร อ มให
ขอเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคลองกับสาขา ความทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตร
3. นิ สิ ต จั ด ทํ าเค า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ แ ละเสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ เพื่ อ ให
คําปรึกษา กําหนดขอบเขตวิทยานิพนธใหชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
4. นิสิตสอบเคาโครงปริญญานิพนธโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ
ประกอบดว ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม น อยกว า 4 คน ประกอบด วยอาจารยที่ ป รึก ษา
ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม อาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 2 คน และ
ให แ ต งตั้ งกรรมการ 1 คน เป น เลขานุ ก ารโดยต อ งไม เป น อาจารย ที่ ป รึก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ และอาจารย
ผูรั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ตรเสนอชื่ อโดยความเห็ น ชอบของคณบดีตน สังกัดเพื่อเสนอตอคณบดีบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย
พิจารณาแตงตั้ง
5. นิสิตปรับปรุงแกไขเคาโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พรอมทั้งเสนอเคาโครง
ที่แกไข เพื่อขออนุมัติการทําปริญญานิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
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6. อาจารยท่ีปรึกษาติดตามผลความกาวหนาการทําปริญญานิพนธใหเปนไปตามแผนงานการทํา
ปริญญานิพนธ
7. นิสิตรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อใหนิสิตพิจารณากรอบ
แนวคิดในการทําวิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารยในภาควิชา
2. นิ สิตเลื อกหั ว ขอในการทํ าปริญ ญานิพ นธตามความสนใจของนิสิตและใหดําเนิน การแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาหลัก/รวม ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บว.410)
3. นิสิตเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ (บว.411) เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. หลักสูตรกําหนดวิธีการประเมินไวใน มคอ. 2
2. อาจารยผูสอนพิจารณาน้ําหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา ใน
มคอ. 2
3. อาจารยผูสอนรายวิชามีการกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/
มคอ.4 ของแตละรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และกลยุทธในการประเมินผลการเรียนรูของ
รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
1. คณะฯ มี ก ลไกกํ าหนดให อ าจารย ผู ส อนจะต อ งสง มคอ.5 ภายใน 30 วั น หลั งสิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษา
2. หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดใหมีคณะกรรมการงานวิชาการ กํากับ
ใหผูสอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร
เพื่อพิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยูใน มคอ.2
4. อาจารยผูรับ ผิ ดชอบหลักสูต รมีการประชุ มรวมกัน เพื่ อจัดทํ ารายงานผลการดําเนิ นการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานตอไป
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาสรุปความตองการของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
3. อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรเสนอความตองการสิ่ งสนั บ สนุ นการเรียนรูไปยังฝายแผนและ
พัฒนา ภาควิชา เพื่อรวบรวมเขาที่ประชุมภาควิชา
4. ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุมภาค เพื่อกําหนดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
5. ฝายแผนและพัฒ นา ภาควิชาดํ าเนิน การจัดทํารางคํ าของบประมาณประจําป สงไปยังคณะ
วิทยาศาสตร สําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู
โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
รวมพิจารณาการจัดลําดับความจําเปนในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูตางๆ
6. ภาควิชาดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน
7. มี ก ารสํ า รวจความพึ งพอใจของนิ สิ ต และอาจารย ต อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ในแต ล ะป
การศึกษา เพื่อนําเสนอที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือใหขอเสนอแนะ หากภาควิชาไมสามารถ
ดําเนินการไดในประเด็นใดจะประสานงานตอไปยังคณะวิทยาศาสตร และติดตามผลการดําเนินการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชใน
การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบันเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
2.2 ประเมินหลักสูตรในแตละปการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลลัพธที่ได (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเก็บรวมรวบขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารยและ
ผูเกี่ยวของ
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4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการประเมิน
เปนฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธการสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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77
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79
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81
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ภาคผนวก ข
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 (รองศาสตราจารยวิเชียร กิจปรีชาวนิช) วันที่ 25 ตุลาคม 2559
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
น.3 “5.2 ภาษาที่ใชควรเพิ่ม ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ ”
น.3 “5.3 ตัดคําวาสามารถใชภาษาไทยไดเปน
อยางดี ปรับเปนการสอนไทย/อังกฤษได
ขึ้นอยูกับผูเรียนเปนชาวตางชาติไดจะเปน
การเปดโอกาสมากขึ้น
น.10 “ขอ 2.5 เพิ่มจํานวนรับตามแผน”

การดําเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไมปรับปรุง
แกไข

แกไขตามคําแนะนํา
แกไขตามคําแนะนํา

-

น.14 “ระบบการศึกษา เสนอเอากลอง check list ออกระบุ แบบชั้นเรียนและเพิ่มศึกษาคนควา
ดวยตนเอง”
น.14-16 “หมวด 3
แบบ 2.1
ก. หมวดวิชาบังคับ 4 หนวยกิตแตเรียนจริง 5
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
ควรระบุรายวิชาดวยแมวาจะเหมือนแบบ 2.2
ก็ตาม”
ประเด็นวิจารณ คือ
ขอ 1. ไมเปนธรรมที่จะไมให 1 หนวยกิต
-
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จากสถิติที่ผานมา จํานวน
รับ 5 คน เปนจํานวนที่
เหมาะสม
เปนแบบฟอรมของ
มหาวิทยาลัย

ซ้ํา

ขอ 1 เนื่องจากรายวิชานี้
เปนการสัมมนาเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการ
เสนอผลงานวิจัยสําหรับ
ปริญญานิพนธของนิสิต
สําหรับรับการแนะนํา
วิเคราะห วิจารณใน

91

ขอ 2. หากนักศึกษาจบปริญญาโทมาจากหลักสูตร นี้แลวมาเรียนตอปริญญาเอก รายวิชาที่จะให
เรียนถาไมยายกลุมสาขาจะมีรายวิชาเรียนให
ครบไหม

น.42 “แบบ 2.2 ควรเรียนไมนอ ยกวา 72 หนวย แกไขตามคําแนะนํา
กิต แทน 78 หนวยกิต วิชาเรียนไมควรมาก
เกินไป เนนการวิจัย ทุน คปก จะใหทุนกับ
หลักสุตรที่มีวิชาเรียนนอย (ควร
ตรวจสอบ)”
แบบ 2.2 (จบตรี) เรียนโท-ควบเอก
ขอวิจารณ วิชาสัมมนานอยไป นักศึกษาควร
จะตองลงสัมมนาในรายวิชาที่เรียนใน
ปริญญาโทดวย
หมวดวิชาเอกเลือก 18 หนวยกิต เรียนมาก ปรับลดลงเหลือ 12 หนวยกิต
ไปไหม
น.35 “ขอ 5.2 สอดคลองกับ น. 45 หรือไม”
แกไขตามคําแนะนํา
หมวด 4 น.37 “การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ นักศึกษาตองไมใชลักษณะที่ตองพัฒนาอยูแลว
ในผลลัพทการเรียนรู 5 ดาน”
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แนวคิดวิธีการและผลการ
ทดลองเพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพของ
ผลงานวิจัยตอไป จึงไมนับ
หนวยกิต และนิสิตไดรับ
หนวยกิตของปริญญา
นิพนธอยูแลว
ขอ 2 ผูเรียนสามารถเลือก
เรียนรายวิชาที่มี
ความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของกับหัวขอที่ทํา
ปริญญานิพนธในกลุมอื่นๆ
เพิ่มเติมได

-หนวยกิตเกิน
-เพิ่มการสัมมนาใน
รายงานความกาวหนาของ
ปริญญานิพนธ จํานวน 2
ครั้งเกรดเปน S/U

มหาวิทยาลัยกําหนดเปน
คุณลักษณะพิเศษ
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 (รองศาสตราจารยสุบัณฑิต นิ่มรัตน) วันที่ 25 ตุลาคม 2559
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรที่มีความพรอมและศักยภาพอยางสูงในการผลิตนิสิตที่มีความรู ความสามารถและเปนที่ตองการของ
ประเทศชาติ โดยมีวิชาเลือกที่มีความหลากหลายและคณาจารยผูสอนที่มีศักยภาพสูง แตขอเสนอบางประการ
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรยิ่งขึ้น ดังนี้
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
ในหนาที่ 4 หัวขอที่ 11 มีการพิมพผิด. อาจจะเกิด
จากปญหาทางการพิมพ
ในหนา 42-45 ควรมีการปรับใหทุกวิชา
2.1 มีความรับผิดชอบหลักทางดาน 1.1, 1.2
เพื่อทําใหนิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเปนสิ่งที่
สําคัญตอวิชาชีพทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ
2.2 รวมทั้งทุกวิชาควรมีความรับผิดชอบหลัก
ในขอ 2.1 เนื่องจากเปนการเนนใหนิสิตมีความ
เขาใจอยางถองแท.......ในสาขาเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพนั่นเอง กอนที่จะสามารถนําความรูไป
พัฒนาดานอื่นๆ ตอไป
2.3 รวมทั้งทุกวิชาควรมีความรับผิดชอบหลัก
ในขอ 3.1 เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาเอกควรมี
สามารถในการใชองคความรูและ.....อยางสราง
สรรค
รวมทั้งควรมีการตรวจวัดถึงมาตรฐานผลการเรียนรู
ดังกลาวอยางชัดเจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตรนั่นเอง

การดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา
ดําเนินการแกไขตามคําแนะนําใน
บ างรายวิ ช า เนื่ องจาก บ าง
รายวิชาความรับผิดชอบหลักอาจ
ไม เกี่ ย ว ข อ งโด ย ต ร งกั บ ข อ
1.1,1.2, 2.1 และ 3.1

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

เหตุผลในการไมปรับปรุง
แกไข

93

ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

94
รายงานการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร ดํ า เนิ น การประเมิ น หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพขึ้น เพื่อใหมีความทันสมัย เหมาะสม โดยไดทําการออกแบบสอบถามผูมีสวนไดสวนเสียไดแก
บัณฑิต และนายจางของบัณฑิต โดยไดทําการสํารวจความคิดเห็นพรอมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจาก มีรายวิชาที่สอดคลองกัน และบัณฑิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยี ชีว ภาพนั้ น บางส วนจบการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาโทจากหลั กสู ต รวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อทําการรวบรวมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการของตลาดแรงงาน
เพื่อมาวิเคราะหความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อสําเร็จการศึกษา แลวนํามาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตและสมรรถนะของหลักสูตรตอไป
สรุปผลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป
พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555
1. สถานะของผูตอบแบบประเมิน แบงเปน
1.1 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 8 คน
1.2 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชวี ภาพ จํานวน 10 คน
1.3 นายจางของบัณฑิตจํานวน 3 คน แบงเปน
1.3.1 นายจางของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 3 คน
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2. ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร เปนดังนี้
2.1 ผูที่ต อบแบบสอบถามเปน บัณ ฑิ ตจากหลั กสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพและหลักสู ตร วท.ม.
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งสิ้น 18 คน ปจจุบันทํางานอยูในหนวยงาน ภาครัฐ คิดเปนรอยละ 72.2 (13 คน)
หนวยงานภาคเอกชน รอยละ 16.7 (3 คน) และอื่นๆ รอยละ 11.1 (2 คน)

บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากหลั กสู ต ร ปร.ด. เทคโนโลยี ชี ว ภาพ และตอบแบบสอบถามจํานวน 8 คน
ปจจุบันทํางานอยูในหนวยงานภาครัฐทั้ง 8 คน
2.2 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพและหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชวี ภาพจํานวน
18 คน ทํางานดานการศึกษาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 61.1 (11 คน) และหนวยงานดานการวิจัยรองลงมาคิดเปน
รอยละ 22.2 (4 คน)
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บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 8 คน ปจจุบันทํางานอยูในหนวยงาน
ดานการศึกษาทั้ง 8 คน
2.3 ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ ในดานเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทที่สําคัญมากในอีก 5 ป
คิดเปนรอยละ 88.9 และตลาดแรงงานยังมีความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพ คิดเปนรอยละ 88.2
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2.4 สายงานที่ตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุดคือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเปน
รอยละ 83.3 โดยมีความตองการดานทักษะทางชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยาและดานพืช ในปริมาณที่เทากัน
คิดเปน รอยละ 22.2
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2.5 ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อจบหลักสูตรที่สําคัญ ไดแก
สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี
สามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรคผลงานอยางมีคุณภาพ
มีความสามารถในการปรับตัวและทํางานเปนทีมได
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและสามารถนําไปประยุกตใชได

คิดเปนรอยละ 83.3
คิดเปนรอยละ 72.2
คิดเปนรอยละ 72.2
คิดเปนรอยละ 72.2

3. ผลการประเมินหลักสูตรของนายจางของบัณฑิต เปนดังนี้
3.1 นายจางของบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 3 คน ปจจุบันทํางานอยูในหนวยงานภาครัฐ คิดเปนรอยละ 66.7
และองคการมหาชน คิดเปนรอยละ 33.3
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3.2 ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในดานเศรษฐกิจและสังคมยังมีบทบาทที่สําคัญในอีก 5 ป คิดเปน
รอยละ 100 และตลาดแรงงานยังมีความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพ คิดเปนรอยละ 100
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3.3 ความตองการบัณฑิตระดับปริญญาโทในหนวยงานอยูในระดับมาก รอยละ 66.7 และมีความตองการ
บัณฑิตระดับปริญญาเอกในหนวยงานอยูในระดับมาก รอยละ 100

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

101
3.4 สายงานทีต่ องการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพมากคือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเปนรอยละ 33.3
และอื่นๆ (สนับสนุนวิจัยและพัฒนา และสอน วิจัย บริการวิชาการ) คิดเปนรอยละ 66.7 โดยสายงานขายและ
ลูกคาสัมพันธมีความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีชีวภาพนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 66.7
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3.5 ทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในสาขาดานจุลชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุล เปนสาขาที่มีความตองการใน
หนวยงานสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 66.7 และ 33.3 ตามลําดับ

3.6 ความสามารถของบัณฑิตที่ควรมีเมื่อจบหลักสูตรที่สําคัญ ไดแก
สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี
สามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรคผลงานอยางมีคุณภาพ
แกปญหาไดอยางสรางสรรค
มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการจัดการบุคคล
มีความสามารถในการปรับตัวและทํางานเปนทีมได
มีความรูในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพอยางลึกซึ้ง
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและสามารถนําไปประยุกตใชได
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คิดเปนรอยละ 100
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คิดเปนรอยละ 100
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ
คณะวิทยาศาสตร
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ได มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.39 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6
องคประกอบ (13 ตัวบงชี้)
มีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2)
มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับดี (องคประกอบที่ 4, 5)
มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 3, 6)
และมีจํานวน 0 องคประกอบ อยูในระดับนอย (องคประกอบที.่ .... , ...... )
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
ระดับคุณภาพ
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย

0.01 – 2.00 นอย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผาน
4.50
3.00
3.42
3.25
3.00
3.40

ระดับดีมาก
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับดี

(2 ตัวบงชี้)
(3 ตัวบงชี้)
(3 ตัวบงชี้)
(4 ตัวบงชี้)
(1 ตัวบงชี้)
(13 ตัวบงชี้)

โดยมีประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
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บทนํา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อยอ ปร.ด.
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25480091108834
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่ อผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มีค วามรู และทั กษะความสามารถทางการวิจัย ดานเทคโนโลยีชี ว ภาพ
สามารถสรางองคความรูและสังเคราะหนวัตกรรมใหมและนําไปประยุกตใชในอาชีพดานตาง ๆ ได
2. เพื่อพัฒนานักวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสูงในดาน
การวิจัยและวิชาการ
3. เพื่ อ ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ภ าวะผู นํ า สู ง เพื่ อ ส ง เสริ ม การศึ ก ษา และพั ฒ นาเครื อ ข า ยวิ จั ย ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพใหสอดคลองตามแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน)
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)
1 *รศ.ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร

2

*ผศ.ศิวาพร ลงยันต

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
2531,
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 2534,
Ph.D.(CELL BIOLOGY)
2541
วท.บ.(ชีววิทยา) 2533,
วท.ม.(เคมีชีวภาพ) 2536,
วท.ด.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
2542
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3

*อ.ธนวรรณ เตชางกูร

4

อ.รักชนก โคโต

5

อ.ประวัติ อังประภาพรชัย

วท.บ. (ชีววิทยา) 2544,
วท.ม. (อณูพันธุศาสตรและ
พันธุวิศวกรรมศาสตร) 2547,
PhD (Natural Sciences
and Psychology) 2555
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
2538,
วท.ม.(พันธุศาสตร) 2543,
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
2542
วท.บ.(ชีววิทยา) 2537,
MSc (Microbiology) 2539,
PhD (Microbiology) 2543

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไป
ตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว
2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู
เกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ
เพื่ อการพั ฒ นา การปฏิ บั ติ ที่ ดี /นวั ต กรรม/ผลงานที่ โดดเด น ตลอดจนได รั บ ข อ เสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย
• สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม
• สัมภาษณ และจดบันทึก
• อาจารยประจําหลักสูตร
• อาจารยผูสอน
• บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร
• นิสิต/ศิษยเกา
• ผูใชบัณฑิต
• ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑการประเมิน

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารย ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน
ผาน
ประจําหลักสูตร
กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของ
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง
ผาน
อาจารยประจํา
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชว ย
หลักสูตร
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน
3. คุณสมบัติของ
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ผาน
อาจารยผูรับผิดชอบ ดํารงตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชา
หลักสูตร
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกันจํานวนอยางนอย
3 คน
4. คุณสมบัติของ
1. อาจารยประจําหรือผูทรง คุณวุฒิภายนอก
ผาน
อาจารยผูสอน
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 2.
มีประสบการณดานการสอน และ 3. มี
ประสบการณในการทําวิจัยทีไ่ มใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.คุณสมบัติของ
1. เปนอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ผาน
อาจารยที่ปรึกษา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
วิทยานิพนธหลัก (ก) ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
และอาจารยที่
สัมพันธกัน และ 2. มีประสบการณในการทํา
ปรึกษาการคนควา วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
อิสระ (ข)
ปริญญา
6. คุณสมบัติของ
1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผาน
อาจารยที่ปรึกษา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิทยานิพนธรวม
วิชาการไมตา่ํ กวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
(ถามี)
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกันและ
2. มีประสบการณในการทําวิจัยทีไ่ มใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

เหตุผล
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”)

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”
ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”
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เกณฑการประเมิน
7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ

1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและ 2. มีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8. การตีพิมพ
วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มีกรรมการ
เผยแพรผลงานของ ภายนอกมารวมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู
ผูสําเร็จการศึกษา
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส
9. ภาระงานอาจารย วิทยานิพนธ : อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา
ที่ปรึกษา
5 คน
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่
อยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
11. การปรับปรุง
ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
หลักสูตรตามรอบ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
ระยะเวลาที่กําหนด สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7
หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8

ผลการ
ดําเนินงาน
ผาน

เหตุผล
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”)
ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”

ผาน

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”

ผาน

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”

ผาน

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”

ผาน

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผาน
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑการประเมิน

ตัวตั้ง

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4.00
แหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
3.00
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสิต
องคประกอบที่ 4 อาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
5.00
ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนง
2.00
ทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
6.00
ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา 21.00
เอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารยประจําหลักสูตร
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6 ( จํานวน 13 ตัวบงชี้)

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร ผลลัพธ
1.00

4.00

คะแนน
4.5
4.00

2.00

150.00

5.00

5.00
5.00

3.00
4.25
5.0
40.00

3.00
3.00
4.00*
2.00
3.42
3.00
4.25
5.00
2.00

5.00
5.00

120.00
4.20

5.00
5.00

3.00
4.00
2.00
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3.00
3.00
2.00
2.00
5.00

4.00
ตัวตั้ง
ตัวบงชี้
คะแนน

3.00
3.25
3.00
3.00
2.00
5.00
3.00
3.00
44.25
13.00
3.40
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(ตัวบงชี้ในตารางจะใชสําหรับหลักสูตรที่ไมมี มคอ.1 เทานั้น สําหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ใหปรับใชตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้นๆ)

1
2

3

4

5
6
7

8
9
10
11

12

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการ
เหตุผล
(Key Performance Indicators)
ดําเนินงาน
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”)
อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
ผาน
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอง
ผาน
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ผาน
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
ผาน
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา
มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
ผาน
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
ผาน
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
ผาน
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ
ผาน
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
ผาน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ผาน
ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม
ใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร เทากับ 3.89
คะแนน
5.00
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ผาน
ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการ
เหตุผล
(Key Performance Indicators)
ดําเนินงาน
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”)
รวมตัวบงชี้ในปนี้ 12
จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน 12
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้ 100
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่
ระบุไว

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
คะแนน
ประกอบ
ผาน
ที่

จํานวน
ตัวบงชี้

I

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

-

4.50

4.50

ดีมาก

ผาน

1
2

2

-

3
4
5
6

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบที่ 2 - 6

(2.1,2.2)

3

3.00

-

-

3.00

ปานกลาง

-

-

3.42

ดี

-

3.25

ดี

-

3.00

ปานกลาง

(3.1,3.2,3.3)

3

3.47
(4.1,4.2,4.3)

4

3.00

3.25
(5.2,5.3,5.4)

1

(5.1)
-

3.00
(6.1)

รวม

13
ผลการประเมิน

7
3.15

4
3.25

2
4.50

........... ดีมาก/ดี/ปานกลาง/นอย
3.40 ดี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
1. อาจารยประจําหลักสูตร มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่องทุกป ควร
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
2. ควรจัดใหมีระบบอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการทําวิจัยและการเปน
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
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องคประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. ผลงานปริญญานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
1. สนับสนุนใหมีผลงานปริญญานิพนธของนิสิตทุกคน
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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องคประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. นิสิตไดรับรางวัลระดับดีและดีมากจากการ
ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจําป
2558

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
1. สนับสนุน สงเสริมใหนิสิตมีศักยภาพในการทําวิจัย
และเขารวมการประกวดใหมากขึ้น

จุดทีค่ วรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. ควรเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสมัครเขาศึกษา 1. ควรมีเกณฑ ระบบและกลไกในการคัดเลือกนิสิต
ในหลักสูตรใหมากขึ้น
เขาศึกษาตอใหชัดเจน เพื่อใหไดผูที่เขาศึกษาตอที่มี
คุณภาพและจํานวนมากขึ้น
2. ประชาสัมพันธในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใน
คณะ เชน ใหนิสิตมีความคุนเคยกับการทําวิจัย ไดมี
ประสบการณการทําวิจัยรวมกับอาจารยในชวงปด
ภาคเรียนตั้งแตเนิ่นๆ

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 3.1 .....................................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 3.2 นิสิตไดรับรางวัลระดับดีและดีมากจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจําป
2558
ตัวบงชี้ที่ 3.3 .....................................................................................................................................
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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องคประกอบที่ 4: อาจารยประจําหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
1.อาจารยทุกคนมีวุฒิปริญญาเอกและมีความมุงมั่น 1. สนับสนุนสงเสริมอาจารยเขาสูตําแหนงทาง
ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนและ วิชาการมากขึ้น
การวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรสงเสริมใหอาจารยมีความรวมมือกับอาจารย
สถาบันตางประเทศ

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ขอคําปรึกษาจากฝายวิเทศสัมพันธเกี่ยวกับสถาบัน
ตางประเทศที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 4.1 .....................................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 4.3 .....................................................................................................................................

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

-

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 5.1 .....................................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 5.2 .....................................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 5.3 .....................................................................................................................................
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
-

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
-

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. อุปกรณงานวิจัยที่ชํารุดอันเนื่องมาจากระบบไฟฟา 1. ควรปรึกษาหารือกับการไฟฟานครหลวงถึงสาเหตุ
ขัดของ ควรไดรับการซอมแซมในเวลาที่เหมาะสม
ที่ทาํ ใหมีระบบการจายไฟฟาขัดของบอยครั้ง

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 6.1 .....................................................................................................................................

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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ภาคผนวก
Common DataSet
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558
ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

หมาย
เหตุ

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2
คน
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
1
คน
3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต
4.00 คะแนน
4 รอยละของบัณฑิตทีไ่ ดรับการประเมิน
50 รอยละ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
5 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คน
6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้ หมด
คน
7 รอยละของบัณฑิตทีไ่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละ
8 คารอยละของบัณฑิตทีไ่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ
คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
1
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพมิ พลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพมิ พในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพมิ พในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมตั ิ
ชิ้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14 จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ชิ้น
ที่ 2 (0.60)
16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ชิ้น
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ชิ้น
ที่ 1 (0.80)
18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
1
ชิ้น
ฐานขอมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

หมาย
เหตุ

19 จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
1.00
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท)
21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
22 งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23 งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24 งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
ชิ้น
25 งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค
น้ําหนัก
27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
2
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีไ่ มมีอยูในฐานขอมูล แต
ชิ้น
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
32 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
(0.60)
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน
ชิ้น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ.(0.80)
35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
ชิ้น
(0.80)
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
3
ชิ้น
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
3.00 น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก)
39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
ชิ้น
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
40 งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)
41 งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60)
42 งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
43 งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)
44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม
5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5
คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใ นฐานขอมูล
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพือ่ อนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ
ก.พ.อ. (0.40)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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หนวย
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
น้ําหนัก
น้ําหนัก

5
5
100
5.00

คน
คน
รอยละ
คะแนน

2
40
2.50

คน
รอยละ
คะแนน

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น

หมาย
เหตุ
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รายการ

61
59

จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนผลงานทีไ่ ดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว
(1.00)
จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)
จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
(1.00)
จํานวนตําราทีผ่ านการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
จํานวนตําราทีผ่ านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)
จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนาํ มาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online (0.20)

60
62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ผลการ
ดําเนินงาน
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ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น
ชิ้น
6

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

6.00

น้ําหนัก
ชิ้น

หมาย
เหตุ
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ผลการ
ดําเนินงาน

78
79
80
81
82
83

หนวย

หมาย
เหตุ

งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
ชิ้น
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
21
ชิ้น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
5
คน
86 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร
4.20 ชิ้น/คน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
87 คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ
3.89 คะแนน
คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปการศึกษา 2558
วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม 2559
เวลา

กิจกรรม

สถานที่

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

หองประชุม 10-109
ชั้น 1 อาคาร 10

09.00 – 09.15 น.

ประธานหลักสูตร ฯ กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

หองประชุม 10-109

ภายใน และบรรยายสรุปภาพรวมของผลการดําเนินงานของหลักสูตร
09.15 – 09.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการประเมิน

ชั้น 1 อาคาร 10
หองประชุม 10-109
ชั้น 1 อาคาร 10

09.30 – 10.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงาน SAR และศึกษาหลักฐานขอมูล

หองประชุม 10-109
ชั้น 1 อาคาร 10

10.30 – 11.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา

หองประชุม 10-109
ชั้น 1 อาคาร 10

11.30 – 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณคณาจารย

หองประชุม 10-109
ชั้น 1 อาคาร 10

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

หองประชุม 10-109
ชั้น 1 อาคาร 10

13.00 – 14.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงาน SAR และศึกษาหลักฐานขอมูล

หองประชุม 10-109

(เพิ่มเติม)
14.30 – 15.30

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน

ชั้น 1 อาคาร 10
หองประชุม 10-109
ชั้น 1 อาคาร 10

15.30 – 16.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมขอมูลและการนําเสนอเพื่อรายงานผลการ
ประเมิน

หองประชุม 10-109
ชั้น 1 อาคาร 10

16.00 – 16.30 น.

นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ

หองประชุม 10-109
ชั้น 1 อาคาร 10
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ภาคผนวก จ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
เบอรโทรศัพท
Email

ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร
Parin Chaivisuthangkura
รองศาสตราจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ตอ 18101
parin@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
เทคนิคการแพทย
วท.ม.
จุลชีววิทยา
Ph.D.

Cell Biology

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Connecticut, USA

ปที่สําเร็จ
2531
2534
2541

ความเชี่ยวชาญ
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.

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

129
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: 16471.
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 colocalizes with Macrobrachium rosenbergii nodavirus. Dis Aquat Organ 2012; 99:
197-205.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป)
2.1 อรพรรณ มานะจิตต ศิวาพร ลงยันต ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร การพัฒนาวิธี loop mediated
isothermal amplification (LAMP) ควบคูกับ lateral flow dipstick (LFD) เพื่อตรวจการติดเชื้อ
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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
รหัสวิชา
ทช 501
ทช 502
ทช 694
ทช 691
ทช 692
ทช 693
ทช 601
ทช 602
ทช 611
ชว 643
ทช 623
ทช 652
ทช 655

ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง
ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขัน้ สูง
เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน
ชีวสารสนเทศศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวน้ํา
ความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ (ยอนหลัง 5 ป)
ชื่อโครงการวิจัย
การผลิตรีคอมบิแนนทฮีโมไซยานินของกุง
กามกรามและการทดสอบฤทธิ์ตานไวรัส
MrNV และแบคทีเรียชนิดตางๆ

แหลงทุน
งบประมาณ
แผนดิน

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหนา
ที่ไดรับทุน โครงการ/ผูรวมโครงการ)
2559
หัวหนาโครงการ
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การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบคูกับ gold
nanoparticle hybridization probe ที่
จําเพาะตอยีน ecfX สําหรับตรวจการติดเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa
การพัฒนาวิธี loop-mediated isother-mal
amplification (LAMP) ควบคูกับ gold
nanoparticle hybridization probe ที่
จําเพาะตอยีน tlh สําหรับตรวจการติดเชื้อ
Vibrio parahaemolyticus ในกุง
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนา
วิธี allele specific PCR ที่จําเพาะตอ ยีน
gryB สําหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อ Aeromonas
caviae
การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบคูกับเทคนิค
lateral flow dipstick (LFD) ที่จําเพาะตอ
ยีน ecfX สําหรับตรวจการติดเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa
การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของ Toll
receptors จากกุงกามกราม
Macrobrachium rosenbergii

สกอ. เพิ่มเติม

2559

หัวหนาโครงการ

สกอ. เพิ่มเติม

2558

หัวหนาโครงการ

งบประมาณ
แผนดิน

2558

หัวหนาโครงการ

งบประมาณ
แผนดิน

2557

หัวหนาโครงการ

การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบคูกับเทคนิค
lateral flow dipstick (LFD) ที่จําเพาะตอ
ยีน rpoX สําหรับตรวจการติดเชื้อ Vibrio
alginolyticus ในกุง
การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อวิบริ
โอสปชีสตางๆ ในสัตวน้ํา
การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสําหรับเชือ้
Pseudomonas aeruginosa

สกว.

2556-2558

หัวหนาโครงการ

สกอ. เพิ่มเติม

2556

หัวหนาโครงการ

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช)
งบประมาณ
แผนดิน

2555-2556

หัวหนาโครงการ

2555

หัวหนาโครงการ

(ทุนเมธีวิจัย)
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
เบอรโทรศัพท
Email

ศิวาพร ลงยันต
Siwaporn Longyant
รองศาสตราจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ตอ 18515
siwaporn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2533
วท.ม.
เคมีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2536
วท.ด.
วิทยาศาสตรทางทะเล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2542
ความเชี่ยวชาญ 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 colocalizes 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; 98:121131.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป)
3. ตํารา/หนังสือ
3.1 ศิวาพร ลงยันต ไพศาล สิทธิกรกุล. ไมโครเทคนิค (Microtechiques). Advanced Printing Service
Co., Ltd; 2555; 86 หนา
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3.2 ไพศาล สิทธิกรกุล ศิวาพร ลงยันต. กายวิภาคของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Anatomy of The
Invertebrates). บริษัท ซัคเซสพับลิเคชั่น; 2557; 145 หนา
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
BT501
BT502
BT691
BT692
BT693
BT694
BT791
BT792
BT793
BT 601
BT 602
BT 603
BT 621
BT 622
BT 623

ชื่อรายวิชา
Advanced Biotechnology
Instrumentation in Biotechnology
Seminar in Biotechnology 1
Seminar in Biotechnology 2
Seminar in Biotechnology 3
Research Methodology in Biotechnology
Seminar in Biotechnology 4
Seminar in Biotechnology 5
Seminar in Biotechnology 6
Advanced Molecular Cell Biology
Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology
Cell Culture Technology
Advanced Immunology
Advanced Aquaculture Biotechnology
Biotechnology in Aquatic Animal Pathology

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ (ยอนหลัง 5 ป)
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

การโคลนและการแสดงออกของโปรตีน
ICP11 เพื่อสรางโมโนโคลนอลแอนติบอ
ดีสําหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตัว
แดงดวงขาว
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจําเพาะตอ
เชื้อ Vibrio fluvialis สําหรับพัฒนาชุด
ตรวจแบบแถบสี

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
แผนดิน
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ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหนา
ที่ไดรับทุน โครงการ/ผูรวมโครงการ)
2555
หัวหนาโครงการ

2556

หัวหนาโครงการ
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การพัฒนาชุดตรวจ strip test ตอโปรตีน
ICP11 ของไวรัสตัวแดงดวงขาว
การพัฒนาชุดตรวจ immunochromatographic strip test ตอไวรัส infectious
myonecrosis virus (IMNV)
การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสําหรับใช
ตรวจการติดเชื้อไวรัสโรคทอราในกุง
การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการ
ตรวจอิมมูโนโกลบูลินของปลานิล

งบประมาณ
แผนดิน
งบประมาณ
รายได
มหาวิทยาลัย
งบประมาณ
แผนดิน
งบประมาณเงิน
รายได คณะ
วิทยาศาสตร
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จําเพาะ
งบประมาณ
เพื่อการวินิจฉัย Vibrio parahaemolyแผนดิน
ticus ที่ทําใหเกิดโรคตายดวนในกุง

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

2557
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
เบอรโทรศัพท
Email

ฐาปนา ชลธนานารถ
Thapana Chontananarth
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ตอ 18101
thapana@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
วท.บ.
สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2550
วท.ม.
2553
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ด.

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2556

ความเชี่ยวชาญ
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. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (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
ชว 101
ชว 102
ชว 103
ชว 191
ชว 192
ชว 201
ชว 271
ชว 305
ชว 322
ชว 326
ชว 404
ชว 412
ชว 454
ชว 455
ชว 481
วจช 451
ทช 492
ทช 493
ทช 612
ทช 624
ทช 791

ชื่อรายวิชา
ชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ชีววิทยาพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
วิทยาโพรโทซัว
จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยาเบื้องตน
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ปรสิตวิทยา
สาหรายวิทยา
สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา
วิทยาภูมิคุมกัน
ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกัน
สัมมนาทางชีววิทยา
จุลชีววิทยาทางการแพทย
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6
ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทยและสัตวแพทย
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560

141
5. ทุนวิจัยที่ไดรับ (ยอนหลัง 5 ป)
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ระบาดวิทยาและการระบุช นิดเชิงโมเลกุลของ เงินรายไดคณะ
ของตัวอ อนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียวงศ วิทยาศาสตร
Heterophyidae เพื่อประเมินผลกระทบการ
ใชพื้นที่เกษตรกรรมในลุมแม น้ําเจาพระยา
การศึกษาอุบัติการณการติดเชื้อพยาธิใบไมในวงศ
เงินรายได
Heterophyidae โดย เทคนิค Multiplex
มหาวิทยาลัยฯ
PCR
พลวัตรการติดเชื้อพยาธิใบไมวงศ
เงินรายไดคณะ
Heterophyidae ระยะตัวออนในสัตวน้ําบาง
วิทยาศาสตร
ชนิดในจังหวัดนครนายก
การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม และหอย เงินรายไดคณะ
น้ําจืดวงศ Thiaridae ในจังหวัดราชบุรี
วิทยาศาสตร
การประยุกตใชปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสสําหรับ
เงินรายได
การระบุชนิดพยาธิใบไมในโฮสตกึ่งกลางและ
มหาวิทยาลัยฯ
โฮสตเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณใน
จังหวัดนครนายก
การประยุกตใชปฏิกิริยาลูกโซเพอลิเมอเรส เพื่อ
งบประมาณ
ตรวจสอบการติดเชื้อของในลําไสขนาดเล็ก
แผนดิน
Haplorchis taichui ในสัตวน้ําบริเวณพื้นที่
ราบลุมแมน้ําเจาพระยา
คาความชุก และการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของ
เงินรายได
พยาธิใบไมในหอยขมสกุล Filopaludina ในที่ มหาวิทยาลัย
ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสําหรับ
เงินรายได
ตรวจสอบการติดเชื้อพยาธิใบไมในลําไสสกุล
บัณฑิตวิทยาลัย
Echinostoma ในโฮสตกึ่งกลาง
การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอรแบบแถบเพื่อ
งบประมาณ
ตรวจหาการติดพยาธิใบไมในลําไสใน
แผนดิน
สกุล Echinostoma Rudolphi, 1809 ใน
สัตวเศรษฐกิจ
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ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหนา
ที่ไดรับทุน โครงการ/ผูรวมโครงการ)
2557
ผูอํานวยการแผนการวิจัย

2558

หัวหนาโครงการ

2558

หัวหนาโครงการ

2558

ผูอํานวยการแผนการวิจยั

2558

หัวหนาโครงการ

2559

หัวหนาโครงการ

2559

หัวหนาโครงการ

2559

หัวหนาโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
Onanong Pringsulaka
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18101
onanong@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
วท.ม.
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541
วท.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
ความเชี่ยวชาญ
Environmental Microbiology, Bacteriophage, Virology, Lactic acid bacteria
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Tantong, S, Pringsulaka, O., Weerawanich, K., Meeprasert, A., Rungrotmongkol, T.,
Sarnthima, R., Roytrakul, S., Sirikantaramas, S. Two novel antimicrobial defensins
from rice identified by gene coexpression network analyses. Peptides 2016; 84: 7-16.
1.2 Sarawaneeyaruk S, Krajangsang S, Pringsulaka O. The effects of neem extract and
azadirachtin on soil microorganisms. J Soil Sci Plant Nutr 2015; 15(4): 1071-1083.
1.3 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. Livest Sci 2015; 174: 66-73.
1.4 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 (6): 627-632.
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1.5 Pringsulaka O, Thongngam N, Suwannasai N, Atthakor W, Pothivejkul K, Rangsiruji A.
Partial Characterisation of Bacteriocins Produced by Lactic Acid Bacteria Isolated
from Thai Fermented Meat and Fish Products. Food Control 2012; 23(2): 547-551.
1.6 Pringsulaka O, Patarasinpaiboon N, Suwannasai N, Atthakor W, Rangsiruji A. Isolation and
Characterisation of a Novel Podoviridae -Phage Infecting Weissella cibaria N 22 from
Nham, a Thai Fermented Pork Sausage. Food Microbiol 2011; 28(3): 518-525.
1.7 สุขุมาภรณ กระจางสังข, วัลลภา หลอเหลี่ยม, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, สิริรักษ ศรวณียารักษ, อรอนงค
พริ้ งศุ ลกะ, วิ เชี ย ร กิ จ ปรี ช าวนิ ช . การผลิ ตเอทานอลจากวัช พื ช น้ํ าด ว ยกระบวนการหมั ก แบบ
Simultaneous saccharification and fermentation (SSF) แล ะ Separate hydrolysis and
fermentation (SHF). วารสารวิทยาศาสตร มศว 2558; 31(2): 27-39.
1.8 อรอนงค พริ้งศุลกะ, สิรินธร สุนทรธรรมาสน, เกตุวดี อินเสียน, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, สุขุมาภรณ
สุขขุม, สิริรักษ ศรวณียารักษ, อัจฉริยา รังษิรุจิ. การแยกและการศึกษาลักษณะของแบคทีเรียกรด
แลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากนมเปรี้ยว. วารสารวิทยาศาสตร มศว 2556; 29(2):
93-107.
1.9 วลั ย ลั ก ษณ หั ตถบู ร ณ , เจษฎา เด น ดวงบริพั น ธ, อรอนงค พริ้งศุ ล กะ, อั จ ฉริ ย า รังษิ รุ จิ . การพั ฒ นา
เครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการจําแนกพืชสกุลระกําพันธุเศรษฐกิจและการระบุเพศของสละหมอ
จากจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร มศว 2554; 27(1): 87-105.
1.10 พรรณทิพา จันทรทัง, อรอนงค พริ้งศุลกะ, ณัฎฐิกา สุวรรณศรัย, พรทิพย สุขสวัสดิ์, อัจฉริยา รังษิรุจิ.
การแยกแบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากผลิตภัณฑอาหารปลาหมักใน
ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร มศว 2554; 27(1): 87-105.
1.11 ณัฐพร ภัทรสินไพบูลย, อรอนงค พริ้งศุลกะ, อัจฉริยา รังษิรุจิ, ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย. การแยกแลบเฟ
จจากตัวอยางแหนมในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร มศว 2552; 25(1): 101-113.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป)
2.1 กฤษณา บุญพา, อรอนงค พริ้งศุลกะ, ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ. 2557. ฤทธิ์ทางชีวภาพของรีคอมบิแนนท
โปรตีน GASR3 จากขาว. เรื่องเต็มการประชุมวิชาการการศึกษาทางพันธุศาสตรและจีโนมิกสดวย
เครื่องวิเคราะหยุคใหม. 29-30 กรกฎาคม 2557. โรงแรมวินเซอร สวีทส, กรุงเทพฯ
3. ตํารา/หนังสือ
3.1 อรอนงค พริ้งศุลกะ. เอกสารประกอบการสอนวิชา วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3.2. อรอนงค พริ้งศุลกะ. จุลชีววิทยาทางการแพทย: แบคทีเรียกอโรค. 2556. กรุงเทพฯ. จรัญสนิท
วงศการพิมพ
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชว 191
วจช 201
วจช 202
ชว 203
วจช 302
วจช 321
วจช 391
วจช 481
วจช 482
วจช 483
วจช 484
วจช 272
วจช 451
วจช 475
วจช 272

ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชีววิทยาของเซลล
วิทยาไวรัส
การจัดจําแนกแบคทีเรีย
การใชเครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา
โครงงานทางจุลชีววิทยา
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร
จุลชีววิทยาทางการแพทย
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ (ยอนหลัง 5 ป)
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีริ
โอซินที่สรางจากแบคทีเรียกรดแลกติกที่
แยกไดจากผลิตภัณฑอาหารเนื้อและ
ปลาหมักของไทย
การใชเทคนิค SCAR เพื่อเพิ่มความจําเพาะ
ในการยืนยันเพศและพันธุของพืชสกุล
ระกําพันธุเศรษฐกิจ

งบประมาณเงิน
รายได มศว

งบประมาณเงิน
รายได บัณฑิต
วิทยาลัย มศว
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ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหนา
ที่ไดรับทุน
โครงการ/
ผูรวมโครงการ)
2554
หัวหนาโครงการ

2554

ผูรวมโครงการ
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การแยกและการศึกษาลักษณะบางประการ
งบประมาณ
ของแบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของ แผนดิน มศว
แบคทีเรียกรดแลคติกจากนมเปรี้ยว
การพัฒนา SCAR marker สําหรับจําแนก
งบประมาณ
พันธุปาลมน้ํามันในระยะกลา
แผนดิน มศว
การแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลสัตว
งบประมาณ
เพื่อนํามาใชเปนโพรไบโอติกสายพันธุ
แผนดิน มศว
ผสม
การคัดเลือกเห็ดราขนาดใหญที่สามารถผลิต งบประมาณ
เอนไซมไดในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
แผนดิน มศว
ภูเขียว
การตรวจสอบจุลินทรียบงชี้และจุลินทรีย
งงบประมาณ
ทั่วไปจากน้ําและอากาศบริเวณคลอง
แผนดิน มศว
แสนแสบ รวมทั้งผลกระทบของการใช
น้ําจากคลองแสนแสบในการปลูกพืชผัก
ในครัว/แหลงทุนสนับสนุน
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของ
งบประมาณ
เห็ดเอคโตไมคอรไรซาชนิดใหมในสกุล
แผนดิน มศว
Astraeus และการตรวจหารากเอคโต
ไมคอรไรซาในพืชอาศัยดวยเทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกุล
การศึกษาลักษณะของสายพันธุกลายของ
งบประมาณเงิน
Lactobacillus paracasei ที่ดื้อตอ
รายได มศว
การติดเชื้อดวยเฟจ
ประสิทธิภาพในการใชวิธีทางกายภาพและ
งบประมาณ
เคมีในการยับยั้งแบคทีริโอเฟจที่ติดเชื้อ
แผนดิน มศว
ในผลิตภัณฑนมหมัก
การเหนี่ยวนําโปรเฟจที่แทรกอยูใน
งบประมาณเงิน
Lactobacillus paracasei ที่แยกได
รายได คณะ
จากนมเปรี้ยว
วิทยาศาสตร มศว
การศึกษากลไกของสายพันธุกลายของ
งบประมาณเงิน
Lactobacillus paracasei ที่ดื้อตอการ
รายได มศว
ติดเชื้อดวยเฟจ
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หัวหนาโครงการ

2555

ผูรวมโครงการ

2557

หัวหนาโครงการ

2557

ผูรวมโครงการ

2556

หัวหนาโครงการ

2557

ผูรวมโครงการ

2557

หัวหนาโครงการ

2558

หัวหนาโครงการ

2559

หัวหนาโครงการ

2559
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การแยกสารเมตาบอไลตที่สรางจากเชื้อ
งบประมาณ
2560
Weissella spp. ที่แยกไดจากปลาสม
แผนดิน มศว
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนที่ สํานักงานกองทุน 2559-ปจจุบัน
18
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
เบอรโทรศัพท
Email

นลินา ประไพรักษสิทธิ์
Nalena Praphairaksit
ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ตอ 18509
nalena@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
สพ.บ.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2538
Ph.D.
Neuroscience
Iowa State University, U.S.A.
2543
ความเชี่ยวชาญ
Neuroscience, Physiology
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (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,-trimethylchitosanhomocysteine 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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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. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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: ไมรวมการนําเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพรเฉพาะบทคัดยอ
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ
รหัสวิชา
ชว 321
ชว 354
ชว 355
ชว 394
ชว 453
ชว 456
ชว 481

รายวิชา
มิญชวิทยา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
พฤติกรรมวิทยา
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
พยาธิสรีรวิทยา
ประสาทชีววิทยา
สัมมนาทางชีววิทยา 1
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ชว 482
ชว 493
วทศ 302
ชว 221
ชว 325
ทช 701

สัมมนาทางชีววิทยา 2
การศึกษาอิสระทางชีววิทยา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร
กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของสัตวมีกระดูกสันหลัง
ชีวจริยศาสตร

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ (ยอนหลัง 5 ป)
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

การศึกษาผลกระทบดานคุณภาพน้ําและการ
ปนเปอนของโลหะหนัก ที่มีตอปลาน้ําจืด
ในคลองแสนแสบ
พิษเฉียบพลันของยาฆาแมลง Imidacloprid
ตอสิ่งมีชีวิตนอกกลุมเปาหมายโดยใชปลา
ตะเพียนขาวเปนเครื่องมือทดสอบ

งบประมาณ
แผนดิน มศว
งบประมาณ
รายได คณะ
วิทยาศาสตร
มศว
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ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหนา
ที่ไดรับทุน
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)
2554
หัวหนาโครงการวิจัย

2559

หัวหนาโครงการวิจัย

150
ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
พิชาภัค ศรียาภัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Pichapak Sriyapai
ตําแหนงวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอรโทรศัพท
02-649-5000 ตอภายใน 18507
E-mail
peechapack@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
วท.บ.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544
วท.ม.
พันธุวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2547
Natural Science and
Ph.D.
Okayama University, Japan
2551
Technology
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาทางอณูชีววิทยาในจุลินทรีย เอนไซมวิทยาของจุลินทรีย การตรวจสอบจุลินทรียกอโรคใน
อาหาร และการศึกษากระบวนการยอยสลายและการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป)
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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: 1357913594.
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 สภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมพอลิ
(3-ไฮดรอกซีบิ วทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ดี พอลิเมอเรส จาก Actinomadura sp. สาย
พันธุ TF1, วารสารวิทยาศาสตร มศว, ปที่ 32 ฉบับ 2 ธันวาคม 2559, (ตอบรับ)
1.6 พิชาภัค ศรียาภัย, ทายาท ศรียาภัย และ สิริธร สโมสร การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตพอลิไฮด
รอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จาก Bacillus cereus สายพันธุ PE3, วารสารวิทยาศาสตร ม.บูรพา
(ตอบรับ)
1.7 ทายาท ศรียาภัย, สมใจ ศิรโิ ภค, โกสุม จันทรศิร,ิ นวดล เพ็ชรวัฒนา และ พิชาภัค สมยูรทรัพยสภาวะที่
เหมาะสมตอการผลิต เอนไซม ยอยสลายอะลิฟ าติกพอลิ เอสเทอรจ ากเชื้ อ Actinomadura sp.
strain TF1, วารสารวิทยาศาสตร มศว, ปที่ 30 ฉบับ 2 ธันวาคม 2557, หนา 103-118
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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. ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ
รหัสวิชา
ชว 191
วจช 201
วจช 202
ชว 341
วจช 372
วจช 477
วจช 482
วจช 484
วจช 481
วจช 475

รายวิชา
ปฏิบัติการชีววิทยา1
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
พันธุศาสตร
จุลชีววิทยาทางอาหาร
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สัมมนาทางจุลชีววิทยา
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม

ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
รหัสวิชา
รายวิชา
ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม
ทช 612 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
ทช 649 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
5. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

1. การเพิ่มผลผลิตเอนไซมที่ยอยสลาย
พลาสติกชีวภาพโดยเชื้อชอบรอน
Saccharothrix sp. APL5
2. การเลือก การคัดแยกเชื้อ และการจัด
จําแนกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม exoβ-glucanase จากดินในประเทศไทย

เงินรายได
บัณฑิตวิทยาลัย
ประจําป
เงินรายไดคณะ
วิทยาศาสตร

2555

ระบุสถานะภาพ
(หัวหนาโครงการ/ผู
รวมโครงการ)
หัวหนาโครงการ

2556

หัวหนาโครงการ
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3. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบดีเอ็นเอ
ของเชื้อ Shigella species จากสิ่งสง
ตรวจทางคลินิก
4. การผลิต สกัดแยก และคุณสมบัติใน
การยอยสลายพอลิไฮดรอกซีบิว
ไทเรท (PHB) ที่ผลิตไดจากวัสดุราคา
ถูกจากเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพสูง
5. การทําบริสุทธิ์ และการศึกษา
คุณสมบัติของเอนไซมที่ยอยสลาย
พลาสติกชีวภาพจากเชื้อชอบรอน
Actinomadura sp. สายพันธุ TF1
6. การโคลนนิ่ง และการศึกษาระดับยีน
เพื่อการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด
PHAs จากเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพ
สูง

เงินรายได
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินแผนดิน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหนาโครงการ

2558

หัวหนาโครงการ

เงินแผนดิน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหนาโครงการ

เงินแผนดิน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2560

หัวหนาโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
ที่อยู
เบอรโทรศัพท
E-mail

ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย
Nuttika Suwannasai
อาจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
02-649-5000 ตอ 18519
nuttika@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วท.บ.
จุลชีววิทยา
วท.ม.
จุลชีววิทยา
วท.ด.
จุลชีววิทยา

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปที่สําเร็จ
2538
2541
2548

ความเชี่ยวชาญ
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
cytotoxic constituents of Xylaria cf. cubensis PK108. Natural Product Research
03/2015; DOI:10.1080/14786419.2015.1017724
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1.5 Pringsulaka, O., Rueangyotchanthana, K., Suwannasai, N., Watanapokasin, R.,
Amnueysit, P., Sunthornthummas, S., Sukkhum, S., Sarawaneeyaruk, S., Rangsiruji,
A. 2015. In vitro screening of lactic acid bacteria for multi-strain probiotics.
Livestock Science, 174: 66-73.
1.6 Endo N, Dokmai P, Suwannasai N, Phosri C, Horimai Y, Hirai N, Fukuda M, Yamada A.
2015. Ectomycorrhization of Tricholoma matsutake with Abies veitchii and Tsuga
diversifolia in the subalpine forests of Japan. Mycoscience. DOI:10.1016/j.myc.
2014. 12.004.
1.7 Dokmai P, Phosri C, Khangrang R, Suwannasai N. 2015. Above-and below-groung
ectomycorrhizal diversity in a pine-oak forest in northeastern Thailand. Chiang Mai
Journal of Science. 42(1): 80-88.
1.8 Phosri C, Watling R, Suwannasai N, Wilson A, Martín MP. 2014. A mew representative of
star-shaped fungi: Astraeus sirindhorniae sp. nov. from Thailand. PLoS ONE 9(5):
e71160. doi:10.1371/journal.pone.0071160.
1.9 Sodngam S, Sawadsitang S, Suwannasai N, Mongkolthanaruk W. 2014. Chemical
constituents, and their cytotoxicity, of the rare wood decaying fungus Xylaria
humosa. Natural product communications. 9(2): 157-8.
1.10 Arunrattiyakorn P, Suwannasai N, Aree T, Kanokmedhakul S, Ito H, Kanzaki H. 2014.
Journal of Molecular Catalysis B Enzymatic. 4: 102. DOI:10.1016/j.molcatb.2014.
02.010.
1.11 Suwannasai N, Phosri C, Sangvichien E, Sihanonth P, Ruchikachorn N, Whalley MA, Yao
YJ, Whalley AJS. 2013. Biogeography of selected Xlariaceae. Mycosystema. 32(3):
469-484.
1.12 Suwannasai N, Martín MP, Phosri C, Sihanonth P, Whalley AJS, Spouge JL. 2013. Fungi
in Thailand and ITS: A Case Study of the Efficacy of Assessing Biodiversity using
Barcodes and Automated Species Identification. PLoS ONE. 8(2): e54529.
doi:10.1371/journal.pone.0054529
1.13 Suwannasai N, Whalley MA, Whalley AJS, Thienhirun S, Sihanonth P. 2012. Ascus apical
apparatus and ascospore characters in Xylariaceae. IMA fungus. 3(2): 125-133.
1.14 Chanreprasert S, Abdelghany MT, El-Sheikh HH, Ahmed AF, Khalil AM, Sharples GP,
Sihanonth P, Soliman HG, Suwannasai N, Whalley AJS, Whalley MA. 2012.
Xylariaceae on the fringe. Prog Mol Subcell Biol. 53: 229-241. Doi: 10.1007/978-3642-23342-5_12.
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1.15 Arpha K, Phosri C, Suwannasai N, Mongkolthanaruk W, Sodngam. 2012. Astraodoric
Acids A−D: New Lanostane Triterpenes from Edible Mushroom Astraeus odoratus
and Their Anti-Mycobacterium tuberculosis H37Ra and Cytotoxic Activity. Journal
of Agricultural and food chemistry. 60: 9834-9841.
1.16 Phosri C, Martin MP, Suwannasai N, Sihanonth P, Watling R. 2012. Pisolithus: a new
species from southeast Asia and a new combination. Mycotaxon. 120: 195-208.
1.17 Kittibhorn A, Phosri C, Suwannasai N, Mongkolthanaruk W, Sodngam S. 2012.
Lanostane Triterpenoids, Astraodoric acid A-D from Edible Mushroom Astraeus
odoratus with Antituberculosis and Cytotoxic Activities. Journal of Agricultural and
Food Chemistry, 60 (39) 9834–9841.
1.18 Phosri C, Polme S, Taylor AFS, Koljalg U, Suwannasai N, Tedersoo L. 2012. Diversity and
community composition of ectomycorrhizal fungi in a dry deciduous dipterocarp
forest in Thailand. Biodiversity and Conservation special issue, Tropical fungi. 21 (9)
2287-2298. doi 10.1007/s10531-012-0250-1.
1.19 Whalley AJS, Phosri C, Ruchikachorn N, Sihanonth P, Sangvichien E, Suwannasai N,
Thienhirun S, Whalley MA. 2012. Interesting or rare Xylariaceae from Thailand.
Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 13(1) 9-19.
1.20 Pringsulaka, O., Thongngam, N., Suwannasai, N., Atthakor, W., Pothivejkul, K., and
Rangsiruji, A. 2012.Partial Characterisation of Bacteriocins Produced by Lactic Acid
Bacteria Isolated from Thai Fermented Meat and Fish Products. Food Control,
23(2): 547-551.
1.21 Phosri, C, Martín MP, Watling R, Suwannasai N, Sihanonth P. 2012. A new species of
Pisolithus from SE Asia and a new combination in Pisolithus. Mycotaxon 120: 195–
208. doi:10.5248/120.195
1.22 ภัทรภร พิกุลขวัญ, อรอนงค พริ้งศุลกะ, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, วัลลภา หลอเหลี่ยม, สิริรักษ ศรวณียา
รักษ, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ กระจางสังข. 2559. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
เอนไซมไลเปสจาก Bacillus safensis สายพันธุ PSR5631 ที่แยกไดจากดิน. วารสารวิทยาศาสตร
มศว, 32(1): 111-126.
1.23 สุขุมาภรณ กระจางสังข, วัลลภา หลอเหลี่ยม, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, สิริรักษ ศรวณียารักษ, อรอนงค
พริ้งศุลกะ, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, 2558. การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ําดวยกระบวนการหมัก
แบบ Simultaneous saccharification and fermentation (SSF) และ Separate hydrolysis
and fermentation (SHF). วารสารวิทยาศาสตร มศว, 31(2): 27-40.
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1.24 อรอนงค พริ้งศุลกะ, สิรินธร สุนทรธรรมาสน, เกตุวดี อินเสียน, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, สุขุมาภรณ
สุขขุม, สิริรักษ ศรวณียารักษ, อัจฉริยา รังษิรุจิ. 2556. การแยกและการศึกษาลักษณะของ
แบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากนมเปรี้ยว. วารสารวิทยาศาสตร มศว,
29(2): 93-107.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (proceedings) (ยอนหลัง 5 ป)
3. ตํารา / หนังสือ
ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย. 2559. ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 250 หนา
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
SMB201
SMB202
SMB301
SMB311
SMB372
SMB421
SMB451
SMB481
SMB482
SMB484
SMB499
BI191
BI304
BI305
BI443
BI643
BT641
BT643
BT647

ชื่อรายวิชา
MICROBIOLOGY
LABORATORY IN MICROBIOLOGY
MYCOLOGY
MICROBIAL GENETICS
FOOD MICROBIOLOGY
DETERMINATIVE BACTERIOLOGY
MEDICAL MICROBIOLOGY
SPECIAL PROBLEMS IN MICROBIOLOGY
SEMINAR IN MICROBIOLOGY
INDEPENDENT STUDY IN MICROBIOLOGY
INTERNSHIP
BIOLOGY LABORATORY I
SYSTEMATICS AND BIOLOGICAL DIVERSITY
SYSTEMATICS AND BIOLOGICAL DIVERSITY
INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS
BIOINFORMATICS
ADVANCED ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
ADVANCED FOOD TECHNOLOGY
ADVANCED YEAST TECHNOLOGY
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BT649
BT691
BT693
BT791
BT793

SPECIAL TOPICS IN MICROBIOLOGICAL BIOTECHNOLOGY
SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY 1
SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY 3
SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY 4
SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY 6

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ (ยอนหลัง 5 ป)
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

สารยับยั้งจุลินทรียและสารตานอนุมูลอิสระของ
รา Xylaria และการจําแนกชนิดโดยการใชดี
เอ็นเอบารโคด
ประสิทธิภาพของสารตานอนุมูลอิสระจากสาร
สกัดของรา Hypoxylon และ
Annulohypoxylon เพื่อใชเปนแหลงผลิต
ใหมจากธรรมชาติ
การใชดีเอ็นเอบารโคดรวมกับความรูนิเวศแบบ
ดั้งเดิมเพื่อการระบุชนิดเห็ดปาเอคโตไมคอรไร
ซาในพื้นที่ศูนยการพัฒนาภูพาน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จ.สกลนคร
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของเห็ดปาเอคโตไมคอรไร
ซาและการระบุชนิดโดยการใชดีเอ็นเอ
บารโคดดิ้ง
การแยกสารเมตาบอไลตที่สรางจากเชื้อ
Weissella spp. ที่แยกไดจากปลาสม

ทุนงบประมาณ
แผนดินมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษาแหงชาติ

การผลิตสารตานจุลินทรียจากราในสกุล
Hypoxylon และการระบุชนิดดวยดีเอ็นเอ
บารโคด
การใชดีเอ็นเอบารโคดเพื่อการระบุชนิดเห็ดปา
เอคโตไมคอรไรซา

ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ไดรับทุน (หัวหนาโครงการ/
ผูรวมโครงการ)
2559-2560 หัวหนาโครงการ

2559

หัวหนาโครงการ

ทุนงบประมาณ
แผนดินมหาวิทยาลัย
นครพนม

2559-2560

ผูรวมวิจัย

ทุนงบประมาณ
แผนดินมหาวิทยาลัย
นครพนม
ทุนงบประมาณ
แผนดินมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษาแหงชาติ
ทุนสํานักงาน
คณะกรรมการ

2559-2560

ผูรวมวิจัย

2560

ผูรวมวิจัย

2558

หัวหนาโครงการ

2558

ผูรวมวิจัย
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อุดมศึกษาแหงชาติ
ประสิทธิภาพในการใชวิธีทางกายภาพและเคมีใน ทุนงบประมาณ
การยับยั้งแบคทีริโอเฟจที่ติดเชื้อในผลิตภัณฑ แผนดินมหาวิทยาลัย
นมหมัก
ศรีนครินทรวิโรฒ
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของเห็ด
ทุนสํานักงาน
เอคโตไมคอรไรซาชนิดใหมในสกุล Astraeus คณะกรรมการ
และการตรวจหารากเอคโตไมคอรไรซาในพืช อุดมศึกษาแหงชาติ
อาศัยดวยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
การตรวจสอบจุลินทรียบงชี้และจุลินทรียทั่วไป ทุนงบประมาณ
จากน้ําและอากาศบริเวณคลองแสนแสบ
แผนดินมหาวิทยาลัย
รวมทั้งผลกระทบของการใชน้ําคลองแสนแสบ ศรีนครินทรวิโรฒ
ในการปลูกพืชผักในครัวเรือน
การจําแนกชนิดของเห็ดปะการังที่พบในเขต
ทุนรายไดคณะ
รักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีน
ครินทรวิโรฒ
การแยกและการศึกษาลักษณะบางประการของ ทุนงบประมาณ
แบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรีย แผนดินมหาวิทยาลัย
กรดแลคติกจากนมเปรี้ยว
ศรีนครินทรวิโรฒ
การแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลสัตวเพื่อ
ทุนงบประมาณ
นํามาใชเปนโพรไบโอติกสายพันธุผสม
แผนดินมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ความหลากหลายทางโมเลกุลของราอารบัสคูลาร ทุนงบประมาณ
ไมคอรไรซาในดินรอบรากหญาแฝกโดยอาศัย แผนดินมหาวิทยาลัย
เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
ราชภัฎพิบูลสงคราม
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ผูรวมวิจัย

2557

หัวหนาโครงการ

2557

ผูรวมวิจัย

2557

หัวหนาโครงการ

2556

ผูรวมวิจัย

2555

ผูรวมวิจัย

2555

ผูรวมวิจัย
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
เบอรโทรศัพท
Email

สุขุมาภรณ กระจางสังข
Sukhumaporn Krajangsang
อาจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ตอ 18101
sukhumaporn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
วท.บ.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2548
ปร.ด.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2553
ความเชี่ยวชาญ
Fermentation technology, Enzyme technology, Taxonomy of Actinomycetes
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยอนหลัง 5 ป)
1.1 Worrathampitak S, Tokuyama S, Kitpreechavanich V, Sukkhum S. Utilization of nonrubber skim latex for Poly(L-lactide)-degrading enzyme production by
Actinomadura keratinilytica strain T16-1, Chaingmai Journal of Science, 2016; 43:
1016-1026.
1.2 ภัทรภร พิกุลขวัญ, อรอนงค พริ้งศุลกะ, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, วัลลภา หลอเหลี่ยม, สิริรักษ ศรวณียา
รักษ, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ กระจางสังข. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม
ไลเปสจาก Bacillus safensis สายพันธุ PSR5631 ที่แยกไดจากดิน. วารสารวิทยาศาสตร มศว.
2559; 32: 111-126.
1.3 Hanphakphoom S, Thophon S, Waranusantigul P, Kangwanrangsan N, Krajangsang S.
Antimicrobial activity of Chromolaena odorata extracts against bacterial human
skin infections, Modern applied Sci. 2016; 10: 159-171.
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1.4 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.
1.5 สุขุมาภรณ กระจางสังข, วัลลภา หลอเหลี่ยม, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, สิริรักษ ศรวณียารักษ, อรอนงค
พริ้ งศุ ล กะ, วิ เชี ย ร กิ จ ปรี ช าวนิ ช . การผลิต เอทานอลจากวัช พื ช น้ํ าดว ยกระบวนการหมั ก แบบ
Simultaneous saccharification and fermentation (SSF) และ Separate hydrolysis and
fermentation (SHF). วารสารวิทยาศาสตร มศว. 2558; 31: 27-40.
1.6 Trakunjae C, Sukkhum S, Kitpreechavanich V. Enhanced of high level of β-xylosidase
with β-xylanase production by co culturing of Bacillus strains from rice straw using
response surface methodology. Chaingmai Journal of Science, 2015; 42: 1-21.
1.7 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.
1.8 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: 1322.
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
สุ ข ขุ ม , สิ ริ รัก ษ ศรวณี ย ารั กษ , อั จ ฉริ ย า รังษิ รุจิ . 2556. การแยกและการศึ กษาลั ก ษณะของ
แบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากนมเปรี้ยว. วารสารวิทยาศาสตร มศว,
29(2): 93-107.
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2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (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
3. ตํารา/หนังสือ
3.1 สุขุมาภรณ กระจางสังข. 2559. ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. 213 หนา.
3.2 Sukkhum, S., Kitpreechavanich, V. 2011. New Insight into Biodegradation of Poly (LLactide), 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
SMB201
SMB202
SMB372
SMB421
SMB476
SMB477
SMB479
BI302
BI191
BI372
BT643
BT649
BT501
BT502
BT654
BT694
BT641

ชื่อรายวิชา
Microbiology
Laboratory in Microbiology
Food Microbiology
Determinative Bacteriology
Agricultural Microbiology
Industrial Microbiology
Fermentation Technology
Biostatistics
Biology Laboratory I
Introduction to Biotechnology
Advanced Food Technology
Special Topics in Microbiological Biotechnology
Advanced Biotechnology
Instrumentation in Biotechnology
Biosafety and Regulation in Biotechnology
Research Methodology in Biotechnology
Advanced Environmental Microbiology
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BT644

Advanced Enzyme Technology

5. ทุนวิจัยที่ไดรับ (ยอนหลัง 5 ป)
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

การยอยสลายพอลิแลกไทดดวย
เงินรายไดคณะ
กระบวนการทางชีวภาพโดย
วิทยาศาสตร
แบคทีเรียชอบรอนเพื่อการนํา
กลับมาใชใหม
การไฮโดรไลซวัตถุดิบจําพวกวัชพืชน้ําโดย
เงินรายไดคณะ
เอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อจุลินทรียเพื่อ
วิทยาศาสตร
การผลิตเอทานอล
การแยกเชื้อจุลินทรีย จัดจําแนก และ
บริษัท บริษัทดีนะ
ศึ ก ษาความสามารถในการผลิ ต
จํากัด
เอนไซม จ ากน้ํ า หมั ก ชี ว ภาพเพื่ อ
การบริโภค
การยอยสลายพลาสติกชนิดพอลิแลกไทด
มูลนิธิโทเรฯ
ดวยกระบวนการทางชีวภาพโดย
แบคทีเรียชอบรอนเพื่อการนํากลับมาใช
ใหม
การใชประโยชนจากหางน้ํายางที่แยกยางส
สกว.
กิมออกเพื่อการผลิตเอนไซมยอยสลาย
พอลิแลกไทดจากเชื้อแอคติโนมัยสีท
โดยใชกระบวนการหมักแบบเปด
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอย
ทุนนักวิจยั รุนใหม
สลายพอลีแลกไทดและการนําไป
(สกว.)
ประยุกตใชในการนําพลาสติกชนิดนี้
กลับมาใชใหมดวยกระบวนการทาง
ชีวภาพ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
วช.
เอนไซมยอยสลายพอลีแลกไทดในถัง
หมักแบบใบกวนขนาด 10 ลิตรโดยใช
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ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหนา
ที่ไดรับทุน
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)
2554
หัวหนาโครงการ

2556

หัวหนาโครงการ

2556

หัวหนาโครงการ

2556

หัวหนาโครงการ

2556

หัวหนาโครงการ

2556-2557

หัวหนาโครงการ

2557

ผูอํานวยการแผนงาน
วิจัยและหัวหนาโครงการ
ยอย

164
เซลลตรึงจากเชื้อ Actinomadura
keratinilytica สายพันธุ T16-1
การตรวจสอบจุลินทรียบงชี้และจุลินทรีย
ทั่วไปจากน้ําและอากาศบริเวณคลอง
แสนแสบ รวมทั้งผลกระทบของการใช
น้ําจากคลองแสนแสบในการปลูกพืชผัก
ในครัวเรือน
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
เอนไซมไลเปสเพื่อใชในการรีไซเคิล
พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกไทด
การขยายระดับการยอยสลายพอลิแลกไทด
โดยใชเอนไซมจาก Actinomadura
keratinilytica สายพันธุ T16-1 ในถัง
หมักขนาด 5 ลิตร

งบประมาณ
แผนดิน
มหาวิทยาลัย

2557

ผูรวมโครงการ

เงินรายไดคณะ
วิทยาศาสตร

2558

หัวหนาโครงการ

งบประมาณ
รายได
มหาวิทยาลัย

2558

หัวหนาโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
เบอรโทรศัพท
Email

สิริรักษ ศรวณียารักษ
Siriruk Sarawaneeyaruk
อาจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ตอ 18122
siriruk@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2547
M.Agr.Sc. Applied Biosciences
Kyoto University, Japan
2550
D.Agr.Sc. Applied Biosciences
Kyoto University, Japan
2553
ความเชี่ยวชาญ
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.
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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. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป)
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
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
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ทช 611
เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน
ทช 614
ความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียระดับโมเลกุล
ทช 641
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมขั้นสูง
ทช 643
เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
ทช 649
ไวรัสวิทยาขั้นสูง
ทช 745
วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
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5. ทุนวิจัยที่ไดรับ (ยอนหลัง 5 ป)
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ผลของสารสกัดจากใบสะเดาตอการเจริญ
งบประมาณ
ของเชื้อจุลินทรียสงเสริมการ
รายได คณะ
เจริญเติบโตของพืช,
วิทยาศาสตร มศว
การตรวจสอบจุลินทรียบงชี้และจุลินทรีย
งบประมาณ
ทั่วไปจากน้ําและอากาศบริเวณคลอง
แผนดิน มศว
แสนแสบ รวมทั้งผลกระทบของการใช
น้ําจากคลองแสนแสบในการปลูกพืชผัก
ในครัวเรือน
การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรียสงเสริม
งบประมาณ
การเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณ
รายได มศว
ริมคลองแสนแสบ,
การคั ด แยกและคั ด เลื อ กเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย งบประมาณ
ปฏิ ป ก ษ ต อเชื้ อสาเหตุ โรคแคงเกอร ใน
รายได มศว
มะนาวแปนเริ่มตน
คัดแยกและศึกษาคุณสมบัติแบคทีเรียที่
งบประมาณ
สามารถผลิตเอนไซม ACC deaminase
รายได มศว
จากไมตัดดอก,
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ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหนา
ที่ไดรับทุน
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)
ประจําป
หัวหนาโครงการ
2556
ประจําป
2557

ผูรวมโครงการ

ประจําป
2557

หัวหนาโครงการ

ประจําป
2558

หัวหนาโครงการ

ประจําป
2559

หัวหนาโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
เบอรโทรศัพท
Email

สุขุมาภรณ แสงงาม
Sukhumaporn Saeng-ngam
อาจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ตอ 18101
Sukhumaporns@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543
วท.ม.
พฤกษศาสตร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร
2547
วท.ด
วิทยาศาสตรชีวภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2555
ความเชี่ยวชาญ
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. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ยอนหลัง 5 ป)
2.1 กนกวรรณ ปานสุขสาร, พูนพิภพ เกษมทรัพย และสุขุมาภรณ แสงงาม. (2558). อิทธิพลของกาซโอโซน
ตอระดับของสารตานอนุมูลอิสระในคะนา (Brassica alboglabra). การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ วันที่ 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) ต อ การเติ บ โตและปริ ม าณน้ํ า ตาลรวม
ของข าวพั น ธุ กข31 (Oryza sativa L. cv. RD31) ภายใตความเครียดจากสภาวะแลง. การ
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ วันที่ 35 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 ครั้งที่ 9. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558. หนา 208-221.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชว102
ชว192
ชว451
ชว457
ชว312
ชว481
SCI412
ทช633
ทช502

ชื่อรายวิชา
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
สรีรวิทยาพืช
การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของพืช
สัมมนาทางชีววิทยา 1
สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา
วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
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5. ทุนวิจัยที่ไดรับ (ยอนหลัง 5 ป)
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหนา
ที่ไดรับทุน
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)
เรื่อง ความสามารถในการทนความเค็มและ เงินรายได คณะ 2556-2557
หัวหนาโครงการ
อิทธิพลของกรดแอบไซซิกจากภายนอก วิทยาศาสตร มศว
ตอการปรับตัวทางสรีรวิทยา บาง
ประการของขาวพันธุสังขหยดพัทลุง
และขาวพันธุเล็บนกปตตานี ภายใต
สภาวะเครียดจากความเค็ม
อิทธิพลของกาซโอโซนตอระดับของสาร
เงินรายไดบัณฑิต 2557-2558
หัวหนาโครงการ
ตานอนุมูลอิสระในผักคะนาและกวางตุง วิทยาลัย มศว
การเพิ่มความสามารถในการทนตอ
เงินรายได มศว 2557-2558
หัวหนาโครงการ
ความเครียดจากภาวะแลง ของขาวพันธุ
ปทุมธานี 1
การใชสารแอนาลอกของเอคไดสเตียรอยด
เครือขายวิจัย 2557-2558 หัวหนาโครงการ
ในการเพิ่มผลผลิตขาวในเขตพื้นที่
ภูมิภาค (ภาค
เพาะปลูกจังหวัดสิงหบุรี
กลาง) โครงการ
จัดการความรูและ
ถายทอด
เทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
ประจําป
งบประมาณ
2557
ความสามารถในการทนแลงของขาวพันธุ
เงินรายได มศว 2558-2559
หัวหนาโครงการ
เล็บนกปตตานี ภายใตความเครียดจาก
สภาวะแลง
การเพิ่มผลผลิตของขาวไทยในพื้นที่
เครือขายวิจัย
2558-2559
หัวหนาโครงการ
เพาะปลูกจังหวัดสิงหบุรีดวยสารบราสสิ ภูมิภาค (ภาค
โนสเตียรอยดมิมิก
กลาง) โครงการ
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จัดการความรูและ
ถายทอด
เทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
ประจําป
งบประมาณ
2558 สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
เงินรายได มศว 2559-2560

หัวหนาโครงการ

2559-2560

หัวหนาโครงการ

2559-2560

หัวหนาโครงการ

2560-2561

ผูอํานวยการแผนงาน
วิจัย

2560-2561

หัวหนาโครงการ

ผลของสารแอนาลอกเอคไดสเตียรอยดตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบาง
ประการของขาวภายใตสภาวะเครียด
จากความแลง
ผลของสารแอนาลอกเอคไดสเตียรอยดตอ
เงินรายไดคณะ
การเติบโตของขาวพันธุขาวดอกมะลิ
วิทยาศาสตร มศว
105 ภายใตสภาวะเครียดจากความเค็ม
การเพิ่มความสามารถในการทนแลงของ
เงินรายไดคณะ
มะเขือเทศดวยสารบราสสิโนสเตียรอยด วิทยาศาสตร มศว
มิมิก
ประสิทธิภาพการใชถานชีวภาพเพื่อการเพิ่ม ทุนงบประมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรและการเก็บกัก
แผนดิน มศว
2560
คารบอนในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
การตอบสนองทางสรีรวิทยาบางประการ ทุนงบประมาณ
ของพริ กดวยการใชถานชีวภาพจาก
แผนดิน มศว
ซังขาวโพดในการปรับปรุงพื้ นที่ดิน
เปรี้ยว
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
ปรับปรุงรหัสรายวิชาและเพิ่มเติมรายวิชาใหม
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร
รายละเอียดการปรับปรุง
รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้ สูง 3 (3-0-6)
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห เทคโนโลยี ชี ว ภาพขั้ น สู ง ซึ่ ง
ประกอบด ว ย ปรากฏการณ ท างเคมี แ ละชี ว วิ ท ยา ที่
เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติที่เหมาะสม
ตอการพั ฒ นาสายพั น ธุของสิ่ งมี ชีวิต รวมทั้งการพั ฒ นา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางชีวภาพซึ่งเปนที่
สนใจในเชิงอุตสาหกรรม
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (1-3-2)
ศึกษาและวิเคราะห ทฤษฎี เทคนิค ที่สําคั ญ และ
การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของในดานเทคโนโลยีชีวภาพระดับ
โมเลกุล ดานเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ดานเทคโนโลยีชีวภาพพืช
และสัตว และเทคโนโลยีชีวภาพดานอื่นๆ
ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล 3 (3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห หลักการและเทคนิคเกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ ย งเซลล แ บบต า งๆ ชี ว วิ ท ยาของเซลล
เพาะเลี้ยง การดัด แปลงพัน ธุกรรมของเซลล การขยาย
ขนาดของการเพาะเลี้ ย ง การผลิ ต โปรตี น โดยเซลล
เพาะเลี้ยง และกระบวนการแยกโปรตีนออกจากเซลล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้ สูง 3 (3-0-6)
เปลี่ยนคํา
ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ปรากฏการณทางเคมี อธิบายราย
และชี ว วิ ท ยา ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต เทคนิ ค และการ
วิชา
ปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมต อ การพั ฒ นาสายพั น ธุ ข องสิ่ งมี ชีวิ ต
รวมทั้งการพัฒ นากระบวนการผลิตผลิตภัณ ฑ ที่มีคุณ คา
ทางชีวภาพซึ่งเปนที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรม และความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (1-3-2)
เปลี่ยนคํา
ศึก ษาและวิเคราะห ทฤษฎี เทคนิค ที่ สําคั ญ และ อธิบายราย
การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของในดานเทคโนโลยีชีวภาพระดับ
วิชา
โมเลกุ ล ด า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ด า น
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ดานเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว
ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล 3 (3-0-6)
เปลี่ยนคํา
ศึกษาหลักการและเทคนิค เกี่ยวกับการเพาะเลี้ ยง อธิบายราย
เซลล ชี ว วิ ท ยาของเซลล เ พาะเลี้ ย ง การดั ด แปลง
วิชา
พัน ธุกรรมของเซลล การขยายขนาดของการเพาะเลี้ย ง
การผลิตโปรตีนโดยเซลลเพาะเลี้ยง และกระบวนการแยก
โปรตีนออกจากเซลลหลังการเพาะเลี้ยง
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หลังการเพาะเลี้ยง
ทช 604 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง 4 (4-08)
ศึกษาและวิเคราะห โครงสรางและหนาที่ของเซลล
รวมถึ งความสั มพั นธ ระหวางเซลล การเจริญเติ บโต การ
เปลี่ ย นแปลงและการตายของเซลล การศึ ก ษาระดั บ
โมเลกุล ไดแก สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมแทบอลิซึม
ของชีว โมเลกุล การสัง เคราะหด ีเ อ็น เอ อารเ อ็น เอ
โปรตีน และการศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน
ทช 605 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้น
สูง 1 (0-3-0)
ศึกษาและวิเคราะห ปฏิบัติการเทคนิคตางๆทางชีว
โมเลกุลเพื่อใชในการวิเคราะหดานปริมาณและคุณภาพ
ของสารตางๆของสิ่งมีชีวิต
ทช 612 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
3 (2-3-4)
ศึ ก ษ าแ ล ะ วิ เ ค ราะ ห หั วข อ ที่ น าส น ใจ ท าง
เทคโนโลยี ชีวภาพเชิงโมเลกุล การคน ควาวิธีการใหม ที่
ทันสมัยและพัฒ นาขึ้น มาเพื่อความกาวหน าทางเทคนิ ค
และวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพเชิงโมเลกุล
ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร 3 (2-3-4)
ศึกษาและวิเคราะห การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ซอฟท แ วร สารสนเทศ และฐานข อมู ลในการวิเคราะห
ลําดับเบสของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ วิเคราะหโครงสรางและ
หน า ที่ ข องยี น และโปรตี น ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ เ ชิ ง
วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกตใชในดาน
อื่นๆ
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้ สูงทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 3 (3-0-6)
ศึก ษาและวิเคราะห ก ารใช เทคนิ ค ทางชีว วิท ยา
ระดับโมเลกุลในการศึกษาดานภูมิคุมกัน โรคสัตวน้ํา การ
พัฒนาวัคซีนปองกันโรค การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ
สัตวน้ํา การใชสารกระตุนภูมิคุมกันและโปรไบโอติกใน
สัตวน้ํา การใชวัสดุอาหาร ทดแทน การควบคุมคุณภาพ
น้ําและการบําบัดน้ําเสีย
ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวน้ํา
3 (2-3-4)

ทช 601 ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้นสูง 4 (4-08)
ศึก ษาองคค วามรูขั้น สูงเกี่ย วกับ โครงสราง หน าที่
ของเซลล รวมถึ ง ความ สั ม พั น ธ ร ะหว า งเซลล การ
เจริ ญ เติ บ โต การเปลี่ ย นแปลงและการตายของเซลล
การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเม
แทบอลิซึมของชีวโมเลกุล การสังเคราะหดีเอ็นเอ อารเอ็น
เอ โปรตีน และศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน
ทช 602 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุลขั้น
สูง 1 (0-3-0)
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค ทางชี ว
โมเลกุ ล ขั้ น สู ง เพื่ อ ใช ในการวิ เคราะห ด า นปริ ม าณและ
คุณภาพของสารของสิ่งมีชีวิต

เปลี่ยนรหัส
วิชาและคํา
อธิบายราย
วิชา

เปลี่ยนรหัส
วิชาและคํา
อธิบายราย
วิชา
ตัดออก

ทช 616 ชีวสารสนเทศศาสตร 3 (2-3-4)
เปลี่ยนรหัส
ศึกษาและวิเคราะห การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร วิชาและ
ซอฟท แ วร สารสนเทศ และฐานข อมู ลในการวิเคราะห คําอธิบาย
ลําดับเบสของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ วิเคราะหโครงสรางและ รายวิชา
หน า ที่ ข องยี น และโปรตี น ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ เ ชิ ง
วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกตใช
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้ สูงทางการเพาะเลี้ยงสัตว เปลี่ยนคํา
น้ํา 3 (3-0-6)
อธิบายราย
ศึกษาการใชเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลใน
วิชา
การศึ ก ษาด านภู มิ คุ ม กั น โรคสั ต วน้ํ า การพั ฒ นาวั ค ซี น
ปองกันโรค การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา การใช
สารกระตุน ภูมิคุมกันและโปรไบโอติกในสัตวน้ํา การใช
วัส ดุ อ าหาร ทดแทน การควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ํ าและการ
บําบัดน้ําเสีย
ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพดานพยาธิวิทยาของสัตวน้ํา เปลี่ยนคํา
3 (2-3-4)
อธิบายราย
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ศึ ก ษาและวิ เคราะห เนื้ อ เยื่ อ ของสั ต ว น้ํ า และ
พยาธิสภาพที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ราและ
โป รโต ซั วช นิ ด ต างๆ ก ารต รวจ วิ นิ จ ฉั ย โรค โด ย
กระบวนการทางวิท ยาภู มิ คุ มกั น และชีววิ ท ยาโมเลกุ ล
และการจัดการสุขภาพสัตวน้ํา
ทช 624 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว
3 (2-3-4)
ศึ ก ษ าแ ละวิ เ ค ราะห หั วข อ ที่ น าส น ใจท าง
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางสั ต ว การค น คว า วิ ธี ก ารใหม ที่
ทันสมัยและพัฒ นาขึ้น มาเพื่อความกาวหน าทางเทคนิ ค
และวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว
ทช 633 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
3 (2-3-4)
ศึ ก ษ าและวิ เ คราะห หั วข อ ที่ น าสน ใจทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การคนควาวิธีการใหมที่ทันสมัย
และพัฒนาขึ้นมาเพื่อความกาวหนาทางเทคนิคและวิธีการ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
BT 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมขั้นสูง 3(3-0-6)
ศึ ก ษาและวิ เคราะห อ งค ค วามรู ขั้ น สู ง เกี่ ย วกั บ
นิเวศวิทยาของจุลินทรียและการคัดเลือกโดยสิ่งแวดลอม
กระบวนการของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับวัฏจักรของธาตุ
ทางธรณีชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับจุลินทรียและการแกไขสภาพแวดลอมเปนพิษ
โดยหลักการทางจุลชีววิทยา เทคนิคของชีววิทยาโมเลกุล
ในการตรวจติดตามศึกษาสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม
ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห กระบวนการหมั กในระดั บ
อุตสาหกรรม ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการหมัก
เชน จุลินทรีย อาหารเลี้ยงเชื้อและผลิตภัณฑ วัตถุดิบที่ใช
ในกระบวนการหมัก ผลิตภัณฑตางๆ ในกระบวนการหมัก
โดยเนนกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม การฆาเชื้อ การ
ออกแบบถังหมัก การกวนและการใหอากาศ การควบคุม
กระบวนการหมั ก การแยกผลิตภั ณ ฑ จากกระบวนการ
หมั ก การย อ และขยายส ว นกระบวนการหมั ก และ
เศรษฐศาสตรของกระบวนการหมัก
ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 3 (3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห ความสําคัญ ความกาวหนา

ศึกษาและวิเคราะห เนื้อเยื่อของสัตวน้ําและพยาธิ
สภาพที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ราและโปรโต
ซั ว การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคโดยกระบวนการทางวิ ท ยา
ภูมิคุมกัน และชีววิทยาโมเลกุล และการจัดการสุขภาพ
สัตวน้ํา

วิชา

ตัดออก

ตัดออก

BT 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมขั้นสูง 3(3-0-6)
เปลี่ยนคํา
ศึก ษาองคค วามรูขั้ น สูงเกี่ ย วกับ นิ เวศวิ ท ยาของ อธิบายราย
จุลินทรียและการคัดเลือกโดยสิ่งแวดลอม กระบวนการ
วิชา
ของจุ ลิ น ทรี ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ วั ฏ จั ก รของธาตุ ท างธรณี
ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
กั บ จุ ลิ น ทรี ย แ ละการแก ไขสภาพแวดล อ มเป น พิ ษ โดย
หลักการทางจุลชีววิทยา เทคนิคของชีววิทยาโมเลกุลใน
การตรวจติดตามศึกษาสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม
ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) เปลี่ยนคํา
ศึ ก ษากระบวนการหมั ก ในระดั บ อุ ต สาหกรรม อธิบายราย
ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการหมัก จุลินทรีย อาหาร
วิชา
เลี้ยงเชื้อและผลิตภัณฑ วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการหมัก
ผลิตภัณฑในกระบวนการหมัก โดยเนนกระบวนการหมัก
ในอุตสาหกรรม การฆาเชื้อ การออกแบบถังหมัก การกวน
และการใหอากาศ การควบคุมกระบวนการหมัก การแยก
ผลิต ภั ณ ฑ จากกระบวนการหมั ก การย อและขยายส วน
กระบวนการหมักและเศรษฐศาสตรของกระบวนการหมัก
ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 3 (3-0-6)
เปลี่ยนคํา
ศึกษาความสําคัญ ความกาวหนาและแนวโนมใน อธิบายราย
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และแนวโน ม ในอนาคตในการประยุ ก ต ใ ช เทคโนโลยี
ชีวภาพกับ การผลิ ต พั ฒ นาปรับ ปรุงและเพิ่ม มูล คาของ
อาหาร เทคนิคขั้นสูงตางๆ ที่ใชสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางอาหาร ผลิตภัณฑอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ เชน
ผลิตภัณฑจากยีสต แบคทีเรีย และจุลินทรียอื่นๆ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑจากพืชและสัตว
ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม 3 (3-0-6)
ศึ ก ษาและวิ เคราะห การผลิ ต เอนไซม ในระดั บ
อุตสาหกรรม การตรึงเอนไซม กิจกรรมและความเสถียร
ของเอนไซม ที่ ถู ก ตรึ ง การประยุ ก ต ใ ช ตั ว กระตุ น ทาง
ชีวภาพ ปฏิกรณชีวภาพสําหรับงานดานเอนไซม
ทช 645 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีววิศวกรรม 2 (0-6-0)
การปฏิบัติการในการเตรียมกลาเชือ้ การเก็บกลา
เชื้อ การหมักในเครื่องปฏิกรณชนิดตางๆ การเตรียมและ
การประยุกตเอนไซมทั้งแบบอิสระและตัวรูป เทคนิคการ
ควบคุมสภาวะในการหมัก เทคโนโลยีหลังการหมัก การ
แปรรูปผลิตภัณฑทางชีวภาพ
ทช 646 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม
3 (2-3-4)
ศึ กษาและวิเคราะห หั ว ข อพิ เศษที่ น าสนใจทาง
เทคโนโลยีชีววิศวกรรม การคนควาวิธีการใหมที่ทันสมัย
และพัฒนาขึ้นมาเพื่อความกาวหนาทางเทคนิคและวิธีการ
ทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม
ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต 3 (2-3-4)
ศึกษาและวิเคราะห ชีววิทยาขั้นสูงของยีสต การ
จัดหมวดหมู การจัดจําแนกชนิด โดยอาศัยเทคนิคตางๆ
รวมทั้งเทคนิคดานชีววิทยาโมเลกุล ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพของยี ส ต การเก็ บ รั ก ษาพั น ธุ ก รรมและการ
ปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญของยีสตในอุตสาหกรรม
อยางละเอียด ผลิตภัณฑจากยีสตและเทคโนโลยีการผลิต
จลนพลศาสตรขั้นสูงของการหมัก
ทช 649 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
ศึ กษาและวิเคราะห หั ว ข อพิ เศษที่ น าสนใจทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา การคนควาวิธีการใหม
ที่ทันสมัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อความกาวหนาทางเทคนิค
และวิ ธี ก ารทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จุ ล

อนาคตในการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิต
พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มมูลคาของอาหาร เทคนิคขั้นสูงที่
ใชสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ผลิตภัณฑอาหาร
จากเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑจากยีสต แบคทีเรีย และ
จุลินทรีย รวมทั้งผลิตภัณฑจากพืชและสัตว

วิชา

ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม 3 (3-0-6)
เปลี่ยนคํา
ศึกษาการผลิตเอนไซมในระดับอุตสาหกรรม การ อธิบายราย
ตรึงเอนไซม กิจกรรมและความเสถียรของเอนไซมที่ ถูก
วิชา
ตรึง การประยุกตใชตัวกระตุนทางชีวภาพ ปฏิกรณชีวภาพ
สําหรับงานดานเอนไซม
ตัดออก

ตัดออก

ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต 3 (2-3-4)
เปลี่ยนคํา
ศึกษาและวิเคราะห ชีววิทยาขั้นสูงของยีสต การ อธิบายราย
จัดหมวดหมู การจัดจําแนกชนิด โดยอาศัยเทคนิคดานจุล
วิชา
ชีววิทยา รวมทั้งเทคนิคดานชีววิทยาโมเลกุล ความหลาก
หลายทางชีวภาพของยีสต การเก็บรักษาพันธุกรรมและ
การปรับปรุงสายพั นธุ ความสําคัญ ของยีสตในอุตสาหกรรมอยางละเอียด ผลิตภั ณ ฑ จากยีสตและเทคโนโลยี
การผลิต จลนพลศาสตรขั้นสูงของการหมัก
ตัดออก
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ชีววิทยา
ทช 653 เทคโนโลยีระบบนําสงยา 3 (3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห หลักการของระบบนําสงยาใน
รู ป แบบและทิ ศ ทางต า งๆ ทั้ ง แบบดั้ ง เดิ ม และแบบ
ปลดปลอยแบบควบคุม การนําสงยาทางจมูก ทางปอด
ทางเยื่อบุชองปาก ทางลําไสใหญและทวารหนัก ทางตา
ทางผิวหนัง ทางชองคลอด รวมถึงโดยการฉีดและฝง ขอ
ควรพิ จารณาในการออกแบบและพั ฒ นาระบบนําสงยา
และการใชระบบนําสงยาในอุตสาหกรรม
ทช 654 ความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ 3 (3-0-6)
ศึ ก ษาและวิ เคราะห ความสํ า คั ญ การประเมิ น
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ การ
ดัดแปรพันธุกรรมของจุลินทรีย พืช สัตว และผลิตภัณฑ
องค ก รและมาตรการป อ งกั น อั น ตรายจากการดั ด แปร
พันธุกรรม กฎหมาย ขอกําหนด และอันตรายที่เกิดจาก
การดัด แปรหรือตั ดแตงพัน ธุกรรมซึ่งนํ ามาสูก ารพั ฒ นา
มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ

ทช 651 เทคโนโลยีระบบนําสงยา 3 (3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก การของระบบนํ าส งยาในรู ป แบบและ
ทิ ศทางทั้ งแบบดั้งเดิ ม และแบบปลดปล อ ยแบบควบคุ ม
การนํ าส งยาทางจมู ก ทางปอด ทางเยื่อบุ ช องปาก ทาง
ลํ าไส ใหญ แ ละทวารหนั ก ทางตา ทางผิ ว หนั ง ทางช อ ง
คลอด รวมถึงโดยการฉีดและฝง ขอควรพิจารณาในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบนําสงยา และการใชระบบนําสง
ยาในอุตสาหกรรม
ทช 652 ความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ 3 (3-0-6)
ศึกษาความสําคัญ การประเมินความปลอดภัยของ
ผลิตภั ณ ฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ การดัดแปรพันธุกรรม
ของจุ ลิ น ทรี ย พื ช สั ต ว และผลิ ต ภั ณ ฑ องค ก รและ
มาตรการป อ งกั น อั น ตรายจากการดั ด แปรพั น ธุ ก รรม
กฎหมาย ขอกําหนด และอันตรายที่เกิดจากการดัดแปร
หรือตัดแตงพันธุกรรมซึ่งนํามาสูการพัฒนามาตรฐานการ
รับรองผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 612 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล 3 (2-3-4)
การประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค ทางด า นอณู ชี ว วิ ท ยา
ประยุกตใชสําหรับการศึกษาการระบาดวิทยาของโรคที่
เกิด ขึ้ น ในมนุ ษ ย การกระจายของโรค วินิ จ ฉั ย โรค การ
พัฒนาเทคนิคตรวจสอบการเกิดโรค และการวางแผนการ
ควบคุมโรค การกระจายตัวทางภูมิศาสตร ประโยชนของ
การศึกษาทางดานระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
ทช 614 ความสัมพันธระหวางพืชและจุลนิ ทรียระดับ
โมเลกุล 3 (3-0-6)
ศึกษาความสัมพันธระดับโมเลกุลระหวางพืชและ
จุลินทรีย ทั้งในรูปแบบที่พืชไดประโยชนและเสียประโยชน
กลไกการบุ ก รุ ก หรื อ การอยู ร ว มกั น ระหว า งพื ช และ
จุ ลิ น ทรี ย การควบคุ ม ความสั ม พั น ธ ข องสารชี ว เคมี ที่
จุ ลิ น ทรี ย ห รื อ พื ช ผลิ ต ขึ้ น และกลไกทางพั น ธุ ก รรมที่
ควบคุมความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย
ทช 615 วิศวกรรมชีวโมเลกุล 3 (3-0-6)
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของสารชีวโมเลกุลและ
เอนไซม ภายในเซลล เทคนิคและวิธีการในการทํ าวิศว-
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กรรมชีวโมเลกุล ทั้ งในระดับ ดี เอ็ นเอ อารเอ็ นเอ โปรตี น
และเมแทบอลิซึม วิธีการออกแบบและสรางวิถีเมแทบอลิ
ซึ ม เพื่ อ การผลิ ต สารที่ ต อ งการ การนํ า เทคโนโลยี ท าง
วิศวกรรมชีวโมเลกุลไปใชประโยชน รวมถึงหลักการและ
การใชประโยชนของนาโนเทคโนโลยี
ทช 624 วิ ธีการวิ นิ จฉั ยปรสิ ตทางการแพทยแ ละสั ต ว
แพทย 3 (2-3-4)
การวินิจฉัยการติดปรสิตโดยลักษณะสัณฐานวิทยา
และอณู ชี ววิท ยา การพั ฒ นาเทคนิ ค สํ าหรับ การวินิ จ ฉั ย
ระดับหองปฏิบัติการ การกระจายตัวทางภูมิศาสตร การ
เกิดพยาธิสภาพ ความสัมพัน ธระหวางโฮสต และปรสิ ต
การปองกัน และการรักษาโรคที่เกิดจากการติดปรสิตที่มี
ความสําคัญทางการแพทย และสัตวแพทย
ทช 632 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช 3 (2-3-4)
ศึ ก ษางานวิ จั ย และพั ฒ นาขั้ น สู ง ในสาขาวิ ช า
สรีร วิท ยาของพื ช สภาพน้ํ า ในพื ช การแลกเปลี่ ย นก า ซ
ชีวเคมีของพืช การเจริญและการพัฒนาของพืช
ทช 633 การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 3 (2-3-4)
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มทาง
กายภาพที่สําคัญและอิทธิพลที่มีตอพืช โดยเนนในดานการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาภายใตสภาวะ
แวดลอมระดับที่ปกติและผิดปกติ
ทช 645 จุลชีววิทยาเชิงลึก 3 (3-0-6)
ศึ ก ษาวิ ท ยาการป จ จุ บั น ที่ มี ก ารนํ า จุ ลิ น ทรี ย ไ ป
ประยุกตใชงาน ประโยชนและโทษของจุลินทรีย
ทช 646 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมขั้นสูง 3 (3-0-6)
ศึกษาผลิตภัณฑจุลินทรีย ความกาวหนาในวิธีการ
ปรับปรุงสายพันธุกระบวนการหมักและกระบวนการหลัง
การหมั ก ทดสอบความเป น พิ ษ ของจุ ลิ น ทรี ย และการ
ประยุกตใชผลิตภัณฑของจุลินทรีย
ทช 649 ไวรัสวิทยาขั้นสูง 3 (3-0-6)
ศึกษาความปลอดภัยทางชีวภาพในการศึกษาไวรัส
การเพาะเลี้ ย ง การจั ด หมวดหมู แ ละจํ า แนกชนิ ด ไวรั ส
พันธุกรรม กลไกของการเพิ่มจํานวน วิวัฒนาการของไวรัส
ไวรั ส ก อ มะเร็ ง ไวรั ส ที่ ค น พบใหม การใช ไ วรั ส ในการ
ควบคุมโดยชีววิธี
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ทช 701 ชีวจริยศาสตร 2 (2-0-4)
ศึกษา วิเคราะห นําเสนอและอภิ ป รายจริยธรรม
การทําวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพในดานตางๆ
เชน การโคลนมนุ ษ ย จีเอ็ ม โอ การรัก ษาด ว ยยี น และ
เซลล ต น กํ า เนิ ด เป น ต น และศึ ก ษาถึ ง บทบาทของ
กฎหมาย องค กรพั ฒ นาเอกชน องคก รนานาชาติ และ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ทช 712 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุล 3 (2-3-4)
ศึ ก ษาและวิ เคราะห ถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
ชีวภาพเชิงโมเลกุล ที่ เป น วิท ยาการก าวหนาในป จจุบั น
เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีและความรูที่เกิดขึ้นใหม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ทช 724 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทาง
สัตว 3 (2-3-4)
ศึกษาและวิเคราะห ถึงเรื่อ งเกี่ย วกั บเทคโนโลยี
ชี ว ภาพทางสั ต ว ที่ เ ป น วิ ท ยาการก า วหน า ในป จ จุ บั น
เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีและความรูที่เกิดขึ้นใหม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ทช 733 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทาง
พืช 3 (2-3-4)
ศึกษาและวิเคราะห ถึงเรื่อ งเกี่ย วกั บเทคโนโลยี
ชีวภาพทางพืช ที่เปนวิทยาการกาวหนาในปจจุบัน เพื่อให
ก า วทั น ต อ เทคโนโลยี แ ละความรู ท่ี เกิ ด ขึ้ น ใหม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ทช 746 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพจุล
ชีววิทยา 3 (2-3-4)
ศึกษาและวิเคราะห ถึงเรื่อ งเกี่ย วกั บเทคโนโลยี
ชีวภาพทางจุลชีววิทยาที่เปนวิทยาการกาวหนาในปจจุบัน
เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีและความรูที่เกิดขึ้นใหม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ทช 653 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (2-3-4) รายวิชาใหม
ศึ ก ษาและวิ เคราะห หั ว ข อ พิ เศษที่ น า สนใจทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ การคนควาวิธีการใหมที่ทั นสมัยและ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อความกาวหนาทางเทคนิคและวิธีการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของ
ทช 701 ชีวจริยศาสตร 2 (2-0-4)
เปลี่ยนคํา
ศึกษา นําเสนอและอภิปรายจริยธรรมการทําวิจัยที่ อธิบายราย
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพในดานพันธุพืช การโคลน
วิชา
มนุ ษ ย จีเอ็ม โอ การรักษาด วยยีน และเซลล ตน กําเนิ ด
และศึกษาถึงบทบาทของกฎหมาย องคกรพัฒนาเอกชน
องคกรนานาชาติ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ทช 711 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุล 3 (2-3-4)
ศึ ก ษาและวิ เคราะห ถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
ชีวภาพเชิ งโมเลกุ ล ที่ เป น วิท ยาการกาวหน าในป จจุบั น
เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีและความรูที่เกิดขึ้นใหม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ทช 721 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทาง
สัตว 3 (2-3-4)
ศึ ก ษาและวิ เคราะห ถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
ชี ว ภาพทางสั ต ว ที่ เป น วิ ท ยาการก า วหน า ในป จ จุ บั น
เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีและความรูที่เกิดขึ้นใหม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ทช 731 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทาง
พืช 3 (2-3-4)
ศึ ก ษาและวิ เคราะห ถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
ชีวภาพทางพืช ที่เปนวิทยาการกาวหนาในปจจุบัน เพื่อให
ก า วทั น ต อ เทคโนโลยี แ ละความรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ทช 741 วิทยาการปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพจุล
ชีววิทยา 3 (2-3-4)
ศึ ก ษาและวิ เคราะห ถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
ชีวภาพทางจุลชีววิทยาที่เปนวิทยาการกาวหนาในปจจุบัน
เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีและความรูที่เกิดขึ้นใหม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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เปลี่ยนรหัส
วิชา

เปลี่ยนรหัส
วิชา

เปลี่ยนรหัส
วิชา

เปลี่ยนรหัส
วิชา

180
ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวี ภาพ 4 1 (0-2-1)
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพใน
หั ว ข อ ที่ ส นใจ มี ก ารวิ เคราะห นํ า เสนอและอภิ ป ราย
ผลงานวิ จั ย เพื่ อ ให เกิ ด การเรี ย นรู เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่
เกี่ยวของกับชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพทางดาน
พื ช สั ต ว ห รื อ จุ ล ชี ว วิ ท ยาและวิ ท ยาการสมั ย ใหม ท าง
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวี ภาพ 5 1 (0-2-1)
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ มี
การวิเคราะห นําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยเพื่อใหเกิด
การเรี ย นรู เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ชี ว วิ ท ยา
โมเลกุ ล เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางด า นพื ช สั ต ว ห รื อ จุ ล
ชีว วิท ยาและวิ ท ยาการสมั ย ใหม ท างเทคโนโลยี ชีว ภาพ
โดยเนนในหัวขอที่เกี่ยวของกับปริญญานิพนธ

ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวี ภาพขั้นสูง 1
เปลี่ยนชื่อ
1 (0-2-1)
และคํา
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้น อธิบาย
สูงในหัวขอที่สนใจ มีการวิเคราะห นําเสนอและอภิปราย รายวิชา
ผลงานวิ จั ย เพื่ อ ให เกิ ด การเรี ย นรู เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่
เกี่ยวของกับชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพทางดาน
พื ช สั ต ว ห รื อ จุ ล ชี ว วิ ท ยาและวิ ท ยาการสมั ย ใหม ท าง
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวี ภาพขั้นสูง 2
เปลี่ยนชื่อ
1 (0-2-1)
และคํา
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้น อธิบาย
สู ง มี ก ารวิ เคราะห นํ า เสนอและอภิ ป รายผลงานวิ จั ย รายวิชา
เพื่ อ ให เกิ ด การเรี ย นรู เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
ชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืช สัตวหรือ
จุลชีววิทยาและวิทยาการสมัยใหมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยเนนในหัวขอที่เกี่ยวของกับปริญญานิพนธ
ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวี ภาพขั้นสูง 3
เปลี่ยนชื่อ
สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เสนอ และคํา
ผลงานวิ จั ย สํ า หรั บ ปริ ญ ญานิ พ นธ ข องนิ สิ ต ระดั บ ดุ ษ ฎี อธิบาย
บั ณ ฑิ ต สํ า หรั บ รั บ การแนะนํ า วิ เ คราะห วิ จ ารณ ใ น รายวิชา
แนวคิ ด วิ ธี ก ารและผลการทดลองเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยตอไป
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 36 หนวย เปลี่ยนรหัส
กิต
วิชา

ทช 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวี ภาพ 6
สั ม มนาการวิ จั ย ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เสนอ
ผลงานวิ จั ย สํ าหรั บ ปริญ ญานิ พ นธ ข องนิ สิ ต ระดั บ ดุ ษ ฎี
บั ณ ฑิ ต สํ า หรั บ รั บ การแนะนํ า วิ เคราะห วิ จ ารณ ใ น
แนวคิ ด วิ ธี ก ารและผลการทดลองเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยตอไป
ทช 996 ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต
ศึ ก ษา ค น คว า และวิ จั ย ในหั ว ข อ เรื่ อ งทางด า น
เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ ส นใจ โดยมี รู ป แบบและวิ ธี วิ จั ย ที่
ถู ก ต อ งและเป นระบบ ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ เพื่ อ สร า งองค
ความรูและนวัตกรรมใหมโดยมีการรายงานความกาวหนา
ในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน
ทช 997 ปริญญานิพนธ 48 หนวยกิต
ปพอ 892 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 48 หนวย เปลี่ยนรหัส
ศึ ก ษาค น คว า และวิ จั ย ในหั ว ข อ เรื่ อ งทางด า น กิต
วิชา
เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ ส นใจ โดยมี รู ป แบบและวิ ธี วิ จั ย ที่
ถู ก ต อ งและเป นระบบ ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ เพื่ อ สร า งองค
ความรูขั้ นสูงและนวัตกรรมใหมที่ อาจนําไปประยุกตใช
เพื่ อ พั ฒ นาต อ ยอดในเชิ ง พาณิ ช ย ไ ด มี ก ารรายงาน
ความกาวหนาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน
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