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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.21 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร     
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 4 และ 5) มีจ านวน 2 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 3 และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

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

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2  4.88 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี  
องค์ประกอบที่ 4 4.33 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 5 4.25 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.21 ดมีาก  

 
 
 
 



 

ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 จะด าเนินการประเมินระดับหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   โดยเมื่อปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.11 คะแนน) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 

ในปีการศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  
(หลักสูตรนานาชาติ)  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการ
รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอกจากการประเมินหลักสูตร                      
ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผลการด าเนินงานดังปรากฏในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังกล่าวจะน ามาใช้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจาก ผู้ประเมิน
ภายนอกตามหลักเกณฑ์ ส าหรับระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานตามรายงานการประเมินตนเองดังกล่าว และเตรียมความพร้อมสู่การรับการประเมินเพ่ือที่จะน าผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับปีการศึกษาต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ คาดหวังว่า คณาจารย์และ
บุคลากรทุกท่านจะได้น าผลการประเมินตนเองครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายในของสถาบันฯ 
คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านรวมถึงบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลและร่วมมือใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์  โกวิทตรพงศ์
ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 
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ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ชื่อย่อ  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of ScienceProgram in Applied Biological Sciences (International 

Program) 
 

รหัสหลักสูตร 
 25502271110021 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์จัดการศึกษาโดยใช้การวิจัยน าการเรียนการสอนและฝึกฝนให้
บัณฑิตตระหนักถึงการเป็นนักคิด นักปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพเข้าด้วยกันและ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้ เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน และเพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษาชั้นน าของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในอนาคต 
 
ความส าคัญของหลักสูตร 
 1.  เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนของประเทศ
ไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน 

2.  เป็นหลักสูตรที่เน้นการท าวิจัยบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสามารถปฏิบัติงาน โดยเป็นนักวิจัยและ
นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 3. เป็นหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฏี
และปฏิบัติเพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปูองกันสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

4.  เป็นหลักสูตรที่ค านึงถึงการด าเนินการของหลักสูตรเพื่อให้เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิม 
ความเข้มแข็งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืนและเพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษาชั้นน าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ มีจริยธรรม มีความรู้ใน
ระบบของสิ่งมีชีวิตที่จะน ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน รู้จักคิดค้นเป็น ท าเป็น ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองสามารถน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีความสามารถ ดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงการท างานของร่างกาย  
มนษุย์และหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย 
3. มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการศึกษาวิจัย และน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย 

มาวิเคราะห์ และประมวลผลได้ 
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 4. วิเคราะห์ให้ค าปรึกษาและด าเนินการปูองกันและวางแผนแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานด้านสุขภาพ  
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
 1. เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

2. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน  
3. นักวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของรัฐและเอกชน 
4. ผู้ตรวจประเมินโครงการวิจัย 
5. ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคทางการขาย 

 
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (มคอ. 2) ชุดปัจจุบัน 
 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ปี พ.ศ. 

1 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ 

นางปิยะรัตน์  โกวิทตรพงศ์ B.Sc. Chemistry มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516 
M.Sc. Pharmacology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518 
Ph.D. Pharmacology University of Nebraska, 

U.S.A., 2529 
2 ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ 
ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดวิัตน์ B.Sc. Biochemistry University of 

Cambridge, UK, 2511 
Ph.D. Molecular Biology University of 

Cambridge, UK, 2515 
3 รอง

ศาสตราจารย์ 
นางสาวมยุรี  เฟ่ืองทอง B.Sc.  Medical  

Technology 
มหาวิทยาลัยมหิด, 2536 

M.Sc. Biotechnology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 
Ph.D. Microbiology Cornell University, USA, 

2546 
4 รอง

ศาสตราจารย์ 
ร.อ.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์ 
 
 
 
 
 

B.Sc.  Medical  
Technology 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526 

M.Sc. Microbiology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528 
Ph.D. Biotechnology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 

5 รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสาวรจนา  สุขชวลิต B.Sc.  Medical  
Technology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2536 

M.Sc. Biochemistry มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 
Ph.D. Biosciences The University of  

Birmingham, UK, 2546 
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ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ปี พ.ศ. 

6 อาจารย์ นายสุวิทย์  ล้อประเสริฐ B.Sc. Medical 
Technology 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525 

M.Sc. Microbiology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 
Ph.D. Biotechnology Osaka University, Japan, 

2533 
 
รายช่ืออาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน / ปี พ.ศ. 

1 ศาสตราจารย์ 
 เกียรติคุณ 

นางปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ B.Sc. Chemistry มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516 
M.Sc. Pharmacology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518 
Ph.D. Pharmacology University of Nebraska,  

U.S.A., 2529 
2 ศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณ 
ม.ร.ว. ชิษณุสรร   
สวัสดิวัตน ์

B.Sc. 
 

Biochemistry 
 

University of Cambridge,  
UK, 2511 

Ph.D. Molecular Biology University of Cambridge,  
UK, 2515 

3 รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสาวมยุรี  เฟ่ืองทอง B.Sc.  Medical Technology มหาวิทยาลัยมหิด, 2536 
M.Sc. Biotechnology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 
Ph.D. Microbiology Cornell University, USA, 

2546 
4 รอง

ศาสตราจารย์ 
ร.อ.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์ B.Sc.  Medical Technology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526 

M.Sc. Microbiology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528 
Ph.D. Biotechnology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 

 
5 
 
 
 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสาวรจนา  สุขชวลิต B.Sc.  Medical Technology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2536 

M.Sc. Biochemistry มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 
Ph.D. Biosciences The University of  

Birmingham, UK, 2546 
6 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายภัทราวุธ  โสภา B.Sc. Microbiology มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

,2545 
M.Sc. Molecular Genetics มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 
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ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน / ปี พ.ศ. 

Ph.D. Biological Science Nara Institute of Science 
& Technology Nara, 
Japan, 2555 

7 อาจารย์ นายสุวิทย์  ล้อประเสริฐ B.Sc. Medical Technology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525 
M.Sc. Microbiology มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 
Ph.D. Biotechnology Osaka University, Japan, 

2533 
 
รายช่ือคณาจารย์ผู้สอน/คณาจารย์พิเศษ 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน / 
ปี พ.ศ. 

1 ศ. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

B.Sc. 
 

Ph.D. 

Chemistry 
 
Organic Chemistry 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2522 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528 

2 ศ. 
เกียรติคุณ 

คุณหญิงมธุรส   รุจิรวัฒน์    B.Sc. 
 

Ph.D. 

Life Sciences 
 
Nutritional 
Biochemistry and 
Metabolism 

The University of 
Liverpool, UK, 2513 
Massachusetts Institute  
of Technology, USA, 
2518 

3 รศ. นางสาวจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ B.Sc. 
Ph.D. 

Pharmacy 
Pharmacology 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517 

4 ศ. 
เกียรติคุณ 

นายศกรณ์    มงคลสุข B.Sc. 
 

M.Sc. 
 

Ph.D. 

Pharmacology 
 
Biochemistry 
 
Biological Science 

University of London, 
UK, 2523 
University of London, 
UK, 2524 
University of Maryland, 
USA, 2528 

5 รศ. นายเดชาวุธ  นิตยสุทธิ วท.บ  
วท.ม 
M.Sc.  

 
วท.ม  

 

คณิตศาสตร์ 
ชีวสถิติ 
Medical Statistics 
 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2515 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518 
University of London, 
UK, 2525 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน / 
ปี พ.ศ. 

Ph.D. Statistics 2539 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2546 

6  อ. ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ B.Sc. 
 

M.S.  
 

Ph.D. 

Pharmacy 
 
Pharmacology  
 
Pharmacology & 
Toxicology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2525  
Purdue University, USA, 
2529  
Purdue University, USA, 
2532 

7 รศ. นางสาวอรนาฏ มาตังคสมบัติ D.D.S. 
 

Ph.D. 

Dentistry 
 
Biological 
Sciences  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2537 
Harvard University, 
USA, 2545 

8 รศ. นางสาวพรพรรณ มาตังคสมบัติ  
ชูพงศ์ 

MD 
 

SD  
(Doctor of 
Science) 

Medicine 
 
Immunology and 
Infectious 
Diseases 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2541 
Harvard School of 
Public Health , Boston, 
MA, USA, 2552 

9 อ. นางขวัญรวี  สิริกาญจน B.Sc. 
 

M.Sc. 
 

Ph.D 

Environmental  
Engineering 
Environmental 
Engineering 
Environmental 
Engineering 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2543 
University of Illinois at 
urbana-Champaign, 
2546 
University of Illinois at 
urbana-Champaign, 
2550 

10 อ. นางสาวนิศานาถ  เจริญลาภ B.Sc. 
M.Sc. 
Ph.D. 

Biotechnology 
Biotechnology 
Biotechnology 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 

11 อ. นางสาวนิลุบล ปาริชาติธนกุล 
 

B.Sc. 
 

Ph.D. 

Biochemistry and 
Genetics  
Biochemisty 

Texas A&M University, 
2540   
Texas A&M University, 
2547  
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน / 
ปี พ.ศ. 

12 อ.  นายเกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล 
 
 
 
 

B.Sc. 
 

M.Sc. 
Ph.D. 

Biotechnology 
 
Biochemistry 
Biochemistry 

สถาบันฯ พระจอมเกล้าฯ 
ลาดกระบัง, 2539 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 

13 อ. นางสาวลักขณา งิ้วสระ B.Sc. 
 

M.Sc. 
Ph.D. 

Biochemisty 
Biochemisty 
Molecular 
Enzymology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2543 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 
Hokkaido University, 
Japan, 2555 

14 อ. นายวรรัตน์ แช่มพัฒนชัย B.Sc. 

 
M.Sc. 
Ph.D. 

Biolgy 
 
Biochemistry 
Cell Biology 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, 2536 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 
University of Alabama 
at Birmingham, U.S.A, 
2550 

15 อ. นายทวิช สุริโย B.Sc. 
 

M.Sc. 
Ph.D. 

 Industrial Hygiene 
andSafety  

 Toxicology 
Environmental 
Engineering and 
Management 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
Asian Institute of 
Technology, 2551 

16 อ. นางสาวเบญจพร  ทรงวศิน B.Sc. 
M.Sc. 

 
Ph.D. 

Biotechnology 
Biotechnology 
(study) 

 Neuroscience  
(Science based) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 
The Flinders 
University, 
Australia,2551 
The Flinders 
University, 
Australia,2554 

17 อ. นางสาวเบญจมาศ  คุ้มครอง B.Sc. 
M.Sc. 

 
 
 

Biology 
Molecular 
Genetics and 
Genetic  
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2544 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 
 
 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ หน้า 7 
 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน / 
ปี พ.ศ. 

Ph.D. Engineering 
Cancer Biology 

Wayne State 
University, U.S.A.,2553  

18 อ. นางสาวอัญญาภรณ์  ชัยเลิศ B.Sc. 
 

Ph.D. 

Biology 
 
Biochemistry 

Mount Holyoke 
College, USA., 2550 
University of Bristol, 
UK., 2554 

19 อ. นางสาวฐิติรัตน์  เงาเทพพฤฒาราม B.Sc. 
M.Sc. 

 
Ph.D. 

Genetics 
Molecular Biology 
& Genetic 
Engineering 
Pharmacology & 
Toxicology 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, 2546 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
Michigan State 
University, 2556 

20 อ. นายพรพัฒน์   อินทรสุนานนท์      
 

B.Sc. 
 

M.Sc. 
Ph.D. 

Environmental 
Science 
Toxicology 
Environmental 
Toxicology 
Technology & 
Management 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2541 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
Asian Institute of 
Technology, 2554 

21 อ. นายเฉลิมชัย  อาจประดิษฐ์ B.Sc. 
Ph.D. 

Biotechnology 
Applied Biological 
Science 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 
สถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์, 2555 

22 อ. นางสาวพัชรา  งอกงาม B.Sc. 
M.Sc. 
Ph.D. 

Medical 
Technology 
Biotechnology 
Applied Biological 
Science 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2547 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 
สถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์, 2556 

23 
 

อ. Mr. James M. Dubbs B.S. 
 

Ph.D. 

Microbiology 
 
Genetics 

The Pennsylvania 
State University Park, 
USA , 2526  
The Pennsylvania 
State University Park, 
USA, 2533   
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน / 
ปี พ.ศ. 

24 Prof. Mr. John Henderson Duffus B.Sc. 
 

Ph.D. 
 

D.Sc. 

Biochemistry 
 
Biochemistry 
 
Biochemistry 

University of Edinburgh, 
UK, 2505 
University of Edinburgh, 
UK, 2508 
Heriot-Watt University, 
UK, 2524 

25 Prof. 
 
 
 
 

 

Mr. Leonard Ritter B.Sc. 
 

M.Sc. 
 

Ph.D. 

Biochemistry 
 
Biology 
 
Biochemistry 

Sir George Williams 
University, Canada, 2515 
Sir George Williams 
University, Canada, 2516 
Queen's University-
Kingston, Canada, 2520 

26 Prof. Mr. Martin van den Berg M.Sc. 
 
 

Ph.D. 

Environmental 
and Toxicological 
Chemistry 
Environmental 
and Toxicological 
Chemistry 

The University of 
Amsterdam, 
The Netherlands, 2524 
The University of 
Amsterdam, 
The Netherlands, 2529 

27 Prof. Mr. Herman Nybro Autrup M.Sc. 
 

Ph.D. 

Organic Chemistry 
 
Experimental 
Pathology 

University of 
Copenhagen, Denmark 
University of Nairobi, 
Kenya 

28 - Mr. Kersten Gutschmidt M.Sc. 
 

Ph.D. 

Chemistry  
 
Chemistry 

University of Paderborn, 
Germany, 2532 
University of Paderborn, 
Germany, 2534 

29 Prof. Mr. John Martin Essigmann B.Sc. 
 

Ph.D. 

Biology 
 
Toxicology  

Northeastern University, 
USA, 2513 
Massachusetts Institute 
of Technology, USA, 
2519 

30 Prof. Mr. Ram Sasisekharan B.Sc. 
 
 

Physical Science  
 
 

Bangalore University, 
India , 2528 
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน / 
ปี พ.ศ. 

M.Sc. 
 

Ph.D. 

Biophysics 
 
Medical Sciences 

Harvard University, USA, 
2530 
Harvard Medical School, 
USA, 2535 

31 Prof. Ms. Judith Terry Zelikoff B.Sc. 
M.Sc. 

 
Ph.D. 

Biology  
Microbiology 
 
Experimental 
Pathology 

Upsala College, USA, 
2516 
Fairleigh Dickinson 
University, USA, 2519 
New Jersey Medical 
School,  USA, 2525 

32 Prof. Mr. Norbert Edward Kaminski B.A. 
 
 

M.S. 
 

Ph.D. 

Chemistry 
 
 
Toxicology 
 
Toxicology and 
Physiology 

Loyola University of 
Chicago,  
USA, 2521 
North Carolina State 
University, USA, 2524 
North Carolina State 
University, USA, 2528 

33 Assoc. 
Prof. 

Ms. Nancy Derrick Denslow B.Sc. 
 

M.S. 
Ph.D. 

Chemistry 
 
Biochemistry  
Biochemistry 

University of Virginia, 
USA, 2509 
Yale University, 
USA,2510 
University of Florida, 
USA, 2518 

34 - Mr. Norbert Frank B.Sc. 
 

Ph.D. 

Chemistry 
 
Chemistry 

University of Basel, 
Switzerland, 2512 
University of Freiburg, 
Germany, 2517 

จ านวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  
(หลักสูตรนานาชาติ)  ปีการศึกษา 2562   
 

สาขา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพประยุกต์) 

6 คน 8 คน 8 คน 9 คน -  คน 31 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตร

นานาชาติ) ด าเนินการจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  โดยมีการด าเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวในการควบคุมก ากับมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุ กต์ มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 และ ข้อ 2 

จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตร 
นานาชาติ) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 6 คน อีกทั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
ดังรายนามต่อไปนี้  

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (√) ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาวิชา 

ป.โท ป.เอก ศ. รศ. ผศ. 
1 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์  โกวิทตรพงศ์  √ √   Ph.D (Pharmacology) 
2 ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์  √ √   Ph.D (Molecular Biology) 
3 รศ.ดร.มยุรี  เฟ่ืองทอง  √  √  Ph.D (Microbiology) 
4 รศ.ร.อ.ดร.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์  √  √  Ph.D (Biotechnology) 
5 รศ.ดร.รจนา  สุขชวลิต  √  √  Ph.D (Biosciences) 
6 ดร.สุวิทย์ ล้อประเสริฐ  √    Ph.D (Biotechnology) 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3  
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ มีอาจารย์

ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 7 คน อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังรายนามต่อไปนี้ 
   

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (√) ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชา 

ป.โท ป.เอก ศ. รศ. ผศ. 
1 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์  โกวิทตรพงศ์  √ √   Ph.D (Pharmacology) 
2 ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์  √ √   Ph.D (Molecular Biology) 
3 รศ.ดร.มยุรี  เฟ่ืองทอง  √  √  Ph.D (Microbiology) 
4 รศ.ร.อ.ดร.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์  √  √  Ph.D (Biotechnology) 
5 รศ.ดร.รจนา  สุขชวลิต  √  √  Ph.D (Biosciences) 
6 ผศ.ดร.ภัทราวุธ  โสภา  √   √ Ph.D (Biological Science) 
7 ดร.สุวิทย์ ล้อประเสริฐ  √    Ph.D (Biotechnology) 

 

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4.  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตร ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนในสาขาจ านวนรวมทั้งสิ้น 7 คน รวมถึงอาจารย์
พิเศษชาวไทยจ านวน 22 คน และชาวต่างชาติจ านวน 12 คน เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
คุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด   

  ที ่
ชื่อ - นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ  () 

มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วน
หนึ่งของ
ปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

อาจารย์ผู้สอน 
1 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์  โกวิทตรพงศ์     
2 ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน ์      
3 รศ.ดร.มยุรี  เฟ่ืองทอง     
4 รศ.ร.อ.ดร.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์     
5 รศ.ดร.รจนา  สุขชวลิต     
6 ผศ.ดร.ภัทราวุธ  โสภา     
7 ดร.สุวิทย์ ล้อประเสริฐ     
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  ที ่
ชื่อ - นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ  () 

มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วน
หนึ่งของ
ปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

อาจารย์พิเศษ 
1 ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูา             

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี                
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

     

2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส  รุจิรวัฒน์     
3 รองศาสตาจารย์ ดร.จุฑามาศ  สัตยวิวัฒน์     
4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์  มงคลสุข     
5 รองศาสตราจารย์ดร.เดชาวุฒิ  นิตยสุทธิ     
6 ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ     
7 รองศาสตราจารย์ ดร.อรนาฏ มาตังคสมบัติ     
8 รองศาสตาจารย์ ดร.พรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์     
9 ดร.ขวัญรวี  สิริกาญจน     
10 ดร.นิศานาถ  เจริญลาภ     
11 ดร.นิลุบล ปาริชาติธนกุล     
12 ดร.เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล     
13 ดร.ลักขณา งิ้วสระ     
14 ดร.วรรัตน์ แช่มพัฒนชัย     
15 ดร.ทวิช สุริโย     
16 ดร.เบญจพร  ทรงวศิน     
17 ดร.เบญจมาศ  คุ้มครอง     
18 ดร.อัญญาภรณ์  ชัยเลิศ     
19 ดร.ฐิติรัตน์ เงาเทพพฤฒาราม     
20 ดร.พรพัฒน์ อินทรสุนานนท์     
21 ดร.เฉลิมชัย  อาจประดิษฐ์     
22 ดร.พัชรา  งอกงาม     

อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ 
1 Dr.James M. Dubbs     
2 Professor John Henderson Duffus     
3 Professor Leonard Ritter     
4 Professor Martin van den Berg     
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  ที ่
ชื่อ - นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ  () 

มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วน
หนึ่งของ
ปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

5 Professor Herman Nybro Autrup      
6 Dr. Kersten Gutschmidt     
7 Professor John Martin Essigmann     
8 Professor Ram Sasisekharan     
9 Professor Judith Terry Zelikoff     
10 Professor Norbert Edward Kaminski     
11 Associate Professor Nancy Derrick Denslow     
12 Dr.Norbert Frank     

  
 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ผลการด าเนินงาน 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกพร้อมทั้ง
มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 นอกจากนี้ที่ปรึกษาหลักสูตรและอาจารย์พิเศษบางท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และสถาบันฯ ยังอนุมัติ
ให้สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาหลักสูตรและอาจารย์พิเศษบางท่านดังกล่าวให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักได้อีกด้วย (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 1.1-01)  
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
ผลการด าเนินงาน 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ผลการด าเนินงาน 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยในปีการศึกษา 
2562 มีรายชื่ออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ดังต่อไปนี้  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 1.1-02) 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  คุณวุฒิ (√) ต าแหน่งทางวิชาการ มีผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการเผยแพร่ 

อย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 

ปีย้อนหลัง 

ป.โท ป.เอก ศ. รศ. ผศ. 

1 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์  โกวิทตรพงศ์  √ √   √ 
2 รศ.ดร.ร.อ.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์  √  √  √ 
 3 ผศ.ดร.ภัทราวุธ  โสภา  √   √ √ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  คุณวุฒิ (√) ต าแหน่งทางวิชาการ มีผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการเผยแพร่

ไม่          น้อยกว่า 
10 เรื่อง 

ป.โท ป.เอก ศ. รศ. ผศ. 

1 รศ.จุฑามาศ  สัตยวิวัฒน์  √  √  √ 
2 รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี  √  √  √ 
3 ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์  √   √ √ 
4 ดร.นิศานาถ  เจริญลาภ  √     √ 
5 ดร.ชุติกร นพรัตน์  √    √ 
6 ดร.นุชนาถ  รังคดิลก  √    √ 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผลการด าเนินงาน 
  สถาบันฯ ก าหนดเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยต้องมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบผลงานตีพิมพ์ผ่านวารสารวิชาการ (Publication) หรือผลงานตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)   
 ซ่ึงปีการศึกษา 2562 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีจ านวนทั้งสิ้น 3 คน  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 11-03)  
และมีผลงานตีพิมพ์ในรูปแบบผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  
จ านวน 3 ผลงาน (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 1.1-04)    ดังรายละเอียดต่อไปนี้         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ที ่ รายช่ือ ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
1 นายวีระกิตติ์ วนิชวิทย์ 1. Vanitshavit V, Charoenlap N, Mongkolsuk S, 

Vattanaviboon P.The Role of Endoribonuclease-Like 
Genes Response to Antibiotic Resistance in 
Stenotrophomonas maltophilia. Proceedings of the 
Conference on Two Faces of Chemicals. November 17 
2018: 27-30. 

2 นายวรวุฒิ  ชาวแพะ 2. Chaopeae W, Nopparat C, Govitrapong P. Melatonin 
attenuates β-amyloid production in SH-SY5Y cells under 
hyperglycemic condition.Proceedings of The 23rd Thai 
Neuroscience Society Conference 2019. December 11 
2019: 26-31. 

3 นางสาวลีลาวัลย์  อรุณสิงครัตน์ 3. Arunsingkharat L, Fuangthong M, Ruchirawat M. 
Development and validation of enzyme-linked 
immunosorben (ELISA) assay as a tool for monitoring 
pharmacokinetic profile of biologics compound in 
rodent model. Proceedings of the Conference on Two 
Faces of Chemicals. November 17 2018: 36-40. 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 9.ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
   สถาบันฯ ก ากับ ดูแลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาปีพ.ศ. 2558 โดยในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ ซึ่งสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกันได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกันได้ไม่เกิน 10 คน ต่อภาคการศึกษา  
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 1.1-05) 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

   ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ถึงรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี จึงได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามระบบ ขั้นตอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา AUN QA โดยเริ่มจากการปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง Expexcted 
Learning Outcomes-ELOs เพ่ือให้หลักสูตรได้มีการก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรและสามารถด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
AUN QA ซึ่งจะน าไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในที่สุด 
    ทั้งนี้หลักสูตรได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและได้มี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว เพ่ือด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2562 และหลักสูตรได้ด าเนินการน าหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว จัดท า (ร่าง) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เข้าที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้  
 
 

รายช่ือ 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
1. ศ.ดร.ปิยะรัตน์  โกวิทตรพงศ์ จ านวน 4  คน 
2. ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ จ านวน 4 คน 
3. รศ.ดร.มยุรี  เฟ่ืองทอง จ านวน 4 คน 
4. ดร.รอ.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์ จ านวน 2  คน 
5. ดร.รจนา  สุขชวลิต จ านวน 1  คน 
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   1. คณะกรรมการวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 
   2. คณะกรรมการวิชาการ  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 
2562 
   3. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  28 
มิถุนายน 2562 
   ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการ
ต่างๆ ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ ได้น าเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดังกล่าวเพ่ือขอ
อนุมัติการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 จากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มีมติอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ต่อมาหลักสูตรได้ด าเนินการจัดส่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 1.1-
06)   
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายละเอียดของเอกสาร 
1.1-01 ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2552 
1.1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบปูองกัน

วิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2562   
1.1-03 รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.1-04 ส าเนาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปีการศึกษา 

2562  
1.1-05 ตารางสรุปภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
1.1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 

7/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 4.76 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

5.00 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.88 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.76 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

 
หลักสูตร ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยใช้ผลสรุป

แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ได้ท าการส ารวจ
คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และได้ท างานแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี  (ตลอด 
ปีการศึกษา 2562) เพ่ือให้ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลาพิจารณาผลการท างานหรือการศึกษาต่อของบัณฑิตของ
หลักสูตร ได้อย่างเพียงพอและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการท างานหรือการศึกษาต่อโดยการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 หลักสูตจึง
ด าเนินการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตไปยังสถานที่ท างานของบัณฑิตหรือ
สถานศึกษาที่บัณฑิตศึกษาต่อ โดยแบบสอบถามดังกล่าวมีประเด็นค าถามที่ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้าน
ความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตได้ดังนี ้ 

1. หลักสูตร มีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่ได้ท างานภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา และได้ท างานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี  รวม 5 คน  

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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2. หลักสูตรด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต ให้กับผู้ใช้บัณฑิตจ านวน 5 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.76 คะแนน (9.52/4) 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.88 มากที่สุด 
ด้านความรู้ 4.88 มากที่สุด 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.75 มากที่สุด 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.75 มากที่สุด 
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารเทศ 

4.50 มาก 

ด้านผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.75 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.76 มากที่สุด 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1-01 รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 

1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา และได้ท างานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี   
2.1-02 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รับการตอบกลับ 
2.1-03 รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2562  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5.00 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน       
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ  
ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
 
 
 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      

 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีพ.ศ. 2562 หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตร
นานาชาติ)  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรวม 3 คน และมีผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบผลงานตีพิมพ์ผ่านวารสารวิชาการ (Publication) 
จ านวน 4 ผลงาน และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมวิชาการ 
(Proceedings)  จ านวน 4 ผลงาน โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 160.00 คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 

 
 

  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 
X  100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

40 
X  5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  (คน) 3  
2 จ านวนรวมผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ชิ้นงาน) 8 4.80 

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 - - 
 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.20 4 0.80 

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - - 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.60 - - 
 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00 4 4.00 

 ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 4.80 
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ล าดับ
ที ่
 

ชื่อผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ
นานาชาติ/ชื่อการ
ประชุมวิชาการ 

ค่าน้ า 
หนัก 

เลขที่เอกสาร
หลักฐาน
อ้างอิง 

1 Investivation of 
Multidrug Resistance and 
Plasmid-Mediated 
Colistin and Carbapenem 
Resistance Genes In 
Escherichia coli From 
Environmental Samples 

Vanitshavit V, Sowatad 
A, Whangsuk W, 
Sirikanchana K, 
Mongkolsuk S, 
Vattanaviboon P, 
Charoenlap N. 

Proceedings of 
the Conference 
on Strategic 
Planning for 
Innovations in 
Environmental 
Health. 
November 2 
2019: 26-32. 

0.20 2.2-01 

2 PA14_07730, Dimethyl 
Transferase IN 
Pseudomonas 
aeruginosa PA14 Confers 
Susceptibility to 
Oxidative Stress 

Phatinuwat K, 
Atichartpongkul S, 
Mongkolsuk S, 
Fuangthong M. 

Proceedings of 
the Conference 
on Strategic 
Planning for 
Innovations in 
Environmental 
Health. 
November 2 
2019: 51-55. 

0.20 2.2-02 

3 Melatonin attenuates β-
amyloid production in 
SH-SY5Y cells under 
hypergly cemic condition 

Chaope W, Nopparat 
C, Govitrapong P. 

Proceedings of 
the 23rd Thai 
Neuroscience 
Society 
Conference 2019 
. December 11 
2019: 26-31. 

0.20 2.2-03 

4 Methamphetamine alters 
the expression of 
amyloid precursor 
protein cleaving 
enzymes in human 
neuroblastoma SH-SY5Y 
cells 
 
 
 

Boontor A, Nopparat 
C, Shukla M, 
Govitrapong P. 

Proceedings of 
the 23rd Thai 
Neuroscience 
Society 
Conference 2019 
. December 11 
2019: 57-61 

0.20 2.2-04 
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ล าดับ
ที ่
 

ชื่อผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการ
นานาชาติ/ชื่อการ
ประชุมวิชาการ 

ค่าน้ า 
หนัก 

เลขที่เอกสาร
หลักฐาน
อ้างอิง 

5 TrmB, a tRNA m7G46 
methyltransferase, plays 
a role in hydrogen 
peroxide resistance and 
positively modulates the 
translation of katA and 
katB mRNAs in 
Pseudomonas 
aeruginosa  

Thongdee N, Jaroensuk 
J, Atichartpongkul S, 
Chittrakanwong J, 
Chooyoung K, 
Srimahaeak T, Chaiyen 
P, Vattanaviboon P, 
Mongkolsuk S, 
Fuangthong M. 

Nucleic acids 
research. 2019 
Sep 
26;47(17):9271-
81. 

1.00 2.2-05 

6 Inactivation of ahpC 
renders 
Stenotrophomonas 
maltophilia resistant to 
the disinfectant 
hydrogen peroxide  

Charoenlap N, 
Jiramonai L, 
Chittrakanwong J, 
Tunsakul N,  
Mongkolsuk S, 
Vattanaviboon P. 

Antonie Van 
Leeuwenhoek. 
2019 May 
15;112(5):809-14. 

1.00 2.2-06 

7 The Agrobacterium 
tumefaciens atu3184 
gene, a member of the 
COG0523 family of 
GTPases, is regulated by 
the transcriptional 
repressor Zur   

Khemthong S, 
Nuonming P, 
Nookabkaewb S, 
Sukchawalit R, 
Mongkolsuk S. 

Microbiological 
research. 2019 
May 1 ;222:14-24 

1.00 2.2-07 

8 Regulation and function 
of the flavonoid-
inducible efflux system, 
emrR-emrAB, in 
Agrobacterium 
tumefaciens C58  

Khemthong S, 
Nuonming P, Dokpikul 
T, Sukchawalit R, 
Mongkolsuk S. 

Applied 
microbiology and 
biotechnology. 
2019 Jul 
20;103(14):5763-
80. 

1.00 2.2-08 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา      
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 3.67 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.00 คะแนน   
 
ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)  มีระบบ
และข้ันตอนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามระบบของสถาบันฯ  ดังนี้ 

 
- การรับนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ
และข้ันตอนการรับนักศึกษา ตามระบบของสถาบันฯ  ดังนี้ 

กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ชาวไทย 
1. ด าเนินการประชุมเตรียมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานส่งเสริมวิชาการประชุมร่วมกันเพ่ือเตรียมการวางแผนรับ

สมัครนักศึกษาใหม่ในประเด็นเกี่ยวกับ แผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร การก าหนดช่วงเวลารับสมัคร 
การก าหนดวันจัดงานแนะน าหลักสูตร และการก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่  

 โดยการประชุมจะมีขึ้นในช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา  ซึ่งการเตรียมการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาจากผลสรุปการจัดงานแนะน าหลักสูตร          
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ทางด้านจ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา ข้อคิดเห็นจากการประเมินของผู้เข้าร่วม
งานแนะน าหลักสูตร และผลการรับนักศึกษาใหม่ของปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาและ
กระบวนการการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีต่อไป 

2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ และงานส่งเสริมวิชาการได้หารือร่วมกันเพ่ือ

เตรียมการก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยเป็นแนวทางกลางของสถาบันฯ ที่
ใช้ร่วมกันทุกหลักสูตรดังนี้ 
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 2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
           2.1.1 การติดต่อตรงกับมหาวิทยาลัยเปูาหมาย 
  ในปีการศึกษาที่ผ่านมายังคงพบว่าผู้สมัครรับทราบการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับสมัคร

นักศึกษาจากบุคคลที่รู้จัก อาทิ รุ่นพ่ี เพ่ือน อาจารย์ ของสถาบันเดิมที่ตนส าเร็จการศึกษามาดังนั้น สถาบันฯ
จึงยังคงด าเนินการรับนักศึกษาด้วยกระบวนการติดต่อตรงกับมหาวิทยาลัยเปูาหมายเช่นเดิม แต่ได้เพ่ิมเติม
ช่องทางมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย์ใหม่ของสถาบันฯ ได้ติดต่อกับคณาจารย์ของสถานศึกษาเดิมของตนหรือ
สถานศึกษาที่เคยมีความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกันเพ่ือเสนอให้ทุนการศึกษากับคณาจารย์หรือนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเหล่านั้น ซึ่งเป็นการติดต่อผ่านช่องทางของบุคคลที่คณาจารย์ใหม่ของสถาบันฯ มีความรู้จัก
คุ้นเคยและเคยมีความร่วมมือทางด้านวิชาการ และหรือด้านการวิจัยร่วมกัน โดยได้ด าเนินการทั้งในรูปแบบ
การติดต่อในเบื้องต้นเพ่ือขอเข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันฯ เพ่ือให้ได้ผู้เข้าฟังการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่ตรงตามเปูาหมายของการรับนักศึกษาและการส่งอีเมลล์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัคร
ทุนการศึกษาและการจัดงานแนะน าหลักสูตร ไปยังบุคคลที่รู้จักโดยตรง 

  นอกจากนี้หลักสูตรยังเพ่ิมช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัคร
นักศึกษาผ่านทางศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปจากหลักสูตรโดยเฉพาะศิษย์ เก่าที่ท างานเป็นอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือท างานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ศิษย์
เก่าเหล่านั้นประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่ท างานในองค์กรเหล่านั้นทราบข้อมูลการสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา 

  2.1.2 การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาผ่านนักศึกษาฝึกงานที่มาและเคยมาฝึกงานกับ
สถาบันฯ   

  สถาบันฯ เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาผ่านทาง
นักศึกษาฝึกงานที่มาและเคยมาฝึกงานกับสถาบันฯ  เนื่องจากนักศึกษาเหล่านั้นมีประสบการณ์ตรงจากการได้
ร่วมท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ร่วมในการท างานวิจัยกับ
คณาจารย์ของสถาบันฯ โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวด าเนินการโดยตรงกับนักศึกษาฝึกงานและให้
นักศึกษาเหล่านั้นเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งผ่านข้อมูลหลักสูตรและทุนการศึกษาของสถาบันฯ เพ่ือชักชวน
เพ่ือนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันมาสมัครขอรับทุนการศึกษาอีกด้วยการด าเนินการดังกล่าวท าให้
สถาบันฯ มีโอกาสมากยิ่งข้ึนในการคัดเลือกนักศึกษา 

        2.2  การประชาสัมพันธ์ในวงกว้างสู่สาธารณะชน 
            งานส่งเสริมวิชาการได้ด าเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในการจัด

งานแนะน าหลักสูตร และการรับสมัครนักศึกษา ส่งไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ  อีกทั้งส่งไปยัง
หน่วยงานราชการ และเอกชนที่มีสายงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สถาบันฯ จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้มี
ผู้เข้าร่วมงานแนะน าหลักสูตรได้จากหลากหลายสถาบัน ท าให้สถาบันฯ มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษา
ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังน าข้อมูลด้านการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เหล่านั้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของสถาบันฯ และส่งอีเมล์จากคณาจารย์ของสถาบันฯ ไปยังคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเปูาหมายที่มีความ
รู้จักคุ้นเคย และเคยมีความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยต่อกัน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่  
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3. ด าเนินการรวบรวมใบสมัคร  
    งานส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมใบสมัครของผู้สมัครจากช่องทางต่างๆ ทั้ง

ทางช่องทางการส่งใบสมัครด้วยตนเองในงานแนะน าหลักสูตรและการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จากการได้รับ
ข้อมูลทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดท าสรุปข้อมูลผู้สมัครเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

 
4. พิจารณาใบสมัครของผู้สมัครเข้าศึกษา 
   สถาบันฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละสาขาท าการพิจารณาใบสมัครของ

ผู้สมัครหลังจากสิ้นสุดก าหนดวันรับสมัคร โดยจะท าการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่คุณวุฒิที่ส าเร็จ
การศึกษา สาขาที่ส าเร็จการศึกษาว่ามีความเชื่อมโยงกับสาขาที่ผู้สมัครสนใจเข้าศึกษาหรือไม่ และผล
การศึกษาของผู้สมัครว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาของสถาบันฯ หรือไม่เพ่ือท าการคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติครบตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันฯ และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และจะ
ด าเนินการสัมภาษณ์รอบแรกในวันจัดงานแนะน าหลักสูตร  

 5. จัดงานแนะน าหลักสูตร  
     สถาบันฯ โดยงานส่งเสริมวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในด าเนินการจัดงานแนะน าหลักสูตร

(Open House) ตามวันที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 3 สาขาได้ร่วมกันก าหนด เพ่ือแนะน าหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบันฯ พร้อมทั้งเปิดห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้เข้าร่วมงานแนะน าหลักสูตร และนักศึกษา
ที่สนใจได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจริงของสถาบันฯ พร้อมทั้งรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาเพ่ิมเติมในวันดังกล่าว   

6. สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษา  
   งานส่งเสริมวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเป็นนักศึกษาเพ่ือเสนอ

อธิการบดีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์  และด าเนินการสอบสัมภาษณ์รวมถึงคัดเลือก 
ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  ทั้งนี้หลังจากที่งานส่งเสริมวิชาการได้เสนอรายชื่อผู้สมัครขอรับ
ทุนการศึกษาให้กับสาขาเพ่ือพิจารณาสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กระทั่งได้รายชื่อผู้มีสิทธิ์
สัมภาษณ์แล้ว งานส่งเสริมวิชาการจะด าเนินการนัดผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใน
วันจัดงานแนะน าหลักสูตรและหากนักศึกษาไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้ หลักสูตรจะจัดให้มีการ
สัมภาษณ์ผ่านระบบ Skype โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเป็นนักศึกษาซึ่งเป็นคณาจารย์ของแต่ละ
สาขาจะเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร รวมถึงการ
ทดสอบความรู้เดิม และสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผู้สมัครสนใจ หรือได้เคยท ามาในระดับการศึกษาที่ผ่านมา 
หลังจากสัมภาษณ์ผู้สมัครครบทั้งหมด คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเป็นนักศึกษาของสาขาจะประชุม
ร่วมกันเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่สถาบันฯ ต่อไป 

ทั้งนี้หลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้จัดท า
แบบประเมินผู้สัมภาษณ์รายบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ แต่ละท่านได้ประเมินคุณสมบัติของ
ผู้สมัครด้านความรู้พ้ืนฐาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์งานวิจัยที่ได้ผ่านมา ทัศนคติต่อ
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน และได้น า
คะแนนประเมินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ แต่ละท่านมาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือสรุปโดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 7.00 คะแนน ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาดังกล่าวส่งผลให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนและสามารถรับนักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานดียิ่งขึ้น
อันเห็นได้จากนักศึกษาเข้าใหม่ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 สามารถศึกษารายวิชาเตรียมความพร้อมได้
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ดีกว่ารุ่นที่ผ่านมา โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาเตรียมความพร้อมของปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 67.68 
และผลคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาเตรียมความพร้อมของปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 74.43 

7.   ประกาศผลการสัมภาษณ์ 
     งานส่งเสริมวิชาการ จะด าเนินการขอผลการสอบสัมภาษณ์จากแต่ละสาขา เพ่ือประกาศผลการ

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งหากยังมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเพ่ิมเติมและยังมีจ านวน
ทุนการศึกษาเพียงพอ สถาบันฯ จะด าเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมในรอบต่อไป 

8.  รับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติม  
     กรณีมีผู้สมัครผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 น้อยกว่าเปูาหมายที่ได้วางไว้ตามแผนการรับ

นักศึกษาในแต่ละปี  สถาบันฯ จะท าการประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพ่ิมเติมผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ควบคู่ไปกับการด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังสถานศึกษาต่างๆ  ก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ตามขั้นตอนต่างๆ ทั้งนี้  สถาบันฯ จะ
ด าเนินการพิจารณาใบสมัครของผู้สมัครเข้าศึกษา และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาใหม่อีกครั้งเพ่ือให้ได้
จ านวนนักศึกษาใหม่ตามเปาูหมายที่สถาบันฯได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี 

9.   จัดงานวันมอบตัวนักศึกษาใหม่  
     งานส่งเสริมวิชาการจะด าเนินการก าหนดวันมอบตัวนักศึกษา โดยในวันดังกล่าวจะมีลงนามใน

สัญญาการรับทุนการศึกษาและการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ 
     - การแนะน าผู้บริหาร และคณาจารย์  
     - ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน (รายวิชาหลัก / บังคับ หน่วยกิตที่ต้องศึกษา ขอบเขตงานวิจัย 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ)  
     - ข้อมูลด้านเกณฑ์การรับทุนการศึกษา 
     - ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
     - ข้อมูลด้านการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ 
     - ข้อมูลด้านการเปิดบัญชีธนาคารและการท าบัตรนักศึกษา 
     - ข้อมูลด้านการประสานการจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
     - ข้อมูลด้านการใช้ชีวิตในการศึกษาที่สถาบันฯ โดยการให้ข้อมูลจากรุ่นพ่ี และเจ้าหน้าที่ งาน

ส่งเสริมวิชาการ  
    พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยการจัดงานวันมอบตัวนักศึกษาใหม่นี้

นับว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนการเปิดภาคการศึกษาแรกของสถาบันฯ 
อีกด้วย 

กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ 
1. ด าเนินการวางแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ  (Planning) 
   หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงาน

วางแผนการรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ โดยที่ปรึกษาวิเทศสัมพันธ์จะจัดท าตารางแผนผังการด าเนินงานเพ่ือ
ก าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน รวมถึงก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 
ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทส าหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุนชาวต่างชาติจาก
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศประมาณปีละ 8 ทุน (รวมทุกหลักสูตรของสถาบัน)  

2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ (Annoucement and 
Invitation Letters) 
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 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครนักศึกษาใหม่
ชาวต่างชาติตามท่ีได้วางแผนไว้ดังต่อไปนี้ 

 2.1  การจัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ใบสมัครการรับทุนการศึกษา และรายการเอกสาร
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขอสมัครการรับทุน เพ่ือเป็นเอกสารส่งไปพร้อมกับหนังสือประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันฯเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 

 2.2  การจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพ่ือส่งไปยังกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ดังนี้ 
 - สถานเอกอัครราชฑูตของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (9 ประเทศ) ประจ าประเทศไทย 
 - สถานเอกอัครราชฑูตของประเทศนอกกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (12 ประเทศ) ประจ าประเทศไทย 
 - สถานศึกษาของประเทศในและนอกกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (21 แห่ง) โดยพิจารณาจาก

สถานศึกษาเดิมของผู้ส าเร็จการศึกษาและของนักศึกษาชาวต่างชาติที่ก าลังศึกษาอยู่ ณ สถาบัน  
 - หน่วยงาน/องค์กรที่มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศในและนอกกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (18 แห่ง) โดยพิจารณาจากสถานที่ท างานเดิมของผู้ส าเร็จการศึกษา
และของนักศึกษาชาวต่างชาติที่ก าลังศึกษาอยู่ ณ สถาบัน และหน่วยงานที่สถาบันฯมีการจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงมีการติดต่อประสานงานด้านเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 

 2.3 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทส าหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุน
ชาวต่างชาติผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

3. ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นของผู้สมัคร (Initial Screening) 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้สนใจสมัครขอรับทุน

ชาวต่างชาติที่ส่งมาทางอีเมลล์และไปรษณีย์และน าเสนอท่ีปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือ คัดกรองข้อมูลผู้สมัคร
ในเบื้องต้นก่อนส่งไปยังคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเป็นนักศึกษาของหลักสูตร เพ่ือพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสัมภาษณ์ 

4. ด าเนินการวางแผนเพ่ือการจัดสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์การเข้ารับการ
สัมภาษณ์ (Interview) 

    หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ์ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเป็นนักศึกษาของหลักสูตร ได้สรุปผลเพ่ือน ามาวางแผนการ
จัดให้มีการสัมภาษณ์รายบุคคลที่ประเทศของผู้สมัครหรือการจัดให้มีการสัมภาษณ์ผ่านระบบ SKYPE ตามที่
คณะกรรมการฯ ได้ก าหนด ทั้งนี้ในการเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้สมัครยังประเทศต่างๆ จะได้มีการจัดทีมคณะ
ผู้แทนของสถาบันฯ ที่ประกอบด้วยที่ปรึกษาวิเทศสัมพันธ์และผู้แทนคณาจารย์ของหลักสูตร เพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติและความสามารถเชิงวิชาการรวมถึงบุคลิกภาพส่วนบุคคลและยังเป็นการเดินทางไปเพ่ือการ
ประสานงานเครือข่ายต่างประเทศอีกด้วย 
 นอกจากนี้การจัดให้มีการสัมภาษณ์ผ่านระบบ SKYPE จะได้มีการนัดหมายกับผู้สมัครเพ่ือทดสอบ
ระบบในเบื้องต้นก่อนวันสัมภาษณ์จริงเพ่ือปูองกันความผิดพลาด โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเป็น
ผู้ด าเนินการสัมภาษณ์ร่วมกันทุกคน 
 5.  สรุปผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาชาวต่างชาติเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโท (Final 
Selection) 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการ ด าเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
ชาวต่างชาติเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ และจัดท าหนังสือเพ่ือให้ประธานสาขา
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เสนอรายชื่อดังกล่าวต่ออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติการรับนักศึกษาชาวต่างชาติตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้
เสนอรายชื่อ 
 6.  แจ้งผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาชาวต่างชาติ (Inform Cadidate) 
 ภายหลังจากการที่อธิการบดีอนุมัติการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริม
วิชาการจะเป็นผู้จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการรับทุนการศึกษา (Letter of Scholarship Award/
รายละเอียดการรับทุน (Instuction of Scholarship Award)) และหนังสือตอบยืนยันการรับทุนการศึกษา 
(Scholarship Acceptance Form) เพ่ือส่งไปยังผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาชาวต่างชาติล่วงหน้าก่อน
ก าหนดการเดินทางมารับทุนการศึกษาอย่างน้อย 1  เดือน เพ่ือให้ผู้รับทุนมีเวลาเตรียมการในการขอเอกสาร
การเดินทางเข้าประเทศ (ขอ Visa) 
 7.  เตรียมการเดินทาง (Travel Arrangenent) 
     หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการ โดยการหารือกับที่ปรึกษาวิเทศสัมพันธ์และคณาจารย์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดรายวิชาเตรียมความพร้อมจะได้ก าหนดวันเดินทางมารับทุนการศึกษาเพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ทุนการศึกษาชาวต่างชาติ สามารถเดินทางมารับทุนการศึกษาได้ทันก่อนการเริ่มเรียนรายวิชาเตรียมความ
พร้อมประมาณ 1 อาทิตย์ล่วงหน้าโดยสถาบันฯ จะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน การไปรับผู้รับ
ทุนที่สนามบินและการจัดเตรียมที่พักให้กับผู้รับทุนเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย 
 8.  การเข้าเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมและรายวิชาต่างๆ ของปีการศึกษาใหม่  
     ภายหลังจากท่ีผู้รับทุนชาวต่างชาติเดินทางมาถึงประเทศไทยตามวันที่ก าหนด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
งานส่งเสริมวิชาการจะเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาเข้าพัก ณ ที่พักที่สถาบันฯ จัดให้รวมถึงชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นและ
อ านวยความสะดวกในการศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศไทย กระทั่งนักศึกษาเข้าเรียนรายวิ ชาเตรียมความ
พร้อมประมาณเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม และเริ่มเรียนรายวิชาใหม่ในเดือนสิงหาคม 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ได้ด าเนินการตามระบบการรับนักศึกษาใหม่ชาวไทยของสถาบันฯ  
เพ่ือการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยสถาบันฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร และมีการประชาสัมพันธ์
การสมัครขอรับทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ อีกทั้งด าเนินการส่งจดหมายการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ไปยังสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 200 แห่ง 
รวมถึงการจัดงานแนะน าหลักสูตร (CGI Open House 2019) ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 โดยมีการ
บรรยายจากผู้แทนทั้ง 3 สาขา (วิทยาศาสตร์เคม,ี วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ และ พิษวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) 
และยังเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ อาคารวิจัยเคมีและอาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ต่อมาคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัคร
เป็นนักศึกษาได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครจากการพิจารณาใบสมัครที่ส่งมาทางช่องทางต่างๆ อาทิทาง
ไปรษณีย์ ทางอีเมลล์ และการสมัครด้วยตนเองในงานแนะน าหลักสูตร กระทั่งได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ผ่านการคัดเลือกให้ได้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบ
แรกในวันจัดงานแนะน าหลักสูตรและได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษารอบแรกใน
เดือนต่อมา  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-01) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-02)  
  อีกทั้งสถาบันฯ ได้ประกาศรายชื่อรับนักศึกษาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ ได้มีการก าหนดวัน
มอบตัวนักศึกษาใหม่ข้ึนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ของสถาบันฯ มีการจัดให้
นักศึกษาลงนามในสัญญาการรับทุนการศึกษาและมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ  

ทั้งนี้แม้ว่าหลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ           
ได้จัดท าแบบประเมินผู้สัมภาษณ์รายบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ แต่ละท่านได้ประเมิน
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คุณสมบัติของผู้สมัครด้านความรู้พ้ืนฐาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์งานวิจัยที่ได้ผ่าน
มา ทัศนคติต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเต็ม 10 
คะแนน และได้น าคะแนนประเมินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ แต่ละท่านมาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือสรุป โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 7.00 คะแนน   ซึ่งการปรับปรุง
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าวส่งผลให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนและสามารถรับนักศึกษามี
ความรู้พื้นฐานดียิ่งขึ้นอันเห็นได้จากนักศึกษาเข้าใหม่ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 สามารถศึกษารายวิชา
เตรียมความพร้อมได้ดีกว่ารุ่นที่ผ่านมา โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาเตรียมความพร้อมของปีการศึกษา 
2561 เท่ากับ 67.68 และผลคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาเตรียมความพร้อมของปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 74.43
แต่หลักสูตรยังรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับนักศึกษาเนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ทุกสถาบันประสบปัญหาผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา           
มีจ านวนน้อยลงส่งผลให้หลักสูตรยังไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าใหม่ได้ตามแผน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความ
เฉพาะทางซึ่งส่งผลให้นักศึกษาที่มีความสนใจเฉพาะทางที่จะศึกษามีจ านวนน้อย (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 
3.1-03)      

  



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ หน้า 31 
 

ระบบการรับนักศึกษา 
 

 

  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ร่วมประชุมเพ่ือ
เตรียมการวางแผนการรับนักศึกษา 

A 

            เพ่ือก าหนด 

- แผนการรับนักศึกษา 
- คุณสมบัติผู้สมัคร 
- การก าหนดช่วงเวลารับ
สมัคร 
- การก าหนดวันจัดงาน
แนะน าหลักสูตร 

A 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การประชาสัมพันธ์ในวงกว้างสู่
สาธารณะชน 

 การเจาะ
กลุ่มเปูาหมาย 

 การติดต่อโดยตรง  ก าหนดวันจัดงานแนะน า
หลักสูตร Open House 

มหาวิทยาลัยเปูาหมายรวบรวมใบสมัคร 

สถาบันรวบรวมใบสมัคร 

พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร 

พิจารณาจาก 
- คุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา 
- สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
- ผลการศึกษา B 

B 

สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก 

ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ 
กรณไีม่เป็นไปตามเปูาหมาย 1 
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ระบบการรับนักศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษา ตามระบบของสถาบันฯ ดังนี้ 
1.  การจัดรายวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่   
     สถาบันฯ มีการก าหนดให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาที่สถาบันฯ เริ่มต้นเข้าคอร์ส 

ปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดปีการศึกษา เพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาใหม่ที่มาจากต่าง
สถาบันการศึกษาเพ่ือให้มีระดับพ้ืนฐานความรู้ที่ เท่าเทียมกันในเบื้องต้นก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือการเรียน
รายวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษาที่ 1 ที่จะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม โดยสถาบันฯ ให้ความส าคัญกับคอร์ส 
รายวิชาเตรียมความพร้อมเพ่ือปูพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดรายวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาใหม่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากสาขาต่างๆ ของสถาบันฯ เป็นศาสตร์เฉพาะทางและมีการจัดการ
เรียนการสอนที่จะต้องอาศัยการบูรณาการความรู้เพ่ือท าการวิจัยส าหรับการจัดท าวิทยานิพนธ์ และรายวิชา
เตรียมความพร้อมที่สถาบันฯ จัดให้นักศึกษานั้นมีส่วนช่วยให้นักศึกษาของทุกหลักสูตรมีความเข้าใจในศาสตร์
บูรณาการนั้นได้ดีมากยิง่ขึ้น อาทิ การจัดรายวิชา 0301501 วิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบบูรณาการ (Integrated 
Life Sciences) ช่วยให้นักศึกษาของหลักสูตรที่ยังไม่มีความแม่นย าเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้ด้านชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และชีวเคมี และนักศึกษาของหลักสูตรทางด้านเคมีชีวภาพที่ยังไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้าน
ดังกล่าว ในระดับปริญญาตรีมาก่อน ได้มีความเข้าใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเก่ียวกับเนื้อหาดังกล่าว เนื่องจาก
รายวิชานี้เป็นการศึกษาความรู้พ้ืนฐานแบบบูรณาการเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ใน
กระบวนการด าเนินชีวิตในระดับโมเลกุล และระดับเซลล์ โดยหลังจากนักศึกษาของหลักสูตรทางด้านเคมี
ชีวภาพได้เรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมนี้แล้ว สามารถสอบผ่านรายวิชานี้ที่มีการเน้นเนื้อหาทางด้านชีววิทยา
ได้ในที่สุด  นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้จัดรายวิชาเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้พ้ืนฐานทางเคมี ได้แก่ 
รายวิชา CB1 Essential Chemistry for Life Sciences ซึ่งท าให้นักศึกษาของหลักสูตรส่วนใหญ่ที่จบ
การศึกษาทางด้านชีววิทยาสามารถเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการความรู้พ้ืนฐานทางเคมีอย่างมาก เช่น หัวข้อ 
electron pushing ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติทางชีววิทยาของสาร และนักศึกษา

 จัดงานวันมอบตัว 
- ด้านการเรียนการสอน 
- ด้านงานทุนการศึกษา 
- ด้านการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- ด้านการใช้บริการศูนย์การ 
  เรียนรู้ 
- ด้านการใช้ชีวิตในการศึกษาที่ 
  สถาบันฯ 

C 

วันมอบตัวนักศึกษา 

ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 

สิ้นสุดกระบวนการ 

C 

1 
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สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเรียนรายวิชาต่างๆ ที่มีหัวข้อเกี่ยวกับความรู้ด้านเคมีได้อย่างเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น 

2.  การจัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
             งานส่งเสริมวิชาการร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรหารือและก าหนดการจัดงานวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ โดยในวันดังกล่าวจะเป็นการพบกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตัวแทน
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้กล่าวถึงสาระที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิ ชาที่ต้อง
ศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ข้อเสนอแนะต่อการเรียนและการท า
วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์และการใช้ชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยให้แก่นักศึกษา
ใหม่ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
 3. การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้นักศึกษาใหม่ 
      สถาบันฯ ก าหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการตั้งแต่แรกเข้าศึกษาเพ่ือให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา การใช้ชีวิตและมีการเสริมสร้างให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนในหลักสูตร 
  ในปีการศึกษา 2562  สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดรายวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ใหมใ่น ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเดือน มิถุนายน –กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกของ            
ปีการศึกษา 2562  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-04) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-05) โดยก่อนที่จะมี
การจัดรายวิชาเพ่ือแตรียมความพร้อมดังกล่าว อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดรายวิชา
เตรียมความพร้อมร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาเคมีชีวภาพและสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนด
ระยะเวลาการจัดรายวิชาเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเคมีและ
ชีววิทยาก่อนการเปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการน าผลการเรียนผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ได้เรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมารวมทั้งการหารือระหว่างทีมผู้สอนเพ่ือ
เตรียมการส าหรับการจัดรายวิชาเตรียมความพร้อมมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินกระบวนการในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา และได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวมาด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 031501 
Integrated Life Sciences 
 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงด าเนินการจัดรายวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่  ในปี
การศึกษา 2563 โดยมีการรวมหัวข้อ  การเพ่ิมหัวข้อใหม่ และปรับเปลี่ยนผู้สอนจากปีการศึกษาที่ผ่าน อาทิ 
การเพ่ิมหัวข้อใหม่ Intermediary Metabolism: glucose, Intermediary Metabolism: fatty acids , 
Intermediary Metabolism: amino acids and nitrogenous bases และการปรับเปลี่ยนผู้สอนในหัวข้อ 
Receptor Signal Transduction เป็น ดร.พัชรา งอกงาม และปรับเปลี่ยนผู้สอนในหัวข้อ Cell Signallings  
เป็น ดร.เฉลิมชัย อาจประดิษฐ์ 
 ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังมีการจัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 13 
กันยายน 2562 โดยผู้แทนอาจารย์ของหลักสูตรได้ชี้แจงสาระส าคัญเกี่ยวกับรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษา
ต้องเรียนซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนการน าเสนอจากปีที่ผ่านมาเพ่ือให้มีความสอดคล้องและทันสมัยกับการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของรายวิชานั้นๆ ในปีการศึกษาปัจจุบันและให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและ
ได้น าเสนอขอบเขตของหัวข้องานวิจัยของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาใหม่มีข้อมูลที่จะสามารถเห็นแนวทางการ
เลือกหัวข้อการท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ตั้งแต่แรกเข้า โดยการเพ่ิมเติมการให้ข้อมูลขอบเขตของหัวข้อ
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งานวิจัยดังกล่าวเป็นแนวคิดของคณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ให้เกิดความ
ตระหนักถึงการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-06) 
 อีกท้ังสถาบันฯ ยังจัดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการตั้งแต่แรกเข้าโดยก าหนดให้
เป็นอาจารย์ในหลักสูตรและก าหนดสัดส่วนให้อาจารย์ 1 คนดูแลนักศึกษาไม่เกิน 5 คน เพ่ือให้สามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึงซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการมีส่วนช่วยในการรับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษาท าให้นักศึกษาปรับตัว
ให้เข้ากับระบบการศึกษาของสถาบันฯ ได้เป็นอย่างดีจึงท าให้นักศึกษาไม่มีปัญหาในการเรียน (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 3.1-07) 
 ทั้งนี้ภายหลังจากที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562แล้วนั้น นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากได้ศึกษาหัวข้อ
ต่างๆ ในรายวิชาเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรายวิชาหลักในหลักสูตร อันเห็นได้จาก     
การจัดรายวิชาเตรียมความพร้อม 0301501 Integrated Life Sciences ซึ่งมีเนื้อหาที่จะเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการน าไปสู่การเรียนรายวิชา 0102502 Experimental Strategies for Biological Problems           
ซึ่งนักศึกษาปีการศึกษา 2562 สามารถเรียนรายวิชา 0102502 Experimental Strategies for Biological 
Problems ได้ดียิ่งขึ้นหากเทียบผลการศึกษาของรายวิชาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  ซึ่งมีการกระจายของระดับ
คะแนน(เกรด) ที่ดีข้ึนกว่าปีที่ผ่านมาดังนี้ 
 

รายวิชา 
 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับ

คะแนน 
(เกรด) 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

ร้อยละของ
การกระจาย

เกรด 

ระดับ
คะแนน 
(เกรด) 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

ร้อยละของ
การกระจาย

เกรด 
0102502 
Experimental 
Strategies for 
Biological 
Problems 

A 7 30 A 2 10.00 
B+ 6 22 B+ 10 50.00 
B 11 43 B 8 40.00 

C+ 1 4 C+ - - 
C - - C - - 

จ านวนรวม 25 100.00 รวม 20 100.00 
 
 ทั้งนี้จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 0102502 Experimental Strategies for Biological 
Problems ของปีการศึกษา 2561 และ 2562 มีจ านวนใกล้เคียงกัน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวในปีการศึกษา 2562 มีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีผลการเรียนในระดับดับ B+ มากกว่าปีทีผ่านมาและ
ไม่มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ C+  ซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ว่าการจัดรายวิชาเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาตามหลักสูตรได้ผลเป็นอย่างดี (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 3.1-08)   
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ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา 

 

  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมประชุม 
เพ่ือวางแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ 

เริ่มระบบการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา 

 นักศึกษาใหม่เข้าเรียนคอร์สวิชาเตรียม
ความพร้อมที่สถาบันจัดเพ่ือเตรียมความ

พร้อมของรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 

 นักศึกษาใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 
เพ่ือรับฟังแผนการเรียนจากผู้แทน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ประเมินผลการจัดหลักสูตร 
การเตรียมความพร้อม 

 สิ้นสุดกระบวนการ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายละเอียดของเอกสาร 
3.1-01 ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่ องการรับสมัครผู้ รับ

ทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562  

3.1-02 ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 และ 
รอบท่ี 2 

3.1-03 ตารางแสดงผลการเรียนรายวิชา 0301501 Integrated Life Sciences 
3.1-04 ประมวลรายวิชา 0301501 Integrated Life Sciences 
3.1-05 ประมวลรายวิชา CB1 Essential Chemistry for Life Sciences 
3.1-06 เอกสารประกอบการบรรยายของอาจารย์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา 
3.1-07 ตารางก าหนดรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
3.1-08  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 0102502 Experimental 

Strategies for Biological Problems ปีการศึกษา 2561 และ                 
ปีการศึกษา 2562  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ
และขั้นตอนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการพัฒนาศักยาภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามระบบของหลักสูตร  ดังนี้ 
 - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร  มีระบบและขั้นตอนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเริ่มจากการที่เมื่อ
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในช่วงประมาณภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาที่ 2  โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อรวบรวมหัวข้องานวิจัยที่จะให้นักศึกษาเลือกท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 
และประกาศหัวข้อรวมถึงจ านวนนักศึกษาที่อาจารย์แต่ละท่านจะสามารถดูแลการท าวิทยานิพนธ์ได้ตาม
หลักเกณฑ์ ให้นักศึกษาได้ทราบ จากนั้นนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อน าไปหารือกับอาจารย์เจ้าของ
หัวข้อวิจัย และหากอาจารย์ตกลงรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อดังกล่าว  นักศึกษาจะต้อง
กรอกแบบฟอร์ม  THESIS PROPOSAL TITLE FOR APPROVAL (T01) เพ่ือแจ้งหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้ง
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมและขออนุมัติต่อประธานสาขาก่อนการด าเนินงานแต่งตั้งโดย
สถาบันฯ ซึ่งงานส่งเสริมวิชาการจะได้น ารายชื่อดังกล่าวมาจัดท าค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพประยุกต์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวจะต้องด าเนินการ
ตามระบบและข้ันตอนในการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมจะมีการด าเนินการตามระบบและขั้นตอนในการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะนัดพบกับนักศึกษาในความดูแลเพ่ือวางแผนการท าวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธ์ (Research and Study Plan ) โดยในแผนดังกล่าวจะได้มีการก าหนดตารางเวลาในการเข้า
ท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการ การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพ่ือหารือและติดตามผลวิจัย
ที่เกิดขึ้นและการปรึกษาการด าเนินการเพ่ือน าผลการวิจัยดังกล่าวมาจัดท าวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องติดต่อกับนักศึกษาเพ่ือติดตามการท าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการติดต่อนี้ไม่จ าเป็นต้อง
ให้นักศึกษามาพบด้วยตนเอง สามารถติดต่อผ่านระบบสื่อสารต่างๆ ได้  

2.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการท าวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ์ (Research and Study Plan ) กับนักศึกษาในความดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยหากนักศึกษาไม่
สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ตามแผนที่วางไว้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะนัดพบนอกเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน
ดังกล่าวเพ่ือหารือถึงแนวทางการปรับแผนหรือการแก้ไขการท างานวิจัยเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถน ามาใช้
ส าหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ในที่สุด  

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ยังมีขอบเขตการดูแลและให้ค าปรึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาอีกด้วย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้
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ค าปรึกษาและเสนอแนะรายชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปูองกัน
วิทยานิพนธ์ รวมถึงให้ค าปรึกษาและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เพ่ือให้นักศึกษาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ
ดังกล่าว เป็นต้น 

ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระหว่างหลักสูตร กับอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หน่วยงานสนับสนุนกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.  งานส่งเสริมวิชาการ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เพ่ือเสนอต่อ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมใน
แบบฟอร์ม THESIS PROPOSAL TITLE FOR APPROVAL (T01) ต่อไป 

2. งานส่งเสริมวิชาการ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนก ากับดูแลในส่วนของภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม  

3. หลักสูตร ติดตามการควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากการ
สอบถามอาจารย์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับคณาจารย์ทั้งหลักสูตร 

4. งานส่งเสริมวิชาการ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนมีส่วนร่วมในการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านทราบหรือด าเนินการแจ้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักโดยตรงเพ่ือจะได้ด าเนินการติดตามควบคุมนักศึกษาในความดูแลให้สามารถจัดท า
วิทยานิพนธ์ได้เสร็จตามระยะเวลาต่อไป  

 
ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนกับนักศึกษา 
1. สถาบันฯ มีการวางระบบและขั้นตอนในการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยงานส่งเสริมวิชาการ 

ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนได้จัดท าแบบฟอร์ม REQUEST FOR THESIS PROPOSAL EXAMINATION 
(T02) ส าหรับนักศึกษาที่ได้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์มาจนกระทั่ งจะต้องด าเนินการสอบโครงร่างเพ่ือให้
นักศึกษากรอกแบบฟอร์มดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์และก าหนดวันเวลา
และสถานที่ในการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยทุกขั้นตอนของการยื่นแบบฟอร์ม REQUEST FOR 
THESIS PROPOSAL EXAMINATION (T02)  ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลและนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในที่สุด 

2. นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องเข้าพบและหารือ
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพ่ือขอค าปรึกษาในการก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และเมื่อได้ข้อสรุปถึงการก าหนดรายชื่อดังกล่าวแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะต้อง
เป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์ม REQUEST FOR APPOINTING COMMITTEES OF THESIS PROPOSAL 
EXAMINATION (T03) ที่จัดท าขึ้นโดยงานส่งเสริมวิชาการ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และเสนอต่อสถาบันฯ
เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยเมื่อก าหนดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และด าเนินการสอบ
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โครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะต้องปรับแก้เนื้อหาตามที่คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
เสนอแนะและให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักพิจารณาเนื้อหาที่ปรับแก้ก่อนที่จะน าไปเป็นแนวทางในการ
ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ให้ได้ผลพร้อมที่จะน าไปสู่การขอสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ต่อไป  
 3. เมื่อนักศึกษาด าเนินการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ตาม Research and Study plan และได้เข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพ่ือขอค าแนะน าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง กระทั่งมี
ความพร้อมในการขอสอบปูองกันวิทยานิพนธ์แล้วนั้น สถาบันฯ มีการวางระบบและขั้นตอนในการขอสอบ
ปูองกันวิทยานิพนธ์โดยงานส่งเสริมวิชาการ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนได้จัดท าแบบฟอร์ม REQUEST FOR 
THESIS DEFENSE EXAMINATION (T07) เพ่ือให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแจ้งชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์และการตรวจสอบการด าเนินการตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและยื่น
แบบฟอร์มดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพ่ือ
เตรียมการเข้าสู่กระบวนการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ต่อไป 

4. นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้สอบปูองกันวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องเข้าพบและ 
หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพ่ือขอค าปรึกษาในการก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบปูองกัน
วิทยานิพนธ์ และการก าหนดวันเวลาและสถานที่ของการสอบวิทยานิพนธ์ กระทั่งเมื่อได้ข้อสรุปถึงทั้งหมดแล้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะต้องเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์ม REQUEST FOR APPOINTING 
COMMITTEES OF THESIS DEFENSE EXAMINATION (T08) ที่จัดท าขึ้นโดยงานส่งเสริมวิชาการ ในฐานะ
หน่วยงานสนับสนุนเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและเสนอต่อสถาบันฯเพ่ือจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว  และภายหลังการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะต้อง
ปรับแก้เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ตามท่ีคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์เสนอแนะและน าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักกระทั่งได้เนื้อหาที่ปรับแก้ไขแล้วอย่างสมบูรณ์เพ่ือน าไปจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ที่
ถูกต้องตามรูปแบบของการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Thesis Format) ซึ่งต้องมีการให้เจ้าหน้าที่
ของงานส่งเสริมวิชาการตรวจสอบรูปแบบของการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ดังกล่าวและจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่ได้ด าเนินการปรับแก้รูปแบบและได้รับการลงนามโดยคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ทุก
คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กับงานส่งเสริมวิชาการภายใน 21 วันหลังจากวันสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งหาก
ครบก าหนดแล้วยังไม่สามารถส่งเล่มวิทยานิพนธ์ได้ทันสามารถด าเนินการล่าช้าได้อีก 90 วัน นับจากวันครบ
ก าหนดแรกซึ่งนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการส่งเล่มล่าช้า
ดังกล่าว 
 5. สถาบันฯ โดยงานส่งเสริมวิชาการในฐานะหน่วยงานสนับสนุนได้ด าเนินการจัดท าเล่มคู่มือการท า
เล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเล่มวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาในรูปแบบเอกสาร และอัพโหลดไฟล์เอกสารไว้ใน
ระบบ Intranet ของสถาบันฯ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง เพ่ือศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับ
การจัดท ารูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเล่มวิทยานิพนธ์ อันเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้
อีกทางหนึ่ง 

ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาในหลักสูตร ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์จ านวนทั้งสิ้น 8 คน และ 
นักศึกษาเหล่านี้ได้ด าเนินการตามกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร โดยเริ่มจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือรวบรวมหัวข้องานวิจัยที่จะให้นักศึกษาเลือกท าวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ และประกาศหัวข้อรวมถึงจ านวนนักศึกษาท่ีอาจารย์แต่ละท่านจะสามารถดูแลการท าวิทยานิพนธ์
ได้ตามหลักเกณฑ์ ให้นักศึกษาได้ทราบ จากนั้นนักศึกษาได้เลือกหัวข้อที่สนใจเพ่ือน าไปหารือกับอาจารย์
เจ้าของหัวข้อวิจัย และเม่ืออาจารย์ตกลงรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อดังกล่าวแล้ว  นักศึกษา
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จึงได้กรอกแบบฟอร์ม THESIS PROPOSAL TITLE FOR APPROVAL (T01)  เพ่ือแจ้งหัวข้อวิทยานิพนธ์
พร้อมทั้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมและขออนุมัติต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-01) และงานส่งเสริมวิชาการได้น า
รายชื่อดังกล่าวมาจัดท าค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและร่วมที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวได้ด าเนินการตามระบบและขั้นตอนในการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก าหนดให้นักศึกษาจัดท า Research and 
Study Plan เป็นรายบุคคลเพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตการท าวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-02)   และติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมได้ดูแล
และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ได้หลายช่องทางด้วย
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Line FaceTime และ VDO call ท าให้นักศึกษาสามารถท าวิจัยได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นักศึกษายังขอค าปรึกษาจากอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนๆ ได้เช่นกัน 

อีกทั้งในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการปรับกระบวนและขั้นตอนในการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาของหลักสูตรโดยเพ่ิมกระบวนพิจารณาหัวข้องานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
ระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุมให้นักศึกษาของ
หลักสูตรเลือกหัวข้อในการท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ตรงตามขอบเขตหัวข้องานวิจัยของสาขาที่ก าลังศึกษา
อยู่รวมถึงเพ่ือตรวจสอบให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตาม
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยภายหลังประกาศหัวข้อวิทยานิพนธ์รวมถึงจ านวน
นักศึกษาที่อาจารย์แต่ละท่านจะสามารถดูแลการท าวิทยานิพนธ์ได้ตามหลักเกณฑ์ ให้นักศึกษาได้ทราบแล้ว 
หลักสูตรได้ออกแบบฟอร์มAdvisor Discussion Form และแบบฟอร์ม Advisor Selection Form (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-03 และเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-04) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจ
เพ่ือน าไปหารือกับอาจารย์เจ้าของหัวข้อวิจัยจ านวน 3 อันดับและหลักสูตรจะได้รวบรวมแบบฟอร์มของ
นักศึกษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวเพ่ือควบคุมให้การเลือกหัวข้อในการท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
ตรงตามขอบเขตหัวข้องานวิจัยของสาขาและควบคุมให้อาจารย์มีภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวข้อในการท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจะท าให้นักศึกษาสามารถเริ่มท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้เร็วขึ้นและมีแนวทางการท าวิจัยที่
ชัดเจนมากข้ึน 
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  อาจารย์ในหลักสูตรประชุมหารือก าหนดหัวข้องานวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ์ 

แจ้งหัวข้องานวิจัยฯ และจ านวนนักศึกษาที่สามารถจะ
ดูแลได้ให้นักศึกษาทราบ 

นักศึกษาเลือกหัวข้อตามความสนใจอย่างมาก 3 หัวข้อ
และน าไปหารืออาจารย์เจ้าของหัวข้อวิจัย โดยการ
กรอกแบบฟอร์ม Advisor Discussion Form และ

แบบฟอร์ม Advisor Selection Form  

หลักสูตรรวบรวมแบบฟอร์มเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

นักศึกษาด าเนินการตามกระบวนการขอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักโดยกรอกแบบฟอร์ม 

T01 ส่งงานส่งเสริมวิชาการ 

1 
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  อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา วางแผนการท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
ร่วมกัน (Research Study Plan) 

ก าหนดขอบเขตการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ให้
ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 

ติดตามผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามแผน โดยเสนอแนะข้อบกพร่องและ
แนวทางการแก้ปัญหา 

เสนอชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ (T03) 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (T02) เพ่ือยื่นขอสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (T03) เพ่ือให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาเสนอต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 

เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (T07) เพ่ือยื่นขอสอบ
ปูองกันวิทยานิพนธ์เมื่อพร้อมที่จะสอบปูองกัน
วิทยานิพนธ์ 

 เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบปูองกัน
วิทยานิพนธ์ (T08) 

1 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ติดตามการควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากการสอบถาม
อาจารย์ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หาแนว
ทางแก้ไขร่วมกันกับคณาจารย์ทั้งหลักสูตร 
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งานส่งเสริมวิชาการเสนอแบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม (T01) ต่อประธาน

สาขาเพ่ือขออนุมัติ  

สถาบันฯ จัดท าคู่มือการท าเล่มโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ 

 หน่วยทะเบียน งานส่งเสริมวิชาการดูแลให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ตามข้อก าหนดของ

หลักสูตร  

งานส่งเสริมวิชาการน ารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและร่วม ที่ได้รับการอนุมัติจากประธาน
สาขามาจัดท าค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม (T01) 

งานส่งเสริมวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม 

ที่มีการเสนอขอให้แต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ  
ของสถาบันฯ  

1 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีการจัด
กิจกรรมส าหรับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้การด าเนินงานของสถาบันฯ  โดย

สถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณและมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีกระบวนการในการวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในแต่ละปีดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ากิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2. สถาบันฯ ก าหนดให้การด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาในการ
จัดกิจกรรม 

3. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รวบรวมข้อมูลแผนการจัด
กิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพร้อมงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนเพ่ือบรรจุไว้ใน

 งานส่งเสริมวิชาการดูแลให้นักศึกษา
ด าเนินการตามระบบและขั้นตอนของการสอบ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ (T02) (T03) 

 งานส่งเสริมวิชาการดูแลให้นักศึกษาด าเนินการ
ตามระบบและข้ันตอนของการสอบปูองกัน

วิทยานิพนธ์ (T07) (T08) 

สถาบันฯ จัดท าคู่มือการท าเล่ม
วิทยานิพนธ์ 

1 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือขออนุมัติ
แผนดังกล่าว 

4.  ส านักงานสถาบันฯ น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจ าส่วนงานเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยเพ่ือการด าเนินงานของบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการของสถาบันฯ  

5. อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามแผนที่ได้วางไว้ 

6. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ติดตาม รวบรวมข้อมูลผล
การประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจากหน่วยงานที่จัดเพ่ือการประเมินผล
การจัดกิจกรรม/โครงการเหล่านั้น และน าเสนอผลสรุปการประเมินต่อคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในปีต่อไป 

ในปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ ได้ก าหนดการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอและมีการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวในแต่ละกิจกรรม/โครงการดังรายละเอียดต่อไปนี้  
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-05)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
กลยุทธ ผลการด าเนินงาน 

1.2 พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนเพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้น า
ทางวิชาการและมีคุณธรรม 

หลักสูตร ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในด้านต่างๆที่สถาบันฯ จัดขึ้นดังนี้ 
- กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
   สถาบันฯ ได้จัดการประชุม “The 23rd Thai Neuroscience Society 
Conference 2018” เมือ่วันที่ 11 ธันวาคม 2562  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 
3.2-06)  
   สถาบันฯ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้จัดการประชุม “The 1st 
Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the 
International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia” เมื่อวันที่ 26-
27 สิงหาคม 2562  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-07) 

1.2 พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนเพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้น า
ทางวิชาการและมีคุณธรรม 

-  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและการใช้งานระบบ VPN 
สถาบัน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถได้มีช่องทางการสืบค้นบทความจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากภายนอกเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถาบัน  โดยได้จัดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2562 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-08) 
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กลยุทธ ผลการด าเนินงาน 
1.3  จัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นน า
ระดับประเทศ 

หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่เชิญอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญและมีทักษะด้านการวิจัยจากสถาบันการศึกษาชั้น
น าระดับโลกมาร่วมจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อาทิ 
- รายวิชา 0102501 Principles of Applied Biosciences : Systems 
Biology ได้เชิญ Prof. Dr. John Martin Essigmann, Prof. Dr. Ram 
Sasisekharan, Assistant Prof.Dr.Uma Sasisekharan จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาร่วมการสอน- รายวิชา 0102505 Pathobiology and 
Analysis of Disease at the Population Level ได้เชิญ Prof. Dr.John 
Groopman จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาร่วมการสอน 
-รายวิชา 0302504 Environmental Toxicology ได้เชิญ Prof. Dr. John 
Henderson Duffus จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาร่วมการสอน (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-09) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย 
 

กลยุทธ ผลการด าเนินงาน 
2.2 พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีความ
แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
     หลักสูตร ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย
พิเศษดังกล่าวที่จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ/หรือ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการ
วิจัย อาทิ  
      - การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Transition 
Metal Catalyzed Asymmetric Hydrogenation เมื่อวันที่ 
18-19 พฤศจิกายน 2562   (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-10)   
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 กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ในปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต             
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ชัดเจน กล่าวคือ 

1.  กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ด้านวิชาการและทักษะการวิจัย 

สถาบันฯ และหลักสูตร มีการจัดหรือเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการเพ่ือให้นักศึกษาได้
มีโอกาสเข้าร่วมเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งเป็นการ ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัยเพ่ือใช้ในการศึกษาและการท างานใน
วงการวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติในอนาคต (scientific literacy )  โดยนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การ
น าเสนอผลงานในรูปแบบ Oral หรือ Poster Presentation ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้กับ
นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศงานประชุมวิชาการและมีโอกาศได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักวิชาการ นักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานชาติ โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้เป็นเจ้าภาพ
ร่วมในการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 
และในการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2562     
นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยในการประชุมสัมมนา
งานวิจัย (Journal Club) ของห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา (Pharmacology Lab) ซึ่งมีการประชุมสัมมนา
ดังกล่าวทุกเดือน โดยหลังจากที่นักศึกษาได้น าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนางานวิจัยแต่ละครั้งแล้ว 
คณาจารย์และนักวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย จึงท าให้นักศึกษามี
การพัฒนางานที่ดีขึ้น อันเห็นได้จากการน าเสนอผลงานวิจัยครั้งต่อไปมีการน าเสนอในรูปแบบที่พัฒนามากขึ้น
จากการน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงงานของตนเอง  

นอกจากนี้หลักสูตร ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมหรือน าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการต่างๆ ทั้งที่จัดโดยสถาบันฯ และจัดโดยองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

ตารางรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมหรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งที่จัดโดยสถาบันฯ 
และจัดโดยองค์กรภายนอก  

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อนักศึกษา 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด  

1 นายวีระกิตติ์  วนิชวิทย์ ประชุมวิชาการเรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทาง
อนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์
กรุงเทพฯ 

2 นางสาวกมลวรรณ  ผาตินุวัติ 

3 นายวรวุฒิ ชาวแพะ ประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมวิชาการ
ประสาทวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

4 นางสาวอนุตตรีย์ บุญต่อ 
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2.  กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางด้านการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน
กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศโดยการมี Visiting Professor ที่มาช่วยสอนและให้ประสบการณ์แก่
นักศึกษา พร้อมทั้งการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

สถาบันฯ ยังได้ให้ความส าคัญกับการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้ได้เรียนรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัยจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ    
จึงได้มีการเชิญ Visiting Professor มาบรรยายและให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา ในรายวิชาต่างๆ อีกด้วย 

โดยในปีการศึกษา 2562 มีคณาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันชั้นน าในต่างประเทศมาช่วยสอนใน
รายวิชาต่างๆ ดังนี้   

 
ที ่ ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ จากมหาวิทยาลัยฯ ประเทศ ช่วงเวลา

จัดการเรียน
การสอน 

1 0102501 Principles of 
Applied Biosciences: 
Systems Biology 
 
 

Prof.Dr.John M. 
Essigmann 

Massachusetts 
Institute of 
Technology 

The United 
Stated Of 
America 

21 June – 26 
August 2019 

Prof.Dr.Ram 
Sasisekharan 
Dr.Uma 
Narayanasami 

 

2 0102502 Experimental 
Strategies  for 
Biological Problems 

Prof. Peter C. 
Dedon 

Massachusetts 
Institute of 
Technology 

Sinapore 15 July – 21 
August 2019  

3 0102503 Case Studies 
in Applied Biosciences 

Prof.Dr.John M. 
Essigmann 

Massachusetts 
Institute of 
Technology 

The United 
Stated Of 
America 

27 June-30 
July 2019 

Prof.Dr.Ram 
Sasisekharan 
Prof. Peter C. 
Dedon 

Sinapore 

4 0102505: Pathobiology 
and Analysis of 
Disease at the 
Population Level 

Prof.Dr.John 
Groopman  

Johns Hopkins 
Bloomberg 
School of Public 
Health 

The United 
Stated Of 
America 

4 – 13 June 
2019 

Prof.Dr.Bill 
Roebuck 

Dartmouth 
College Hanover 

5 0103603 Advances in 
Environmental Health 
Sciences 
 

Prof.Dr.Herman 
Autrup 
 

Institute of Public 
Health, University 
of Aarhus 
 

Denmark 
 

19 - 30 
August 2019 
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ที ่ ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ จากมหาวิทยาลัยฯ ประเทศ ช่วงเวลา
จัดการเรียน

การสอน 
5 0103603 Advances in 

Environmental Health 
Sciences 
 

Prof.Dr. Alan 
Boobis 

Imperial College 
of London 

United 
Kingdom 
 

 

Prof.Dr.Tim Gant Kings College, 
London 

6 0103610  
Environmental  and 
Health Risk 
Assessment and 
Management 

Prof.Dr.Herman 
Autrup 
 

University of 
Aarhus 
 

Denmark 
 
 

6-18 
December 
2019 

Prof.Dr.Leonard 
Ritter 

University of 
Guelph, Ontario 

Canada 
 

Prof.Dr.Martin 
van den Berg 

University of 
Utrecht 

The 
Netherlands 

Prof.Dr.David 
Russell 
 
 
 
 

WHO 
Collaborating 
Centre for 
Chemical 
Incidents, Public 
Health England 

United 
Kingdom 
 

Prof.Dr.Bette 
Meek 

University of 
Ottawa 

Canada 

 
3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคนิคการวิจัยและ

ทักษะการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเพ่ือการท าวิจัย และการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์   
หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันฯ จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการค้นคว้าและ

สืบค้นข้อมูลเพ่ือการท าวิจัย และการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งหลักสูตรยังให้ความส าคัญกับการ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในการท าวิจัยอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรประการหนึ่งได้แก่ การมีจริยธรรมในการท างานวิจัย โดยนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ        
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

3.1  กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการวิจัย 
       หลักสูตรได้จัดโครงการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2562 (The 

23rd Thai Neuroscience Society Conference 2019) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-06) 
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3.2  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเพ่ือการท าวิจัย และการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์   

      สถาบันฯ ได้จัดโครงการ “เสริมพลังการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่บริการความรู้แบบเสรี (Empowering S&T Research with the Openness Revolution) เพ่ือให้
นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.2-11) 

    
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายละเอียดของเอกสาร 
3.2-01 แบบฟอร์ม Thesis Proposal Title for Approval (T01) 
3.2-02 ตัวอย่าง Research Study Plan ของนักศึกษา 
3.2-03 แบบฟอร์มAdvisor Discussion Form 
3.2-04 แบบฟอร์ม Advisor Selection Form 
3.2-05 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3.2-06 ปูายประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการ The 23rd Thai Neuroscience 

Society Conference 2019 
3.2-07 ปูายประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการ “The 1st Symposium for 

the Distinguished Lectureship Awards on the International 
Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia 

3.2-08 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและการใช้งานระบบ 
VPN สถาบัน 

3.2-09 รายชื่อ Visiting International Faculty List of CGI 
3.2-10  ปูายประชาสัมพันธ์การการบรรยายพิเศษ เรื่อง Transition Metal 

Catalyzed Asymmetric Hydrogenation 
3.2-11 โครงการ “เสริมพลังการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคการ

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่บริการความรู้แบบเสรี (Empowering S&T 
Research with the Openness Revolution) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.00 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน 

ตารางแสดงอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษา 

 ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 
(1) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร  

(2) 

จ านวน
ที่มีอยู่
สิ้นปี 
2562 
(3) 

จ านวนที่
ลาออกสิ้น
ปี 2562 

(4) 

อัตรา
การคง

อยู่ 
(%) 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 
(%) 2559 2560 2561 2562 

2559 9 - - 3 3 3 - 100 % 66.67% 
2560 8 - - - - 8 - 100 % 0 
2561 8 - - - - 8 - 100 % 0 
2562 9 - - - - 9 - 100 % 0 

 
                                  อัตราการคงอยู่ =  

 
                                  อัตราการส าเร็จการศึกษา =  

หมายเหตุ: 1. นับจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ต้นปีการศึกษา 
 
จากตารางอัตราการคงอยู่ข้างต้น แสดงข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลัง 4 ปีการศึกษา ของหลักสูตร 

ซึ่งพบว่าในแต่ละปีการศึกษามีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 นับได้ว่าหลักสูตร มีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาในเกณฑ์
ดีมาก 

ทั้งนี้ อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2559- 2562 มีแนวโน้มน้อยลงเนื่องจาก
งานวิจัยในสาขามีการท างานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งระยะเวลาที่นักศึกษาจะสามารถก าหนดหัวข้อ
งานวิจัยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 2 และนักศึกษายังต้องใช้เวลาในการ
ท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์อีกระยะหนึ่งจึงท าให้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาต้องขยายออกไป แต่อย่างไร
ก็ตามนักศึกษาในหลักสูตร ยังคงมีระยะเวลาการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงานส านักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด  
 

 

 

 

 

 

 (1) – (4) 
    (1) *100 

 
    (2) 
    (1) 

*100 
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร ผ่าน
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.3-01) ของสถาบันฯ 
พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 จากคะแนนเต็ม 5.00  

ตารางแสดงแนวโน้มผลที่เกิดกับนักศึกษา  
  

ประเด็นการพิจารณา 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง 
(คะแนน) 

2559 2560 2561 2562 

การคงอยู่ของนักศึกษา    100% 100% 100% 100% 3.00 
การส าเร็จการศึกษา 66.67% - - - 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 4.23 4.42 4.47  4.16 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงแนวโน้มความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 

  
  

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

ความพึงพอใจของนักศึกษา 

4.23 

4.42 
4.47 

4.16 

ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562 
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การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
1. นักศึกษาสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านทางการตอบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับหลักสูตรและการด าเนินงานของหลักสูตร  
2. สถาบันฯ จัดให้มีกิจกรรม Student & Staff Meeting เพ่ือเป็นช่องทางอย่างไม่เป็นทางการให้

อาจารย์และนักศึกษาสื่อสารข้อมูลและให้ข้อเสนอะแนะต่างๆต่อการพัฒนาหลักสูตรและสถาบันฯ ใน
บรรยากาศที่เป็นกันเอง หลักสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษาส่งข้อร้องเรียนโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อเพ่ือความสะดวก
ในเสนอข้อร้องเรียนได้อย่างตรงไปตรงมา  

3. เมื่อสถาบันฯ ได้รับทราบข้อเสนอแนะจากนักศึกษาตามช่องทางต่างๆ ข้างต้นแล้ว หน่วยงานที่ 
ได้รับทราบข้อมูลจะรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งต่อยังผู้บริหารเพื่อพิจารณาหาแนวทางด าเนินการต่อไป 

4. เมื่อสถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดการตามข้อเสนอแนะจากนักศึกษาแล้วอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะได้ 
หารือกับอาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านเพื่อหาช่องทางทุกท่านแจ้งข้อมูลการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาทราบและมีช่องทางให้นักศึกษาสะท้อนกลับความพึงพอใจต่อการพัฒนา
หลักสูตรและสถาบันฯ ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยการตอบแบบสอบถามประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรและการด าเนินงานของหลักสูตรหรือการแจ้งผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือการ
น ามาพัฒนาหลักสูตรและสถาบันฯ ต่อไป 
 ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร  
ในเรื่องต่างๆ ผ่านทางการตอบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการด าเนินงานของ
หลักสูตร และการรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาตลอดปีการศึกษาผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
นักศึกษาของหลักสูตรมีการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและสถาบันฯ โดยหลักสูตรและสถาบันฯ 
ได้มีการด าเนินการต่อการตอบสนองข้อคิดเห็นต่างๆ โดยมีการด าเนินงานที่เป็นผลจากการจัดการตามข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 
 

เรื่องท่ีร้องเรียน การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
1. กิจกรรมส าหรับนักศึกษาควรให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ไม่ใช่เป็นส่วนหลักในการจัดงานแต่ละถ้ามองว่าเข้ามาใน
ฐานะนักศึกษาไม่ใช่นักจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนมี
คนหลายระดับควรใส่ใจทุกคนเท่ากัน 

1.การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา 
สถาบันฯ เน้นให้ เป็นไปด้วยความสมัครใจของ
นักศึกษา 
 

2. ช่วง coursework นานเกินไปและเนื้อหาบางวิชาซ้ า
กัน ซึ่งคิดว่าประเด็นนี้ท าให้เวลาในการเริ่มท าวิจัยล่าช้า
และจบการศึกษาช้า 

2.หลักสูตรจะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย
ของรายวิชา แม้ว่าหัวข้อในรายวิชาอาจจะดูเหมือน
ซ้ าซ้อนกัน แต่เนื้อหาที่เน้นของแต่ละรายวิชาเน้นใน
ประเด็นที่แตกต่างกันและมีความลุ่มลึกที่แตกต่างกัน 
เช่น การสอนเรื่องสารก่อมะเร็งในรายวิชา 0302504 
Environmental Toxicology จะเน้น เรื่ อง 
Chemical Phase สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
และการได้ รับสัมผัสของมนุษย์ ส่ วนในรายวิชา 
0103603 Advances in Environmental Health 
จะเน้นกลไกการเกิดโรคจากสารก่อมะเร็ง  เป็นต้น 
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เรื่องท่ีร้องเรียน การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
3. อยากให้มีการแยกความแตกต่างของหลักสูตรABSกับ
ET ให้ชัดเจน  เพราะตอนเรียนเรียนเหมือนกัน และชื่อ
หลักสูตรค่อนข้างกว้างท าให้คนภายนอกไม่เข้าใจว่าเรา
เน้นการเรียนการสอนด้านใด 

3.หลักสูตรจะเปิดรายวิชาเลือกเฉพาะของแต่ละสาขา
ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือแยกความแตกต่างของหลักสูตร ABS 
กับ ET ให้ชัดเจน 
 

4. ในรายวิชาเดียวกันมีอาจารย์หลายท่านซึ่งมีการสอน
เนื้อหาที่ทับซ้อนกันจนเกินความจ าเป็น ควรปรับ
หลักสูตรให้มีความต่อเนื่อง และต่อยอดพ้ืนฐานเดิม 
ดีกว่าการสอนเนื้อหาที่ทับซ้อนกัน  
Some of lecture materials already taught in 
previous courses 

4. ในปีการศึกษา 2562หลักสูตรได้มีการปรับเนื้อหา
รายวิชา 0302504 Environmental Toxicology   
ให้กระชับขึ้นโดยเพ่ิมหัวข้อ  Biomarker, Food 
borne toxicity, Nanoparticle และ Plastic เพ่ือ
ตอบสนองข้อร้องเรียนของนักศึกษาเรื่องความซ้ าซ้อน
ของเนื้อหา 

5. Please Improve the publishing of results as 
soon as possible after ending of semester. We 
have not obtained our 1st semesters results 
yet. 

5. หลักสูตรมีมาตรการในการติดตามผลการเรียนโดย
ก าหนดเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและมอบหมายให้งานส่งเสริมวิชาการ 
ก ากับติดตามการส่งผลการเรียนให้ได้ภายในตาม
กรอบระยะเวลาหากพบปัญหาให้รายงานข้อมูลไปยัง
ประธานสาขา 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายละเอียดของเอกสาร 
3.3-01 รายงานสรุปผลแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินการของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.00 คะแนน 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

5.00 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5.00  คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร    √  
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 4.33 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.00 คะแนน  

ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ
และขั้นตอนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ตามระบบของสถาบันฯ  ดังนี้ 
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบของสถาบันฯ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 

กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันฯ  สถาบันฯ มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยยึดหลักการ

ด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง 
การใช้ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
รวม 3 ฉบับ ต่อไป  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-01) จึงได้ด าเนินการคัดสรรนักวิจัยระดับแนวหน้าของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกทุกคนและมีผลงานการวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ดังนั้น ในระยะแรก
ของการเปิดด าเนินการจนถึงปีการศึกษา 2557 สถาบันฯ จึงมีขั้นตอนการคัดสรรและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยวิเคราะห์อัตราก าลังของจ านวนอาจารย์ประจ าที่เหมาะสมส าหรับการบรรจุเป็นอาจารย์ใน
หลักสูตรและคัดสรรนักวิจัยระดับแนวหน้าของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพ่ือเป็นอาจารย์ในหลักสูตร 

 ต่อมาสถาบันฯ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ซึ่งมี
ผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้แทนอาจารย์จากสาขาต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ
ด าเนินการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าที่เหมาะสมและพิจารณาการคัดเลือกบุคคลภายนอก
เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันฯ ซึ่งภายหลังจากการเสนอขออัตราก าลังและได้รับการอนุมัติจาก  
สถาบันฯ จึงได้ด าเนินการขอรับอาจารย์ประจ าจากบุคคลภายนอกตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยจัดท าประกาศ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้าเป็นอาจารย์
ประจ าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือรับสมัครอาจารย์ประจ าในทุกหลักสูตร และ
มีการคัดเลือกอาจารย์จากบุคคลภายนอกตามกระบวนการของสถาบันฯ โดยงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ วิเคราะห์
กรอบอัตราก าลัง และขออนุมัติอัตราก าลังเพ่ือคัดสรรบุคลากรเข้าบรรจุในต าแหน่งงานที่มีความจ าเป็นต้องรับ
บุคลากร โดยจะด าเนินการคัดเลือกบุคลากรภายใต้การด าเนินงานตามข้ันตอนการบรรจุแต่งตั้ง  

2. ประสานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์ใหม่ในการจัดท า
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจ าในสาขาวิชาต่างๆ ตามจ านวนอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ  

3. จัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจ าในสาขาต่างๆและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบันฯ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครที่ชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาสถาบันมี
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การประกาศรับสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ของสถาบันฯ แต่เพ่ืออย่างเดียว จึงท าให้ได้ใบสมัครมาจ านวนหนึ่ง           
แต่เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายมากยิ่งขึ้น งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะจึงเพ่ิมช่องทางใน
การประชาสัม พันธ์ ใน เว็ป ไซร์ ต่ า งๆ อาทิ  เ ว็ปไซต์หางานราชการ (ฟรี )  เ ว็ป ไซต์  Jobthai.com,  
www.facebook.com (เพจหางานราชการ) เป็นต้น  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการสัมภาษณ์ที่มีอาจารย์ใน
สาขาที่รับเข้า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้บริหารของสถาบันฯ พิจารณาผู้สมัครที่สนใจสมัคร
เข้าเป็นอาจารย์ประจ าจากบุคคลภายนอก และด าเนินการคัดเลือกตามกระบวนการได้แก่ การพิจารณา
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเบื้องต้นจากใบสมัคร เพ่ือด าเนินการเรียกมาสัมภาษณ์ 

5. จัดท าประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์
ประจ าในสาขาต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์สถาบันฯ พร้อมทั้งติดต่อผู้สมัครโดยตรงเพ่ือนัดหมายการ
สัมภาษณ์  

6. คณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ด าเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็น
อาจารย์ประจ าสาขาต่างๆ ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าสาขาต่างๆ ทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) และคุณสมบัติตามที่ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ ก าหนด โดยการสัมภาษณ์ดังกล่าวคณะกรรมการฯ อาจก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการที่
ผ่านมา และให้แสดงทักษะ ความรู้ความสามารถในด้านการสอน เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพ รวมถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันฯ 

7. จัดท าประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นอาจารย์ประจ าในสาขาต่างๆ  
8. อาจารย์ใหม่จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์เพ่ือให้ได้รับค าแนะน าในด้านการเรียนการสอน 

ด้านการท างานในองค์กร และด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจของหลักสูตร รวมถึงต้องเข้ารับการอบรม สัมมนา ทั้งที่
สถาบันฯ จัดขึ้นและท่ีจัดขึ้นโดยองค์กรภายนอกเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการสอนและการท างานวิจัย 

9. สถาบันฯ จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามภาระงานทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 
งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการ งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
งานด้านอื่นๆ     

10. หลักสูตร เสนอ สมอ.08 แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน และ สภาราชวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติและแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็น
อาจารย์ประจ าตามระบบของสถาบันฯ ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตร เป็นไปตามการประเมิน
กระบวนการของระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ซึ่งพบว่าการคัดสรร
นักวิจัยระดับแนวหน้าของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร จึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังในการรับอาจารย์ใหม่ของอาจารย์ในหลักสูตรตามที่ได้รับ
อนุมัติอัตราจากสภาราชวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการปรับกระบวนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ โดยการเปิดรับสมัครอาจารย์ประจ าจากบุคคลภายนอก และในปีการศึกษา 2562 งานบุคคลและ
พัฒนาสมรรถนะ ได้ประสานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ด าเนินการเสนอคุณสมบัติอาจารย์เพ่ือจัดท า
ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้เสนอคุณสมบัติดังกล่าวมาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และเพ่ิมช่องทางในการประกาศรับสมัคร จึงส่งผลให้มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้อาจารย์ที่มีความเหมาะสม
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กับความต้องการของสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ นอกจาการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้จัดสัมมนาเพ่ือแสดงผลงานของตนเองที่ผ่านมาให้คณะกรรมการทราบ
และพิจารณาคัดเลือก จากนั้นจึงด าเนินการตามกระบวนการกระทั่งได้รับอาจารย์ใหม่จากบุคคลภายนอกได้ใน
ที่สุดรวมถึงได้มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานอีกด้วย  
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่  4.1-02) 

 
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตร มีการด าเนินงานเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบและกระบวนการของ         

สถาบันฯ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมหารือเพ่ือก าหนดรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย

พิจารณาจากคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ประธานสาขา สรุปผลการก าหนดรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีและขอ

หารือความเหมาะสมในเบื้องต้น  
3. งานส่งเสริมวิชาการรวบรวมผลสรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

เพ่ือพิจารณา 
4. งานส่งเสริมวิชาการเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

วิชาการต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อขอความเห็นชอบ 
5. ส านักงานสถาบัน เสนอผลสรุปความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจากคณะกรรมการ

ประจ าส่วนงานต่อสภาราชวิทยาลัย โดยแบบฟอร์ม สมอ.08 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับอาจารย์ใหม่จ านวน 1 คน และมีอาจารย์ในหลักสูตรลาออกจ านวน 1 คน ซึ่ง
หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า สมอ. 08 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม  
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ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สถาบันฯ ก าหนดกรอบอัตราก าลงัในแผนพัฒนา 
สถาบันฯ ระยะ 5 ป ี

 

สาขาเสนออัตราก าลังของแต่ละหลักสูตรในแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 
ของแต่ละปีการศึกษา 

สถาบันฯ ขออนุมัติอัตราก าลังของแต่ละหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาจากสภาสถาบันฯ 

สาขาคัดสรรนักวิจัยระดับแนวหนา้ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณห์รือ 
รับสมคัรบุคคลภายนอกตามระเบยีบของสถาบันฯ 

 

สถาบันฯและสาขาแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผูส้มัครเป็นอาจารย์ใหม่
จากบุคคลภายนอก 

สถาบันฯ ประกาศผลการสัมภาษณ์ผูส้มัครเป็นอาจารย์ใหม่จากบุคคลภายนอก 

สถาบันฯ จัดใหม้ีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

อาจารย์ใหม่ปฏิบัติงานช่วงทดลองงานก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
 

หลักสตูรประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ใหมต่ามภารกิจ 

สถาบันฯ เสนอ สมอ.08 เพื่อประกาศแต่งตั้งอาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

NO 

Yes 

สถาบันฯ และสาขาด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่จากบุคคลภายนอก 
 

                      สถาบันฯ วิเคราะห์แผนอัตราก าลัง 
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ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

No 

Yes 

No 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมหารือเพ่ือก าหนด
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประธานสาขาสรุปผลรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
เสนออธิการบดี เพ่ือหารือความเหมาะสม 

งานส่งเสริมวิชาการประสานประธานสาขาเพ่ือรวบรวม
ผลสรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอต่อ

คณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณา 

งานส่งเสริมวิชาการเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ โดยสมอ.08 
ต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อขอความเห็นชอบ 

ส านักงานสถาบันน าส่งแบบฟอร์ม สมอ.08 เรื่องแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังสภาราชวิทยาลัย  
เพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

Yes 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ด าเนินงานบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบของสถาบันฯ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 

1. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ซึ่งมีอาจารย์
ในหลักสูตรเป็นผู้แทนของหลักสูตรในการรวมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ด าเนินการจัดประชุม
เพ่ือวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และได้มีการมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ ก าหนดกรอบอัตราก าลัง พิจารณาการคงอยู่ และการ
เกษียณอายุราชการของอาจารย์ในหลักสูตร และพิจารณาการแต่งตั้งหรือรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือบริหารให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีจ านวนเพียงพอต่อการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด าเนินการสอนอยู่ในปัจจุบัน
และในกรณีท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะมีการประชุมวางแผนเพ่ือหาอาจารย์ทดแทน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจของ
หลักสูตร อาทิ หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการควบคุมดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และแจ้งให้ทราบถึงระบบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและระบบ
การประเมินการสอนของคณาจารย์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะน าผลประเมินการสอนของอาจารย์
ในรายวิชาต่างๆ ที่สถาบันฯให้นักศึกษาประเมิน มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร   

1.3 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ก าหนดแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ รวมถึงจัด
รวมถึงจัดสรรงบประมาณให้กับการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
อาทิ การเปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก และให้รายงานผลการ
อบรม/สัมมนาเพื่อน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา มาบริหารการจัดการเรียนการสอน  อีกทั้ง
สถาบันฯ ยังมีระบบการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์โดยการประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่ได้รับรางวัลลง
ประกาศในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพ่ือยกย่อง เชิดชู เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์
ปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณมีการประเมินแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ แล้วเสนอที่ประชุมกรรมการสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปี
ต่อไป นอกจากนี้สถาบันฯ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
น าผลประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรต่อไป 

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรโดยมีประธานสาขาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ทุกคน
เป็นกรรมการและเลขานุการรวมถึงบุคลากรของฝุายส่งเสริมวิชาการร่วมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลจัดการศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการดังกล่าวยังมีหน้าที่ในการวาง
แผนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ก ากับให้มีการประเมินผลการสอนของคณาจารย์และการ
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ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา รวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเพ่ือ
หาแนวทางท่ีจะท าให้การด าเนินงานของหลักสูตรบรรลุเปูาหมาย อาทิ  

1. การพิจารณาแผนการรับนักศึกษา 
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดงานวันแนะน าหลักสูตร 
3. การติดตาม มคอ. 3-7 ของหลักสูตรให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
4. การก าหนดแนวทางในการสอบโครงร่างและสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ 
5. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-03) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-04) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 

4.1-05) 
 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2562 งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา

คณาจารย์ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1 -06)  ตามแนวทางที่คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ได้มีการก าหนดไว้ โดยหลังจากที่แผนดังกล่าวผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ และคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เห็นชอบ จึงได้มีการด าเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว โดยมีการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาต่างๆ ให้ได้ตามอัตราก าลัง
ที่ได้รับการอนุมัติและมีการบริหารให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมประชุม 
อบรม และสัมมนาต่างๆ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-07)  นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาทิ ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และติดตามให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฎิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การจัดท า มคอ.2 
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-08) และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ  สถาบันฯ ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชาต่างๆ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-09) 
รวมถึงเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-05) โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจเกิน 4.89 อยู่ในระดับ
มากที่สุด  ซึ่งหลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจทั้งสองประเภทดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
เช่น การจัดตารางเรียนให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพ่ิมเติมใน
บางรายวิชาเพ่ือให้เกิดความหลากหลายและเกิดมุมมองใหม่ในการเรียนการสอน 
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ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

วิเคราะห์แผนอัตราก าลัง/
การคงอยู่/การเกษียณอายุ
ราชการ/การแต่งตั้งหรือรับ
อาจารย์ใหม ่

 

การบริหารด้านการจัดการเรียนการสอน 
- ภาระงาน 
- การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
- การประเมินการสอนของอาจารย์ 
- การพัฒนาหลักสตูร 

 

การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์
 - การยกย่องและเชิดชูเกียรต ิ
-  การจัดสรรงบประมาณ   
อบรมสมัมนาอาจารย ์

 

ด าเนินการตามแผนบริหารและพฒันาอาจารย์ 

สถาบันฯ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ 
ประเมินผลการด าเนินงานของแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ผู้แทนหลักสูตร ทีร่วมเป็นคณะกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ถ่ายทอดผลการประเมินข้างต้นแกอ่าจารย์ในหลักสูตรเพื่อรวม

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

สถาบันฯ โดยคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการปรับปรุงแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย์ตาม
ข้อเสนอแนะ 

สถาบันฯ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ 
รวบรวมข้อมลูและพิจารณาวางแผนบริหารและ

พัฒนาอาจารย ์
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 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบของสถาบันฯ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ
ดังนี้ 

1. สถาบันฯ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้อย่างเพียงพอ       
โดยก าหนดให้เป็นโครงการพัฒนาคณาจารย์ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของทุกปีการศึกษา  

2. สถาบันฯ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม 
และสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตร          
มีโอกาสได้เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการ เทคนิคการสอน การวัดผล การวิจัย และด้านอ่ืนๆ     
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต        
 3. สถาบันฯ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมกิจกรรมหลักที่ก าหนดไว้ใน
โครงการพัฒนาคณาจารย์ของแต่ละปี ได้แก่ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ/สัมมนาและฝึกอบรมภายใน
และภายนอกสถาบัน และสถาบันฯจัดให้มีการสัมมนาฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคณาจารย์อย่างน้อย 1 โครงการต่อ
ปีการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตร มีประชุมเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกเดือนเพ่ือกระตุ้น
การท างานของอาจารย์และนักศึกษา 
 4. สถาบันฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ และ ใ ห้ ก า ร ย ก
ย่องผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลตลอดจนผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 
 5. สถาบันฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกคนมีสิ่งสนับสนุนการท างานวิจัยที่เพียงพอโดยมีระบบการส ารวจ
ความต้องการการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ได้เพียงพอตามความต้องการจากผลส ารวจ ท าให้คณาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณาจารย์และสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพได้ในที่สุด 
 6. สถาบันฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกคนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยงานส่งเสริมวิชาการเป็น
หน่วยงานที่ดูแลในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ทางด้านการด าเนินงานตามข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึงก าหนดบุคลากรที่เป็นผู้ประสานงานกับคณาจารย์ที่ต้องการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง 
 7. สถาบันฯ มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในทุกด้านทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ดังกล่าวส่งเสริมให้คณาจารย์  
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อได้รับผลการประเมินที่สะท้อนการปฏิบัติงานจริง 
 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ ปรับปรุงกระบวนการในข้อ 6 เพ่ือการประสานงานในการส่ง
ข้อมูลเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้มีความถูกต้องและรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยงาน
ส่งเสริมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มีการออกแบบ
ฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และจะใช้
แบบฟอร์มดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบข้อมูลในแฟูมเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทุกคนก่อน
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
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  ในปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ โดยผู้จัดการ
ห้องปฎิบัติการแต่ละสาขาเป็นคณะกรรมการ ได้มีข้อเสนอให้มีสิ่งสนับสนุนการท างานวิจัยที่เพียงพอ โดยมีการ
ส ารวจความต้องการการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของแต่ละสาขา ซึ่งจะส่ งผลให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความพร้อมในการด้านการท าวิจัย และไม่มีข้อจ ากัดในการพัฒนาผลงานวิชาการอันจะเป็นการ
เพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีผลงานด้านวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความ
ต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร             
   ดังนั้น งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ จึงได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์และใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าว โดยปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 
ได้ร่วมประชุมเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาคณาจารย์โดยการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ เทคนิคการสอน การวัดผล การวิจัย และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการให้ข้อเสนอในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีความจ าเป็น ซึ่งจะส่งผลถึงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาสถาบันได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะในด้านการวิจัยของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จึงได้มีการเสนอให้มีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของแต่ละสาขาที่มีความ
จ าเป็น โดยสถาบันฯ ได้พิจารณาให้มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ อาทิ  

1) เครื่องวิเคราะห์อัตราการเกิดปฎิกิริยาชีวเคมีในเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Advance 
metabolic functions analyzers with accessories) จ านวน 1 ชุด มูลค่า 8,000,000 บาท    

2) เครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติด้วยระบบกล้องจุลทรรศน์แบบ
คอลโฟคอลชนิดจานหมุน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (High content screening system with spinning disc 
confocal with accessories) จ านวน 1 ชุด 15,000,000 บาท  

ทั้งนี้ การสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ดังกล่าว ส่งผลให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และมีการตีพิมพ์ผลงานอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างดังนี้ 

 
 
 
ท่ี 
 
 

ชื่อผลงานวิจยั ผู้วิจัย รจภ. 
ต าแหน่ง/สังกัด 
(เฉพาะอาจารย์ 
ราชวิทยาลยัฯ) 

วารสารท่ีตีพิมพ์ 

1 Melatonin attenuates streptozotocin-
induced Alzheimer-like features in 
hyperglycemic rats 

Kamsrijai, U., Wongchitrat, P., 
Nopparat, C., Satayavivad, J., 
Govitrapong, P. 

ศ.เกียรติคณุ ดร.ปิยะรัตน ์ โกวทิตรพงศ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต ์

Neurochemistry 
International 

2 Synthesis and antitumor activity of 
bis(arylsulfonyl)dihydroimidazolinone 
derivatives 

Sittihan, S (Sittihan, Satapanawat); 
Jumpathong, W (Jumpathong, 
Watthanachai); Sopha, P (Sopha, 
Pattarawut); Ruchirawat, S 
(Ruchirawat, Somsak) 

ผศ.ดร.ภทัราวธุ โสภา 
อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต ์

BIOORGANIC & 
MEDICINAL 
CHEMISTRY 
LETTERS 

3 TrmB, a tRNA m7G46 methyltransferase, 
plays a role in hydrogen peroxide 
resistance and positively modulates the 

Narumon Thongdee, Juthamas 
Jaroensuk, Sopapan 
Atichartpongkul, Jurairat 

รศ.ดร.มยุรี  เฟื่องทอง 
อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต ์

Nucleic acids 
research 
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ชื่อผลงานวิจยั ผู้วิจัย รจภ. 
ต าแหน่ง/สังกัด 
(เฉพาะอาจารย์ 
ราชวิทยาลยัฯ) 

วารสารท่ีตีพิมพ์ 

translation of katA and katB mRNAs in 
Pseudomonas aeruginosa 

Chittrakanwong, Kamonchanok 
Chooyoung, Thanyaporn 
Srimahaeak, Pimchai Chaiyen, 
Paiboon Vattanaviboon, Skorn 
Mongkolsuk, Mayuree 
Fuangthong 

4 Agomelatine protects against permanent 
cerebral ischaemia via the Nrf2-HO-1 
pathway 

Chumboatong, W; Khamchai, S; 
Tocharus, C; Govitrapong, P; 
Tocharus, J 

ศ.เกียรติคณุ ดร.ปิยะรัตน ์ โกวทิตรพงศ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต ์

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACOLOGY 

 นอกจากนี้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการน าผลงานวิชาการที่จัดท า
นอกเหนือจากการพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ นวัตกรรมของประเทศ 
รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม สถาบันยังจัดท าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ โดยสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ องค์ประกอบการพิจารณา ขั้นตอน
การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพส าหรับอาจารย์ในสถาบันฯ 
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพในระบบประกันการศึกษาอีกด้วย  
 ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณาจารย์ทุกท่าน ต่อยอดองค์ความรู้
ในด้านต่างๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ สถาบันจึงสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกท่าน ได้เข้าร่วม 
ประชุม/น าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย ทั้งที่จัดโดยสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก เช่น คณาจารย์เข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่สถาบันฯ จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาแนว
ทางการท าวิจัยใหม่ๆ รวมถึงด้านการเรียนการสอน นอกจากนี้ในปีการศึกษา2562 ยังมีแผนการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัยภายใต้เงินทุนของสถาบันฯ ส่งผลให้อาจารย์ทุกคนมี
โอกาสได้รับเงินสนับสนุนการท าวิจัยจากสถาบันฯ แม้จะเป็นอาจารย์ที่รับเข้าใหม่    
  อนึ่ง ในปีการศึกษา 2562 สามารถเห็นผลส าเร็จอันเนื่องมากจาการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยเพ่ิมเติมกระบวนการในการส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกคนขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่ชัดเจนในการดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท าให้มีคณาจารย์ในหลักสูตรยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 4 คน ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์       
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 และครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 3 คน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 คน       
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-10) 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  เฟ่ืองทอง สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  สุขชวลิต  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ  โสภา  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  
สถาบันฯ โดยงานงานบุคคลและพฒันาสมรรถนะ 

ส ารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย ์

สถาบันฯ โดยงานงานบุคคลและพฒันาสมรรถนะ 
จัดท าแผนบริหารและพัฒนาคณาจารย ์

สถาบันฯ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย ์

งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะและงานส่งเสรมิวิชาการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารยต์าม

แผนงานท่ีได้วางไว ้

หน่วยงานท่ีจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์จะท าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะจดัท ารายงานสรุปการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาคณาจารย์พร้อมท้ัง

ประเมินผลแผนดังกล่าว 

สถาบันฯ พิจารณายกย่องและประกาศเกียรติคณุอาจารย์ที่
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 

ปรับปรุง 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-01 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษา 

จุฬาภรณ์ฉบับที่ 1-3 เรื่องการใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์ สถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.1-02  ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจ าสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

4.1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.1-05 สรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการบริหารหลักสูตร 
4.1-06 แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์   
4.1-07  ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1-08 รูปเล่ม มคอ.2 มอค.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
4.1-09 สรุปผลการประเมินการสอนรายวิชา 
4.1-10 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5.00 คะแนน    

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5.00 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5.00 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4.2 5.00 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท    

ค่าร้อยละของผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

  
 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 

 
   
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 6 คน 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 6 คน 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5.00 คะแนน 
 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.1-01 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
  

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

  

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  
 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
ผลการด าเนินการ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 6 คน 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 83.33 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5.00 คะแนน 
 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.2-01 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

          จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูรทั้งหมด 

X 100 

    ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                    ที่ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเตม็ 5 

X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

  
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามสูตร 

 
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
ผลการด าเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 21 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 6 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 350 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5.00 คะแนน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด (คน) 6  
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์  (ช้ินงาน) 21 21.00 
 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 21 21.00 

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง 
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21.00 
 

 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสาร วันเดือน
ปีที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก 
รหัส

เอกสาร 

1 Mycophenolic acid is a drug 
with the potential to be 
repurposed for suppressing 
tumor growth and metastasis 
in osteosarcoma treatment 

Klangjorhor J, 
Chaiyawat P, 
Teeyakasem P, Sirikaew 
N, Phanphaisarn A, 
Settakorn J, 
Lirdprapamongkol K, 
Yama S, Svasti J, 
Pruksakorn D. 

International 
journal of cancer. 
2019 Oct 14. 

1.00 4.2.3-01 

2 Vernodalidimer L, a 
sesquiterpene lactone dimer 
from Vernonia extensa and 
anti-tumor effects of 
vernodalin, vernolepin, and 
vernolide on HepG2 liver 
cancer cells 

Thongnest S, 
Chawengrum P , 
Keeratichamroen S, 
Lirdprapamongkol K, 
Eurtivong C, 
Boonsombat J, 
Kittakoop P, Svasti J, 
Ruchirawat S. 

Bioorganic 
chemistry. 2019 
Nov 1;92:103197 

1.00 4.2.3-02 

3 Clinical course, mutations 
and its functional 
characteristics of infantile-
onset Pompe disease in 
Thailand 

Ngiwsara L, 
Wattanasirichaigoon D, 
Tim-Aroon T, 
Rojnueangnit K, 
Noojaroen S, 
Khongkraparn A, 
Sawangareetrakul P, 
Ketudat-Cairns JR, 
Charoenwattanasatien 

BMC medical 
genetics. 2019 
Dec 1;20(1):156 

1.00 4.2.3-03 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสาร วันเดือน
ปีที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก 
รหัส

เอกสาร 

R, Champattanachai V, 
Kuptanon C, 
Pangkanon S, Svasti J. 

4 Phosphoproteome Profiling 
of Isogenic Cancer Cell‐
Derived Exosome Reveals 
HSP90 as a Potential Marker 
for Human Cholangiocarcinoma  

Weeraphan C, 
Phongdara A, 
Chaiyawat P , Diskul‐

Na‐Ayudthaya P, 
Chokchaichamnankit D, 
Verathamjamras C, 
Netsirisawan P, 
Yingchutrakul Y, 
Roytrakul S, 
Champattanachai V, 
Svasti J. 

Proteomics. 2019 
Jun;19(12): 
1800159 

1.00 4.2.3-04 

5 Urinary biomarkers for the 
diagnosis of cervical cancer 
by quantitative label‐free 
mass spectrometry analysis 

Chokchaichamnankit D, 
Watcharatanyatip K, 
Subhasitanont P, 
Weeraphan C, 
Keeratichamroen S, 
Sritana N, Kantathavorn 
N, Diskul‐Na‐Ayudthaya 
P, Saharat K , 
Chantaraamporn J, 
Verathamjamras C, 
Svasti J.  

Oncology letters. 
2019 Jun 
1;17(6):5453-68. 

1.00 4.2.3-05 

6 Perfluorooctanoic Acid 
Enhances Invasion of 
Follicular Thyroid Carcinoma 
Cells Through NF-κB and 
Matrix Metalloproteinase-2 
Activation 

Saejia P , 
Lirdprapamongkol K, 
Svasti J, 
Paricharttanakul NM. 

Anticancer 
research. 2019 
May 1;39(5):2429-
35. 

1.00 4.2.3-06 

7 Protein profiling of 
osteosarcoma tissue and soft 
callus unveils activation of 
the unfolded protein 
response pathway 

Chaiyawat P, Sungngam 
P, Teeyakasem P, 
Sirikaew N, Klangjorhor 
J, Settakorn J, 
Diskul‐Na‐Ayudthaya 

International 
journal of 
oncology. 2019 
May 1;54(5):1704-
18 

1.00 4.2.3-07 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสาร วันเดือน
ปีที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก 
รหัส

เอกสาร 

P, Chokchaichamnankit 
D, Srisomsap C, Svasti 
J, Pruksakorn D. 

8 Optimization and 
Standardization of Thermal 
Treatment as a Plasma 
Prefractionation Method for 
Proteomic Analysis 

Chiangjong W, 
Changtong C, Panachan 
J, Weeraphan C, 
Srisomsap C, Hongeng 
S, Svasti J, 
Chutipongtanate S. 

BioMed research 
international. 
2019  

1.00 4.2.3-08 

9 Enhanced structural stability 
and controlled drug release 
of hydrophilic antibiotic-
loaded alginate/soy protein 
isolate core-sheath fibers for 
tissue engineering 
applications 

Chuysinuan P, Pengsuk 
C, Lirdprapamongkol K, 
Techasakul S, Svasti J, 
Nooeaid P. 

Fibers and 
Polymers. 2019 
Jan 1;20(1):1-0. 

1.00 4.2.3-09 

10 Differentially expressed 
plasma proteins of β-
thalassemia/hemoglobin E 
patients in response to 
curcuminoids/vitamin E 
antioxidant cocktails 

Panachan J, 
Chokchaichamnankit D, 
Weeraphan C, 
Srisomsap C, 
Masaratana P, 
Hatairaktham S, 
Panichkul N, Svasti J, 
Kalpravidh RW. 

Hematology. 2019 
Jan 1;24(1):300-7 

1.00 4.2.3-10 

11 Elevation of Cleaved p18 Bax 
Levels Associated with the 
Kinetics of Neuronal Cell 
Death during Japanese 
Encephalitis Virus Infection 

Wongchitrat P, 
Samutpong A, 
Lerdsamran H, 
Prasertsopon J, 
Yasawong M , 
Govitrapong P, 
Puthavathana P, 
Kitidee K. 

International 
journal of 
molecular 
sciences. 2019 
Jan;20(20):5016.     

1.00 4.2.3-11 

12 Methamphetamine regulates 
βAPP processing in human 
neuroblastoma cells 

Shukla M, Maitra S, 
Hernandez JF, 
Govitrapong P, Vincent 
B. 

Neuroscience 
letters. 2019 May 
14;701:20-5. 

1.00 4.2.3-12 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสาร วันเดือน
ปีที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก 
รหัส

เอกสาร 

13 The role of melatonin in 
targeting cell signaling 
pathways in neurodegeneration 

Shukla M, 
Chinchalongporn V, 
Govitrapong P, Reiter 
RJ. 

Annals of the 
New York 
Academy of 
Sciences. 2019 
May;1443(1):75-96 

1.00 4.2.3-13 

14 Polyphosphate kinase 1 of 
Burkholderia pseudomallei 
controls quorum sensing, 
RpoS and host cell invasion 

Srisanga K, Suthapot P, 
Permsirivisarn P, 
Govitrapong P, 
Tungpradabkul S, 
Wongtrakoongate P. 

Journal of 
proteomics. 2019 
Mar 1;194:14-24. 

1.00 4.2.3-14 

15 Alterations in the expression 
of amyloid precursor protein 
cleaving enzymes mRNA in 
Alzheimer peripheral blood 

Wongchitrat P, Pakpian 
N, Kitidee K, Phopin K, 
Dharmasaroja PA, 
Govitrapong P. 

Current Alzheimer 
Research. 2019 
Jan 1;16(1):29-38. 

1.00 4.2.3-15 

16 TrmB, a tRNA m7G46 
methyltransferase, plays a 
role in hydrogen peroxide 
resistance and positively 
modulates the translation of 
katA and katB mRNAs in 
Pseudomonas aeruginosa 

Thongdee N, Jaroensuk 
J, Atichartpongkul S, 
Chittrakanwong J, 
Chooyoung  K, 
Srimahaeak T, Chaiyen 
P, Vattanaviboon P, 
Mongkolsuk S, 
Fuangthong M. 

Nucleic acids 
research. 2019 
Sep 26 ; 
47(17):9271-81. 

1.00 4.2.3-16 

17 Transcriptional regulation of 
the Pseudomonas aeruginosa 
iron-sulfur cluster assembly 
pathway by binding of IscR to 
multiple sites 

Saninjuk K, Romsang A, 
Duang-nkern J, 
Vattanaviboon P, 
Mongkolsuk S. 

PloS one. 
2019;14(6). 

1.00 4.2.3-17 

18 Inactivation of ahpC renders 
Stenotrophomonas 
maltophilia resistant to the 
disinfectant hydrogen 
peroxide 

Charoenlap N, 
Jiramonai L, 
Chittrakanwong J, 
Tunsakul N , 
Mongkolsuk S, 
Vattanaviboon P. 

Antonie Van 
Leeuwenhoek. 
2019 May 
15;112(5):809-14. 

1.00 4.2.3-18 

19 Crystal structure and catalytic 
mechanism of the essential 
m1G37 tRNA 

Jaroensuk J, Wong YH, 
Zhong W, Liew CW, 
Maenpuen S, Sahili AE, 

RNA. 2019 Nov 1 ; 
25(11):1481-96. 

1.00 4.2.3-19 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสาร วันเดือน
ปีที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก 
รหัส

เอกสาร 

methyltransferase TrmD from 
Pseudomonas aeruginosa 

Atichartpongkul S, 
Chionh YH, Nah Q, 
Thongdee N , McBee 
ME, Fuangthong M. 

20 The Agrobacterium 
tumefaciens atu3184 gene, a 
member of the COG0523 
family of GTPases, is 
regulated by the 
transcriptional repressor Zur 

Khemthong S, 
Nuonming  P, 
Nookabkaewb S, 
Sukchawalit R, 
Mongkolsuk S. 

Microbiological 
research. 2019 
May 1;222:14-24. 

1.00 4.2.3-20 

21 Regulation and function of 
the flavonoid-inducible efflux 
system, emrR-emrAB, in 
Agrobacterium tumefaciens 
C58 

Khemthong S, 
Nuonming P, Dokpikul 
T , Sukchawalit R, 
Mongkolsuk S. 

Applied 
microbiology and 
biotechnology. 
2019 Jul 20; 
103(14):5763-80. 

1.00 4.2.3-21 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.00 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2560 2561 2562 
การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7 คน 6 คน 6 คน 4.00 
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
ต่อการบริหารหลักสูตร 

4.75 4.83 4.90  

  
 -  จากข้อมูลข้างต้นพบว่าอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนยังอยู่ครบถ้วน
ท าให้อัตราการคงอยู่ในระดับด ี 
 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตร โดยจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นประจ าทุกสิ้นปีการศึกษา 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ ใน
เกณฑ์พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.90 ซึ่งเป็นคะแนนทีม่ากกว่าปีที่ผ่านมา 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ของอาจารย์ 

คะแนนความพึงพอใจของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ด้านการบริหารหลักสูตร 4.75 4.83 4.90 
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการเอกสารหลักฐาน 
4.3-01 สรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการบริหาร

หลักสูตรปีการศึกษา 2562 
 

  

4.65

4.7

4.75

4.8

4.85

4.9

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อการบริหาร
หลักสูตร 

4.75 

4.83 

4.90 

ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 5  หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 4.25 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.00 คะแนน  
 
ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ
และขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ตามระบบของสาขาวิชา  ดังนี้ 

 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ

และข้ันตอนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ตามระบบของสาขาวิชา  ดังนี้ 
1. สถาบันฯ มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษา  

จุฬาภรณ์ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพ หลักสูตร การเรียนการสอน และการจัด
การศึกษา ในสาขาที่รับผิดชอบ  

2.  หลักสูตรมีการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการ
ก าหนดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรและหัวข้อวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการวิชาการดังกล่าวจะมีส่วนร่วม
ในการพิจารณากลั่นกรองการออกแบบหลักสูตรและรายละเอียดของการสอนรายวิชาในหลักสูตร 

3. สถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพ่ือก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรรวมถึงการออกแบบและการปรับปรุงหลักสูตร  
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4. สถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และตามการก าหนดมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education-OBE)  

5.  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ เพ่ือวิเคราะห์
หลักสูตรเดิมและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา (ทุก 5 ปี) รวมถึงวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ และผู้แทนจากภาคเอกชน ท าให้ทราบ
แนวโน้มตลาดแรงงาน และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตร สามารถน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการดังกล่าวมาใช้ออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระรายวิชาของหลักสูตร 

6.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome 
Based Education-OBE) ในระดับหลักสูตร ซึ่งเรียกว่า Program Learning Outcome-PLO เพ่ือน าไปใช้
เป็นการก าหนดทิศทางการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้อง PLO ดังกล่าว 

7. น าหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาเสนอขอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอนของ
สถาบันฯ กระทั่งได้รับการอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยและส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอที่ได้รับการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 

  7.1 คณะกรรมการวิชาการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
    7.2 คณะกรรมการวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
    7.3 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
    7.4 สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
8. น าหลักสูตรไปด าเนินการและก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ( มคอ.3-6) 
9. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ( มคอ. 7) 
10. จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาตามที่

หลักสูตรก าหนดเพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายของรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร Program Learning Outcome-PLO กับผลลัพธ์ปลายทางของนักศึกษาภายหลังจากการเรียน
รายวิชานั้นๆ และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

11. ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
และน าผลจาก มคอ. 7 และผลการประเมินต่างๆท่ีได้ไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี เสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาตามรอบที่ก าหนด และสามารถน าหลักสูตรฉบับปรุงดังกล่าวไปใช้ก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการก ากับดูแลแนวทางในการก าหนดสาระ
รายวิชาต่างๆ และออกแบบเนื้อหาในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Outcome Based Education-OBE) ในระดับหลักสูตร ซึ่งเรียกว่า Program Learning Outcome-PLO 
โดยพิจารณาปรับปรุงสาระรายวิชาเดิมในหลักสูตรให้มีการเพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับ PLO โดย
มีการจัดท า Course Learning Outcome-CLO ของรายวิชาต่างๆ และ Yearly Learning Outcome-YLO 
เพ่ิมเติมอีกด้วย 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก ากับดูแลให้มีการออกแบบและพัฒนาหลั กสูตรอีกทั้ง     
สาระรายวิชาในหลักสูตรโดยอาศัยข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ได้วิพากษ์หลักสูตรและให้
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงข้อเสนอแนะจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
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วิจัยและนวัตกรรม และจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาต่างๆ พร้อมด้วยผลส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ยังค านึงถึงการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของงานวิจัยในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการน า มคอ. 5 และ มคอ. 7 มาพิจารณาการออกแบบปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Outcome Based Education-OBE) ในระดับหลักสูตร ซึ่งเรียกว่า Program Learning Outcome-PLO 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-01)  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-02) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-03) 
และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-04)   

โดยหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 5 ปี มีรูปแบบในลักษณะสหวิทยาการ เพ่ือท าการ
สอนครอบคลุมเนื้อหาด้านพิษวิทยาโดยเน้นผลกระทบของสารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์ ซึ่งผลกระทบนี้ก าลังเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมที่พบในทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้
เป็นบุคลากรระดับสูงในอนาคตในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องผลิตบุคคลากรที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งตั้งแต่
ระดับโมเลกุลจนกระทั่งกลไกการท างานต่างๆ ของร่างกายมนุษย์โดยอาศัยการบูรณาการวิทยาศาสตร์สาขา
ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสาร
พันธุกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดโรคต่างๆ หรือความผิดปกติของการท างานของอวัยวะระบบต่างๆของมนุษย์
รวมทั้งกลไกการเกิดโรคจากสารมลพิษสิ่งแวดล้อม และได้น าข้อมูลดังกล่าวมาด าเนินการจัดท ารายละเอียด
ภาพรวมของหลักสูตร (มคอ 2.) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่จะต้องมีความสามารถ 4 ด้านที่ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้  

 1) มีความรู้ ความเข้าใจในระบบของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงการท างานของ
ร่างกายมนุษย์และหลักการพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 

 2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย 
 3) มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการศึกษาวิจัย และน าข้อมูลที่ได้จาก

การวิจัยมาวิเคราะห์ และประมวลผลได้ 
 4) วิเคราะห์ให้ค าปรึกษาและด าเนินการปูองกันและวางแผนแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานด้านสุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ

และข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ตามระบบของสาขา ดังนี้ 
1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ร่วมกับ

ผลประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการของรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

2. คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดให้มีการประชุมปรับปรุง
หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ โดยจะมีการจดบันทึกประเด็นข้อคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน
ชาวต่างชาติ เพ่ือแจ้งเวียนให้คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเป็นแนวทางน ามาวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอน ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ต่อไป  
และในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการเพ่ิมเติมระบบและขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ดังนี้ 
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 3. อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและทีมผู้สอนได้ร่วมกันประชุมเพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย 
ในปีการศึกษา 2562 ผู้ประสานรายวิชาและทีมผู้สอนของรายวิชา 0103610 Environmental and 

Health Risk Assessment and Management ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อกรณีศึกษา case study ใหม่ๆ ที่ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในรายวิชา 0103610 
Environmental and Health Risk Assessment and Management เนื่องจากต้องการให้หัวข้อกรณีศึกษา
มีความทันสมัยและให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เน้นสารเคมีเป็นหลักที่
หลากหลาย   โดยในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดให้นักศึกษาท างานกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์เกี่ยวกับการได้รับหรือสัมผัสสารพิษและประเมินความเสี่ยงในการเกิดพิษหรือโรคที่เกิดจากการ
ได้รับสารพิษ และกรณีศึกษาท่ีก าหนดให้นักศึกษาได้น ามาวิเคราะห์เป็น Case ที่เกิดขึ้นจริง 

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับเนื้อหารายวิชา 0302504 Environmental 
Toxicology เพ่ือให้ทันสมัยโดยการเพ่ิมหัวข้อ  Biomarker, food borne toxicity, Nanoparticle และ 
Plastic ท าให้เนื้อหาของรายวิชาดังกล่าวมีความกระชับขึ้น  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-05)   
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายละเอียดของเอกสาร 
5.1-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน

ในแต่ละรายวิชาประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-02 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-03 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ของปีการศึกษา 

2561 
5.1-04 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีการศึกษา 

2561 
5.1-05  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0302504 Environmental 

Toxicology ของปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
 

  



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ หน้า 86 
 

ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 

  

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาของ
หลักสตูร 

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหลกัสูตรและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเพือ่จัดท าและ
ออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (จัดท า มคอ.2) 

หลักสตูรมีการประสานงานร่วมกบั
คณะกรรมการวิชาการของสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ 

ในการก าหนดการจัดการเรยีนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรและหวัข้อวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ค้นคว้าวิจัย 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตร

ก าหนด โดยจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
และสรุปรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.5) 

หลักสตูรจดัท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา 

หลักสตูรจดัท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ( มคอ. 7) 

หลักสตูรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

เสนอหลักสูตรปรับปรุงตามขั้นตอนของสถาบันฯ 1 

ก าหนดปรัชญาและวสิัยทัศน์ของหลักสตูร 

หลักสตูรก าหนด Program Learning Outcome-PLO 
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ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ (ต่อ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
สาขาวิชาวิทยาศาตร์ชีวภาพประยกุต์ เพื่อด าเนินการ
วิพากษ์หลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

หลักสตูรตามรอบระยะเวลา 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนประชุม
วิเคราะหห์ลักสูตรเดมิโดยพิจารณาจาก ผลการประชุมร่วมกับ
อาจารย์ชาวต่างชาติ รวมทั้ง มคอ. 5และ มคอ. 7 ร่วมกับแบบ

ส ารวจความพึงพอใจต่างๆ เพื่อการปรับปรุงหลักสตูรและ
รายวิชา 

1 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.00  คะแนน   
 
ผลการด าเนินงาน    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ
และขั้นตอนการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ การควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์
และการตีพิมพ์ผลงานตามระบบของหลักสูตร  ดังนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)  มีระบบ

และข้ันตอนการก าหนดผู้สอน ตามระบบของหลักสูตร  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก (Course  Co-
ordinator) โดยพิจารณาจากการเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและ
นานาชาติ มีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการและงานวิจัย รวมทั้งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับนักวิจัยวิชาการ  
ชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก  
 2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก (Course Co-ordinator) ติดต่ออาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติที่
มีชื่อเสียง ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญตรงกับรายวิชา โดยเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้น
น าของโลก เช่น สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology), 
มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) 
เป็นต้น และองค์การที่ท างานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization) เพ่ือมาถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่างๆในหลักสูตร  
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนรายนามอาจารย์ผู้สอนที่
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลักเสนอมา 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคัดเลือกรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาและก าหนด
ตารางการเปิดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาจากรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และ
แต่งตั้งอาจารย์เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ผู้ประสานงานในแต่ละรายวิชา โดยคัดเลือกอาจารย์ผู้ช่วยประสานงาน
รายวิชาจากความสนใจในรายวิชาของอาจารย์หรือความเก่ียวข้องระหว่างงานวิจัยของอาจารย์กับรายวิชานั้นๆ 
เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ในจัดท าแผนการสอนและเนื้อหาการสอน ซึ่งจะท าให้
อาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชาได้เรียนรู้ประสบการณ์การสอนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติอีกด้วย 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือหารือการมอบหมายภาระงานสอนให้กับ
อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการเพ่ิมเติมระบบและข้ันตอนการปรับกระบวนการสอน ดังนี้ 
 6. อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและทีมผู้สอนได้ร่วมกันประชุมเพ่ือหารือรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้รองกับกับการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 
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   ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ร่วมประชุมก าหนดอาจารย์ผู้ประสานงาน 
รายวิชาหลักและอาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ รวมทั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก (Course Co-ordinator) ได้ติดต่อ
อาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดเพ่ือเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่างๆ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

วิชาที่ก าหนด (ชื่อรายวิชา) ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก ผู้ประสานงานรายวิชา  อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ 
0102501 Principles of 
Applied Biosciences : 
Systems Biology 

ศ. ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ดร.มยุรี เฟื่องทอง 1.Prof. John M. 
Essigmann 
2.Prof. Ram Sasisekharan 
3.Dr.Uma Narayanasami 

0102502 Experimental 
Strategies for Biological 
Problems 

ศ. ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ดร.ปิยจิต วัชรศิษย์  1.Prof. Peter C. Dedon 
2.Dr.James M. Dubbs 

0102503 Case Studies in 
Applied Biosciences 

ศ. ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ดร.นิลบุล ปาริชาติธนกุล 1.Prof. Ram Sasisekharan 
2.Dr.Uma Narayanasami  
 

0102504 Pathobiology and 
Analysis of Disease at the 
Organism Level 

ศ. ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ดร.ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย์ - 

0102505  Pathobiology and 
Analysis of Disease at the 
Population Level 

ศ. ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์ 1.Prof.John D. Groopman 
2. Prof.Bill D. Roebuck 

0103610 Environmental and 
Health Risk Assessment and 
Management 

ศ. ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ดร.ดามพ์ เศรษฐจันทร 1. Prof. Herman Autrup 
2.Prof. Leonard Ritter 
3. Prof.Martin van den 
Berg 
4. Dr.David Russell 
5. Dr.Bette Meek 

 
 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมกันเพ่ือประเมินกระบวนจัดการเรียนการสอนให้
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM ในการสอนเพ่ือเป็นการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ    
COVID-19 และการแก้ปัญหาการไม่สามารถเดินทางมาสอนของคณาจารย์ชาวต่างชาติ ได้อีกด้วย นับเป็นผล
ของการปรับการเรียนการสอนที่ยังคงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสามารถเรียนกับคณาจารย์ชาวต่างชาติ
โดยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งนักศึกษาได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดย
การใช้โปรแกรม ZOOM ในรายวิชา0302504 Environmental Toxicology เนื่องจากมีคณาจารย์
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ชาวต่างชาติจากประเทศในแถบยุโรปและอเมริการร่วมเป็นผู้สอนและไม่สามารถเดินทางมาสอนได้ ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม ZOOM ดังกล่าวท าให้นักศึกษายังคงมีโอกาสได้
ศึกษากับคณาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอน นักศึกษาได้รับประโยชน์และมี
ความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งอันเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของคณาจารย์ชาวต่างชาติ
ได้แก่ 1. Professor Herman Autrup จาก Institute of Public Health, University of Aarhus, 
Denmark 2. Professor Leonard Ritter จาก School of Environmental Sciences, University of 
Guelph, Canada และ3. Professor Martin van den Berg จาก Institute of Risk Assessment, 
University of Utrecht, The Netherlandsอยู่ในระดับดีมาก มีค่าระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.61       
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-01)     

ระบบการก าหนดผู้สอน 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรก าหนดผู้ประสานงานรายวิชา
(Course Co-ordinator)เพื่อพิจารณารายชื่อคณะผูส้อนในหัวข้อ

ต่างๆของรายวิชานั้นๆ 

 

ผู้ประสานงานรายวิชา (Course Co-ordinator) ติดต่ออาจารย์
ผู้สอนชาวต่างชาติที่มีคณุสมบัตติามที่หลักสตูรก าหนดเพื่อเชิญมา

เป็นอาจารย์พเิศษในรายวิชาต่างๆ 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรจดัให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
ทบทวนรายนามอาจารย์ผูส้อนที่อาจารยผ์ู้ประสานงาน 

รายวิชาหลักเสนอมา 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรคดัเลือกรายวิชาที่จะเปิดสอน
พร้อมท้ังก าหนดตารางการเปดิการเรียนการสอนของแตล่ะ

รายวิชา และแต่งตั้งอาจารยผ์ู้ช่วยประสานงานในแต่ละรายวิชา 
เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาต ิ

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรจดัให้มีการประชุมเพื่อหารือการ
มอบหมายภาระงานให้กับอาจารยใ์หม่ของหลักสูตร 

 

อาจารยผ์ู้ประสานรายวิชาและทมีผู้สอนได้ร่วมกันประชุมเพื่อ
หารือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้รองรับกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 
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-  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ

และข้ันตอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ตามระบบของหลักสูตร  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุมหารือเพ่ือก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนก่อนเปิด          
ปีการศึกษาและหลังจากได้ผลสรุปรายชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว หลักสูตร จึงมีการจัดท าปฏิทินการศึกษา
ประจ าแต่ละปีและแจ้งให้อาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชาทราบ เพื่อที่อาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชาจะ
เป็นผู้จัดท าค าอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcome-PLO        
โดยน าข้อมูลจากประมวลรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติเป็นผู้จัดท ามาใช้และเป็นข้อมูลส าหรับเขียน
จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. หลักสูตรมีการติดตามให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชาต้องจัดท าและ      
ส่ง มคอ.3 แก่หน่วยประสานการเรียนการสอน งานส่งเสริมวิชาการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  30 วัน                  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้อาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชาน าประมวลรายวิชาแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันแรก
ของการเข้าเรียนรายวิชานั้นๆ 

3. หน่วยประสานการเรียนการสอน งานส่งเสริมวิชาการ ก าหนดขั้นตอนเพ่ือช่วยเตือนอาจารย์ผู้ช่วย
ประสานงานรายวิชาของทุกวิชาในหลักสูตร เพ่ือติดตามการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดยจัดส่ง
อีเมลล์ถึงอาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชาต่างๆ ก่อนวันครบก าหนดการส่ง มคอ.3 อย่างน้อย 2 อาทิตย ์
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการเพ่ิมเติมก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 

4. ประธานหลักสูตรมอบหมายให้หน่วยพัฒนาหลักสูตร งานส่งเสริมวิชาการ ก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีการติดตาม มคอ. 3 เป็นวาระประจ าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรอบก่อนการสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาและประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาน าส่ง มคอ.3 น าส่งให้ได้ตามก าหนดเวลา โดยเป็นการรับทราบและเห็นชอบในมติที่ประชุม 

5. หลักสูตรจัดให้มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพ่ือประเมินอาจารย์ผู้สอนรายบุคคลส าหรับ            
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยหน่วยประสานการเรียนการสอน งานส่งเสริมวิชาการจั ดท าสรุปผลการประเมิน
ดังกล่าวแจ้งให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหลักและอาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชาทราบเพ่ือแจ้งข้อมูลต่อ
ให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในรายวิชานั้นๆทราบ เพ่ือการปรับปรุงรายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไป 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์มีการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ. 3 ของแต่ละภาคเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน เพ่ือให้มคอ. 3 
ของแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพประยุกต์และเป็นไปตามข้อบังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และรวบรวมส่ง
มคอ. 3 ของทุกรายวิชาที่จะเปิดในภาคการศึกษาต่อไปให้งานส่งเสริมวิชาการตามก าหนดเวลาก่อนเปิดภาค
การศึกษา 30 วัน โดยในภาคเรียนที่ 1/2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 9 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2562 
จ านวน 2 รายวิชา นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ ได้ก ากับติดตามและตรวจสอบรายงาน มคอ.3 
ของแต่ละภาคเรียนด้วยการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีการติดตาม มคอ. 3 
เป็นวาระประจ าในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรอบก่อนการสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาและ
ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาน าส่ง มคอ.3 น าส่งให้ได้ตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นการรับทราบและเห็นชอบในมติที่ประชุม (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-02) 
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ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 
 
  

คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสตูรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร ประชุมเพื่อจัดท าและออกแบบหลักสตูร (มคอ. 2) 

หลักสตูรมีการตดิตามให้อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยผ์ู้ช่วยประสาน
รายวิชาจัดท า มคอ. 3และจะต้องส่ง มคอ.3  

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 
 

งานประสานการเรียนการสอน งานส่งเสริมวิชาการส่งอีเมลล์แจ้ง
เตือนการจดัท า มคอ. 3 และการจัดส่งให้ทัน 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมท้ังการติดตามจากการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

 

อาจารยผ์ู้ช่วยประสานรายวิชาเปน็ผู้จัดท ารายละเอียดรายวิชา 
(มคอ. 3)และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning 

Outcome-PLO 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรตรวจสอบรายงาน มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร เพื่อพิจารณาดูความสอดคล้องตามค าอธิบาย

รายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์รายบุคคล 
 

หน่วยประสานการเรียนการสอน งานส่งเสรมิวิชาการจัดท าสรปุผล
การสอนเพื่อแจ้งอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา 

อาจารยผ์ู้ประสานรายวิชาน าสรุปผลการสอนไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 

จัดท าปฏิทินการศึกษาพร้อมรายละเอียดการก าหนดส่งมคอ. 
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-  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  

-  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

-  การช่วยเหลือก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ มีระบบและข้ันตอน 

การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ ระบบการช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีระบบการควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขา ดังนี้  

1. หลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะมีการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดกรอบแนว
ทางการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของสาขา (Scope of Research 
Direction) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้คณาจารย์ในสาขาเสนอหัวข้อการวิจัยหรือกรอบการ
วิจัยที่ประสงค์จะรับนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้ร่วมวิจัย เพ่ือพิจารณาว่าสอดคล้องกับกรอบการวิจัยของสาขา 
(Scope of Research Direction) หรือไม่ หากไม่สอดคล้องคณะกรรมการฯ จะให้แนะน าการปรับเปลี่ยน
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของสาขา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือรวบรวมหัวข้องานวิจัยที่จะให้นักศึกษา
เลือกท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ และประกาศหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้นักศึกษาได้ทราบ จากนั้นนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเพ่ือน าไปหารือกับอาจารย์เจ้าของ
หัวข้อวิจัย ซึ่งแต่เดิมหากอาจารย์ตกลงรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อดังกล่าวจะสามารถ
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาได้ แต่หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยให้
นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม Advisor Discussion Form โดยนักศึกษาต้องไปปรึกษากับอาจารย์เจ้าของหัวข้อ
วิจัยอย่างน้อย 2 ท่านเพ่ือจัดล าดับการเลือกหัวข้อที่สนใจ 

โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการเพ่ิมเติมขั้นตอนการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้อง
กับสาขาและความก้าวหน้าของศาสตร์ และเพ่ิมเติมขั้นตอนของระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

3.  ภายหลังจากนักศึกษากรอกแบบฟอร์ม Advisor Discussion Form คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะน าเข้ามาที่ประชุมเพ่ือพิจารณาภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะประสานงานส่งเสริมวิชาการ เพื่อแจ้งผลการก าหนดหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละคนให้
นักศึกษาทราบเพ่ือน าไปด าเนินการตามข้ันตอนของสถาบันฯ ต่อไป 
 4.  นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Thesis Proposal Title for Approval (T01) เพ่ือด าเนินการ
ตามขั้นตอนการขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมอย่างเป็นทางการ รวมถึงการแจ้งหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ในแบบฟอร์มดังกล่าวภายในสิ้นปีการศึกษาที่ 1 โดยในแบบฟอร์มดังกล่าวประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และร่วมให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญกับการดูแลวิทยานิพนธ์ในหัวข้อดังกล่าว หากพบว่ารายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมที่เสนอมานั้นความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ นั้นๆ จะ
ด าเนินการอนุมัติ (Approved) 
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 ภายหลังจากแบบฟอร์ม Thesis Proposal Title for Approval (T01) ได้รับการอนุมัติแล้วงาน
ส่งเสริมวิชาการจะรวบรวมข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมมาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพประยุกต์ เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมของหลักสูตรอย่างเป็นทางการและ  
แจ้งค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวให้อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบเพ่ือประโยชน์ในการเป็นหลักฐานส าหรับการได้รับ
มอบหมายภาระงานงานควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างเป็นทางการ 
 5. นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หารือกันเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะใช้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Request for Thesis Proposal Examination (T02) เพ่ือ
ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแบบฟอร์ม Request for Appointing Committees of Thesis Proposal 
Examination (T03) เพ่ือเสนอรายนามคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ตามล าดับและก าหนดแนวทางควบคุมการด าเนินงานวิจัยเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ดังนี้ 
 -  ในกรณีนักศึกษาปริญญาโทให้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการท างานวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อยทุก 3 เดือน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและก ากับ ติดตามให้นักศึกษาสามารถท า
วิทยานิพนธ์ได้ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    6. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ทุกคนประเมินผลการสอบโดยใช้แบบฟอร์ม  Evaulation 
of Thesis Proposal Examination (T09) และแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเมื่อสิ้นสุดการสอบ 
 7. ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ
ต่างๆแก่นักศึกษา อาทิ การน าเสนอผลงานในรูปแบบ Poster หรือ Oral Presentation ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหรือใน
วารสารวิชาการต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการได้ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดในด้าน          
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 8. เมื่อท าวิจัยแล้วเสร็จ นักศึกษาจะต้องกรอก แบบฟอร์ม Request for Thesis Defense 
Examination (T07) เพ่ือยื่นค าร้องขอสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ พร้อมการตรวจสอบคุณสมบัติการส าเร็จ
การศึกษาก่อนสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ และแบบฟอร์ม Request for Appointing Committees of Thesis 
Defense Examination (T08) เพ่ือเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ 

9. เมื่อนักศึกษาสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์จะประเมินผลกาสอบ 
โดยใช้แบบฟอร์ม Thesis Evaluation Form (T10 a)  แบบฟอร์ม Result of Thesis Evaluation Mark 
(T10 b) แบบฟอร์ม Evaluation of The Thesis Defense Examination (By committee) (T11 a) และ
แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม Evaluation of The Thesis Defense Examination (By Thesis Advisor) (T11b)     

10. เมื่อนักศึกษาสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว นักศึกษาจะต้องลงนามในแบบฟอร์ม  Thesis 
Submission Deadline เพ่ือรับทราบระยะเวลาที่จะต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ได้
ก าหนดไว้ตามข้อบังคับของสถาบันฯ 

11. ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขา มีการน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับหัวข้อหรือแนวทางการวิจัยที่อาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและ/หรือก าลังด าเนินการอยู่ ใน
โอกาสต่างๆ เช่น ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Orientation หรืองาน Student & Staff meeting ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจแนวทางการก าหนดกรอบวิทยานิพนธ์ของ
ตนเองให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและพิจารณาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกหัวข้อ
เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ 
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ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวางแผนที่จะให้นักศึกษาเลือกหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้วเสร็จและภายหลังการแจ้งผลการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นทางการ
แล้วนักศึกษาได้กรอกแบบฟอร์ม Thesis Proposal Title for Approval (T01)  ให้งานส่งเสริมวิชาการเพ่ือ
ด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ตามระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรก าหนดกระทั่งสามารถจัดท าประกาศแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมอย่างเป็นทางการได้ในที่สุด  

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาจ านวน 4 คน ที่ได้ยื่นขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยได้กรอก
แบบฟอร์ม Request for Thesis Proposal Examination (T02) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-
03) และได้กรอกแบบฟอร์ม Request for Appointing Committees of Thesis Proposal Examination 
(T04) เพ่ือเสนอรายนามคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-04)  และ
แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามล าดับ ภายหลังจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หลักสูตร 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีการติดตามความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์โดยจะท าการสอบถามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์จากนักศึกษาโดยตรง เนื่องจากมี
จ านวนนักศึกษาไม่มาก จึงท าให้สามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จากการที่ สถาบันฯ มีข้อตกลง
ความร่วมมือการใช้บุคลากรและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ท าให้นักศึกษาของ
หลักสูตรได้รับการดูแลในณะที่ท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์โดยมีข้อได้เปรียบทางด้านการสามารถใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัยภายใต้การดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรที่เป็นนักวิจัย
และผู้ช่วยนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความช านาญการ
และมีประสบการณ์สูงจึงสามารถให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึ กษาของหลักสูตรให้ท างานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จในที่สุด โดยหลังจากที่นักศึกษาได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ในการท าวิจัยในห้องปฏิบัติการแล้ว หากนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและมี
ผลงานวิจัยเพียงพอที่จะด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หรือ ของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะ
คอยก ากับดูแลให้นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือใช้ส าหรับการตีพิมพ์ดังกล่าวให้
ทันตามระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาจะคอยช่วยเหลือในการดูแลการ
เขียนผลงานวิจัยส าหรับการตีพิมพ์เพ่ือให้บทความวิจัยนั้นสามารถตีพิมพ์ได้ในที่สุด  

อนึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาของหลักสูตร จ านวน 3 คน ได้ยื่นขอสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
โดยได้กรอกแบบฟอร์ม Request for Thesis Defense Examination (T07) เพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณเพ่ือขออนุมัติสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ และได้กรอกแบบฟอร์ม Request for 
Appointing Committees of Thesis Defense Examination (T08) เพ่ือเสนอรายนามคณะกรรมการสอบ
ปูองกันวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ตามล าดับ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-
05) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-06)  

จากการปรับปรุงและเพ่ิมเติมขั้นตอนการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ และการปรับปรุงระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ส่งผลให้สามารถควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับกรอบ
งานวิจัยของสาขา ควบคุมภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
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COVID-19 ส่งผลให้นักศึกษาต่างชาติของหลักสูตรที่จะต้องส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดระยะเวลา 2            
ปีการศึกษา ได้รับผลกระทบและหลักสูตรได้มีการขยายระยะเวลาการศึกษาและให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายละเอียดของเอกสาร 
5.2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพประยุกต์  
5.2-02 Email จากงานส่งเสริมวิชาการในการช่วยแจ้งการจัดท า มคอ.3 
5.2-03 แบบฟอร์ม Request for Thesis Proposal Examination (T02) 
5.2-04 แบบฟอร์ม Request for Appointing Committees of Thesis 

Proposal Examination (T03) 
5.2-05 แบบฟอร์ม  Request for Thesis Defense Examination (T07) 
5.2-06 แบบฟอร์ม Request for Appointing Committees of Thesis 

Defense Examination (T08) 
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ระบบการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์   การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   การช่วยเหลือก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
  

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ประชุมร่วมกับคณาจารย์ก าหนดกรอบแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชา (scope of research direction) 

หลักสตูรประกาศหัวข้องานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบและเปดิโอกาสให้เลือกหัวข้อท่ีสนใจ 

นักศึกษาเลือกหัวข้อวิทยานิพนธท์ี่สนใจมากสดุ 3 หัวข้อเพื่อน าไปหารือกับอาจารย์และน าส่ง
แบบฟอร์มเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันวิจยัจุฬาภรณส์รปุผลการเลือก

หัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 

อาจารย์ที่ปรึกษา   วางแผนการท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
ร่วมกัน (Research Study Plan)  

นักศึกษา  

รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

กรอกแบบฟอร์ม T01 เพื่อก าหนดและขออนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์รวมถึงอนุมัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

กรอกแบบฟอร์ม T02 เพื่อขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

กรอกแบบฟอร์ม T03 เพื่อเสนอรายนามและขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

1 

2 

กรอกแบบฟอร์ม Advisor 
Discussion Form 
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ระบบการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์   การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   การช่วยเหลือก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ) 
  

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

ก ากับ ดูแล และติดตามผลความกา้วหน้า
ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน

ความดูแล 

 

ประเมินผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(T09)และการสอบปูองกันวิทยานพินธ์ 

(T10) ของนักศึกษาในความดูแล 

เสนอแนะข้อบกพร่องและแนวทางการ
แก้ปัญหา 

เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะเพื่อ
ด าเนินการท าวิทยานิพนธต์าม  

Study Plan 

กรอกแบบฟอร์ม T07 เพื่อยื่นค ารอ้งขอ
สอบปูองกันวิทยานิพนธ ์

กรอกแบบฟอร์ม T 08 เพื่อเสนอแต่งตั้ง
กรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ ์
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.00 คะแนน  

ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ
และข้ันตอนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) และการประเมินวิทยานิพนธ์ตามระบบของหลักสูตร  ดังนี้ 

 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบและ

ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดังนี้ 
1. หลักสูตรมีการก าหนดค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program 

Learning Outcome: PLO) ที่มีการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไว้ใน มคอ.2  

2. อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหลักมอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชารองของแต่ละรายวิชา
พิจารณาตรวจสอบการก าหนดค่าน้ าหนักองค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาดังที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2  

3. อาจารย์ผู้ประสานรายวิชามีการก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินในมคอ. 3 
ของแต่ละรายวิชา  

4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
5. อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหลักตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่

อธิการบดีมอบหมาย 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามรายวิชาที่

เปิดสอนเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและให้
หลักสูตรควบคุม Learning outcome โดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและผลการประเมิน    

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและ          
ทีมผู้สอนได้มีการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) ของแต่ละ
รายวิชาดังที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชาดังที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 มาใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภายหลังการด าเนินการตาม
วิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา อาทิ การจัดสอบข้อเขียน หรือการน าเสนองานในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่มเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาจะได้รวบรวมผลการประเมินของรายวิชานั้นๆ ส่งให้กับอาจารย์ผู้
ประสานรายวิชาหลัก เพ่ือตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหลักได้ตัดสินผลการเรียนของรายวิชาที่เปิด
สอน จ านวน 9 รายวิชา เพ่ือเสนอต่ออธิการบดี โดยได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามรายวิชาที่
เปิดสอนเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากการ
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ตรวจสอบให้การประเมินผลดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการและเกณฑ์วิธีการประเมินของแต่ละรายวิชาดังที่ก าหนด
ไว้ในมคอ. 3 ดังตัวอย่างของแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcome: PLO) ดังนี้ 

PLO 1 : เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ มีจริยธรรม มี
ความรู้อย่างลึกซึ้งในระบบของสิ่งมีชีวิตที่จะน ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน รู้จักคิดค้นเป็น ท าเป็น วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลและสร้างความเข้าใจบนฐานความรู้ ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการจัดการ
เรียนการสอนมุ่งใช้การวิจัยน าหน้าและมุ่งให้ผลงานวิจัยน าไปประยุกต์ใช้ในการปูองกันสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

Sub PLO 1: A1 มีความรู้ ความเข้าใจในระบบของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงการท างานของ
ร่างกายมนุษย์ และหลักการพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 

Sub PLO 1: A2 สามารถ สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา 
Sub PLO 1: A3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (อนามัย

สิ่งแวดล้อม) กับศาสตร์อ่ืนได้  
PLO 2: นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (อนามัย

สิ่งแวดล้อม) 
Sub PLO 2: B1  สามารถค้นคว้า วางแผน และด าเนินงานวิจัย น าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

ชีวภาพประยุกต์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) บูรณาการกับความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยได้ด้วย
ตนเอง 

Sub PLO 2: B2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวม วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ขั้นสูง มาใช้ในการศึกษาวิจัยได้ 

Sub PLO 2: B3 มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
อนามัยซึ่งเพียงพอที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทาง หรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบดังกล่าวได้ 

PLO 3:  นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการวิจัยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
Sub PLO 3: C1 นักศึกษาปฏิบัติตาม ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเก่ียวกับบัณฑิตศึกษา ตรงต่อเวลา 

ซื่อสัตย์สุจจริตและมีความรับผิดชอบในการท างาน 
Sub PLO 3: C2  นักศึกษาสามารถวางแผนการท างาน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม

เสร็จและส่งงานตามก าหนด 
Sub PLO 3: C3 นักศึกษาด าเนินงานวิจัยและน าผลงานวิจัยของตนและผู้เขียนร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือในที่ประชุมระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีจรรยาบรรณวิจัยและ
วิชาชีพ ไม่คัดลอกผลงาน 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ

และขั้นตอนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการด าเนินงานใน 2 รูปแบบทั้งการ
การวัดและการประเมินสัมฤทธิผลของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆและการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) ที่สอดคล้องกับรายวิชาต่างๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    

1. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการวัดและประเมิน
สัมฤทธิผลโดยการจัดสอบ ตรวจข้อสอบและให้เกรดตามเกณฑ์คะแนนที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือสะท้อนผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมแล้วนั้น อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินสัมฤทธิผล
ดังกล่าวในรูปแบบของการตัดเกรดของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนและน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือด าเนินการตรวจสอบการประเมินสัมฤทธิผลดังกล่าวโดยรับทราบและเห็นชอบผลการประเมิน
สัมฤทธิผลของนักศึกษาในที่สุด หลังจากนั้นงานส่งเสริมวิชาการจึงน าสัมฤทธิผลของรายวิชานั้นๆ ในรูปแบบ
ของการแจ้งเกรดรายงานให้นักศึกษาทราบผ่านระบบทะเบียนนักศึกษาต่อไป โดยนักศึกษาสามารถขอพบ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆหลังทราบเกรดของตนเพ่ือปรึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนของตนให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินสัมฤทธิผลของแต่ละรายวิชาแล้ว อาจารย์ผู้
ประสานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ร่วมกันด าเนินการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcome: PLO) ที่สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ  ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ด้วยการ
สร้างเครื่องมือการทวนสอบ(ทส.01 และ ทส.02) และด าเนินการทวนสอบตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สถาบันฯ ก าหนด และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของวิชาดังกล่าว 
(มคอ. 5) เสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหลักเพ่ือเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก่อนที่จะน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรับทราบต่อไป 

3. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะด าเนินการตรวจสอบการประเมิน
สัมฤทธิผลของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาจากวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และ
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือให้มั่นใจว่านักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้แจ้งให้อาจารย์ผู้
ประสานรายวิชาหลักหรือรองของรายวิชานั้นๆ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงรายวิชาดังกล่าว ส าหรับปีการศึกษา
ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการ
ปรับปรุงแบบฟอร์มการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) 
โดยจัดท าแบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(แบบทส. 01)ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรมและคุณธรรมจริยธรรม รวมถึง
จรรยาบรรณในการวิจัยในการเรียนรายวิชานั้นให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcome: PLO) ที่ก าหนดไว้ และภายหลังจากได้ข้อสรุปจากผลการประเมินตนเอง
ของนักศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาจะได้จัดท าแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 (แบบทส. 02) เพ่ือสรุปผลการ
ทวนสอบของรายวิชานั้นๆ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ดังกล่าวและน าผลการประเมินไปปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ต่อไป นับเป็นการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลที่
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นอกเหนือจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาโดยมีการเพ่ิมเติมกระบวนการประเมินที่ท าให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็นและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ รวมถึงเป็น
การเพ่ิมเติมการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่คาดหวังของหลักสูตรอีกด้วย
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.3-01)  

ในปีการศึกษา 2562 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาผู้ประสานงานรายวิชาต่างๆ ที่เปิด
สอนในภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 9 รายวิชาและ ภาคเรียนที่ 2/2562 จ านวน 2 รายวิชา รวมมีรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งสิ้น 11 รายวิชา โดยเป็นรายวิชาบรรยายจ านวน 9 รายวิชา และเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ จ านวน 
2 รายวิชา อาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชา ได้ด าเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผล
ของนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนและน าเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหลักเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าว และลงนามรับทราบและเห็นชอบผลการประเมินสัมฤทธิผลของนักศึกษา 
จากนั้นงานส่งเสริมวิชาการจึงจะได้น าผลการประเมินดังกล่าวในรูปแบบของการเกรดผลสอบของแต่ละ
รายวิชาของนักศึกษารายบุคคล แจ้งผ่านทางระบบทะเบียนนักศึกษาในที่สุด (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.3-
02)  

ต่อมาอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาของแต่ละรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดให้เป็น
รายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO)
ในปีการศึกษา 2562 จะเป็นผู้จัดท าการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcome: PLO) ของแต่ละรายวิชาดังที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) เพ่ือรายงานผลทวน
สอบดังกล่าวในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้เปิดสอน
รายวิชาในภาคการศึกษาต่างๆ จ านวนรวมทั้งสิ้น 11 รายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาบรรยาย จ านวน 9 รายวิชา และ
เป็นรายวิชา Thesis จ านวน 2 วิชา  โดยอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาของรายวิชาบรรยาย จ านวน 3 รายวิชา  
ได้จัดท าการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO)               
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ของจ านวนรายวิชาบรรยายทั้งหมดที่เป็นสอนใน ปีการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรรับนักศึกษาไม่
เกิน 15 คนต่อปีการศึกษา ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึง สามารถติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) ของทุกรายวิชา พบว่านักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
แต่ละรายวิชาที่สอดคล้องกับการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcome: PLO) ในแต่ละด้านดังที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาในระดับถึงมากทุกรายวิชาที่มีการ
จัดท าการทวนสอบฯ และจากผลการประเมินตนเองของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม ทส.01 พบว่า นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็นและมีผลการประเมินที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของการเป็นนักวิจัยที่ดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวกับความสามารถในการสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา 
การบูรณาการความรู้ และการออกแบบวางแผนการท างานวิจัยรวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
จรรยาบรรณในการท างานวิจัยในระดับมาก (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.3-03) โดยผลการทวนสอบฯ ที่กล่าว
มาได้ถูกน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนทุกท่านรับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก/และอาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาของรายวิชาดังกล่าวมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารายวิชาของตนต่อไป 

ทั้งนี้การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Program Learning Outcome: PLO) เป็นไปตามการปรับปรุงหลักสูตร
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ตามรอบระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcome: PLO) เป็นครั้งแรกจึงได้มีการปรับรูปแบบและเครื่องมือการทวนสอบให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562 ดังกล่าว และหลักสูตรคาดว่าจะสามารถเห็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าวได้ในปีต่อไป อย่างไรก็ตามจากการด าเนินการตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้           
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาท าให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา0102502 Experimental Strategies 
for Biological Problems ซึ่งนักศึกษาปีการศึกษา 2562 สามารถเรียนรายวิชา 0102502 Experimental 
Strategies for Biological Problems ได้ดียิ่งขึ้นหากเทียบผลการศึกษาของรายวิชาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 
ซึ่งมีการกระจายของระดับคะแนน(เกรด) ที่ดีข้ึนกว่าปีที่ผ่านมาดังนี้ 
 

รายวิชา 
 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับ

คะแนน 
(เกรด) 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

ร้อยละของ
การกระจาย

เกรด 

ระดับ
คะแนน 
(เกรด) 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

ร้อยละของ
การกระจาย

เกรด 
0102502 
Experimental 
Strategies for 
Biological 
Problems 

A 7 30 A 2 10.00 
B+ 6 22 B+ 10 50.00 
B 11 43 B 8 40.00 

C+ 1 4 C+ - - 
C - - C - - 

จ านวนรวม 25 100.00 รวม 20 100.00 
 

ทั้งนี้จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 0102502 Experimental Strategies for Biological 
Problems ของปีการศึกษา 2561 และ 2562 มีจ านวนใกล้เคียงกัน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวในปีการศึกษา 2562 มีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีผลการเรียนในระดับดับ B+ มากกว่าปีทีผ่านมาและ
ไม่มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ C+  ซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ว่าการจัดรายวิชาเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาตามหลักสูตรได้ผลเป็นอย่างดี (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 5.3-04)  
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ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

  

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การตรวจสอบสมัฤทธิผลของนักศึกษา การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

อาจารยผ์ู้สอนได้ด าเนินการวัดและ
ประเมินสัมฤทธิผลโดยการจัดสอบ 
ตรวจข้อสอบและให้เกรดตามเกณฑ์

คะแนนท่ีได้ก าหนด 

อาจารยผ์ู้ช่วยประสานรายวิชาจะ
รวบรวมผลการประเมินสัมฤทธิผล

ดังกล่าวในรูปแบบของการตดัเกรดให้
อาจารยผ์ู้ประสานรายวิชาหลัก

รับทราบและเห็นชอบ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ด าเนินการตรวจสอบการประเมิน
สัมฤทธิผลของนักศึกษาในแต่ละ

รายวิชาพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

อาจารยผ์ู้ประสานรายวิชารองและ
อาจารยผ์ู้สอนจะเป็นผูร้่วมกัน

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ  ตามทีไ่ด้

ก าหนดไว้ในมคอ. 3 โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนในคู่มือการทวนสอบฯของ

สถาบันฯ 

อาจารยผ์ู้สอนและอาจารย์ผู้ช่วย
ประสานรายวิชา จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของวิชาที่รับผิดชอบ  
(มคอ. 5) 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ด าเนินการตรวจสอบการทวนสอบ

มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่
ละรายวิชาพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ มีระบบและขั้นตอนการก ากับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) ดังนี้  
1. อาจารย์ผู้ช่วยประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการสอนในมุมมองของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาส าหรับ
ปีการศึกษาถัดไป พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ส่งให้งานส่งเสริมวิชาการ
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ของทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ตลอดจนผลการบริหารจัดการหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงผล
การประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิต เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรส าหรับ    
ปีการศึกษาถัดไป พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ส่งให้งานส่งเสริมวิชาการ
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์   
มีกลไกก าหนดให้มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยให้อาจารย์  
ผู้ประสานงานรายวิชารองร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพิจารณาผลการประเมินการสอนในมุมมอง
ของนักศึกษา และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง รายวิชา
ส าหรับปีการศึกษาถัดไป และจัดท า มคอ. 5 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้หลักสูตร
สามารถจัดท ามคอ.5 ของรายวิชาได้แล้วเสร็จ โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารองร่วมกับอาจารย์ผู้สอนจะ
ด าเนินการจัดส่งมคอ. 5 ที่แล้วเสร็จดังกล่าวให้งานส่งเสริมวิชาการภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดแต่ละ           
ภาคการศึกษา  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.3-05) หลังจากนั้นงานส่งเสริมวิชาการจึงเสนอ มคอ.5 ของทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่าง มคอ. 3 
และ มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา ตลอดจนประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม รวมทั้งผลการ
ประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิต เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรส าหรับปี
การศึกษาถัดไป และจัดท า มคอ. 7 ส่งให้งานส่งเสริมวิชาการภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 5.3-06) 
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ระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- การประเมินวิทยานิพนธ์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ
และขั้นตอนการประเมินวิทยานิพนธ์ ทั้งในระดับของการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal 
Examination)และการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense Examination)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยแบบฟอร์ม Request for 
Appointing Committees of Thesis Proposal Examination (T03)   

2. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งประเมินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ด้วยแบบฟอร์ม Evaluation of The Thesis Proposal Examination (T09)   

3. สถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ด้วยแบบฟอร์ม Request for 
Appointing Committees of Thesis Defense Examination (T 08)   

4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินการรายงานและการน าเสนอวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ที่ระบุใน
แบบฟอร์ม Evaluation of Thesis Defense Examination (individual examiner)  (T 11b) และส่งให้
ประธานคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ในวันสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ 

5. คณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ร่วมกันสรุปผลการสอบโดยใช้แบบฟอร์ม  Evaluation of 
Thesis Defense Examination (T 11a) ซึ่งลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ 
แล้วแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเมื่อสิ้นสุดการสอบ 

อาจารยผ์ู้ช่วยประสานงานรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน
ร่วมกันพิจารณาผลการจัดการเรยีนการสอน 

หลักสตูรมีการตดิตามให้อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยผ์ู้ช่วย
ประสานรายวิชา จัดท า มคอ. 5 และจะต้องส่ง มคอ.5 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพิจารณารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ของทุกรายวิชาที่เปิด

สอนในภาคการศึกษานั้น 

หลักสตูรจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร 
(มคอ. 7) ส่งให้งานส่งเสริมวิชาการภายใน 60 วันหลัง

สิ้นสุดปีการศึกษา 
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6. ระหว่างการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ตาม
หลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ ก าหนด โดยคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ทุกคนจะประเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธ์ด้วยแบบฟอร์ม Thesis Evaluation Form (T 10a) 

7. คณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ร่วมกันสรุปผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์โดยใช้
แบบฟอร์ม Result of Thesis Evaluation Mark (T 10b)  ซึ่งลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการสอบ
ปูองกันวิทยานิพนธ์  

8. งานส่งเสริมวิชาการเสนอแบบฟอร์ม Evaluation of Thesis Defense Examination (T 11a) 
ต่ออธิการบดีเพ่ือทราบภายใน 15วันท าการหลังการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ 

9. นักศึกษาแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์แล้ว
ส่งให้งานส่งเสริมวิชาการภายใน 21 วันหลังผ่านการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่มีความจ าเป็นนักศึกษา
ต้องแจ้งเหตุผลและขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขยายเวลาการส่งรายงาน
วิทยานิพนธ์ได้อีกไม่เกิน 90 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์เป็นโมฆะ 

10. งานส่งเสริมวิชาการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันโดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ   

11. หลังจากที่คณะกรรมการประจ าสถาบันอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว สถาบันฯจะได้น าเสนอ
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาในที่สุด 

12.  งานส่งเสริมวิชาการแสดงผลสรุปการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ในใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ของนักศึกษาแต่ละคน 
 ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาของหลักสูตร มีการยื่นขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จ านวน  
4 คน  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.3-07) และมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ทุกคน โดยทุกคนสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ผ่าน นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาในหลักสูตร มีการยื่นขอสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
จ านวน 3 คน (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.3-08) และมีการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ทุกคน โดยทุกคนสอบ
ปูองกันวิทยานิพนธ์ผ่าน และมีผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ในระดับ Outstanding จ านวน 1 คน  
ระดับ Very good จ านวน 1 คน และ ระดับ Acceptable 1 คน 
 ทั้งนี้หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการในการประเมินวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับการสอบโครงร่างและการ
สอบปูองกันวิทยานิพนธ์ ที่ได้ด าเนินการในปีแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา โดยการใช้แบบฟอร์มการ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นใหม่พบว่าคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปูองกันวิทยานิพนธ์พึงพอใจต่อการประเมิน
ด้วยแบบฟอร์มดังกล่าวและหลักเกณฑ์การประเมินดังปรากฏในแบบฟอร์มดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 ยังใช้
แบบฟอร์มการประเมินที่เก่ียวข้องกับการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง  
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ระบบการประเมินวิทยานิพนธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายละเอียดของเอกสาร 

5.3-01 แบบฟอร์มแบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ทส.01)  และ แบบฟอร์มแบบรายงาน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาฯ (ทส.02) 

5.3-02 หนังสือบันทึกข้อความ เรื่องขอส่งประมวลผลการเรียนรายวิชา
ต่างๆ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 

5.3-03 แบบฟอร์มแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาฯ 
(ทส.02) 

5.3-04 มคอ. 5 รายวิชา 0102502 Experimental Strategies for 
Biological Problems ของปีการศึกษา 2561 และ 2562 

5.3-05 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
5.3-06 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
5.3-07 แบบฟอร์มRequest for Thesis Proposal Examination (T02) 
5.3-08 แบบฟอร์ม  Request for Thesis Defense (T07) 

 

การประเมินวิทยานิพนธ ์

การประเมินผลการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์

การประเมินผลการสอบปูองกัน
วิทยานิพนธ ์

การประเมินคณุภาพวิทยานิพนธ ์

สถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ ์

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ประเมินผลการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ ์ 

ระดับผลการประเมิน 
- Passed 
- Passed with conditions 
- Not Passed 

สถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ปูองกันวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานพินธ์
ประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์ 

ระดับผลการประเมิน 
- Passed 
- Passed with conditions 
- Not Passed 

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานพินธ์
รายบุคคลประเมินคณุภาพวิทยานพินธ์ 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ประธานคณะกรรมการสอบป้องกนั
วิทยานิพนธ์ลงนามในใบสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ร่วมกับ

คณะกรรมการทุกท่าน 
ระดับผลการประเมิน 
- Outstanding 
- Very good 
- Acceptable 
- Unacceptable 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5.00 คะแนน 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร   
มีการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม () 

5.4-01 

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

หลักสูตร มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานกลาง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสภา
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณไ์ด้เห็นชอบ
หลักสูตรเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2562 ต่อมาหลักสูตรได้ด าเนินการ
จัดส่งหลักสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ในระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO)
ของส านักงานปลัดกระทรวงอุม
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
() 

5.4-02 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 9 
รายวิชา (0102501  0102502  
0102503 0102504 0102505  
0103603 0103604  0103610 
0104699-1) ภาคเรียนที่ 
2/2562 จ านวน 2 รายวิชา 

5.4-03 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

(0103608 และ 0104699-2)  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา  () 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร  ได้จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5  ภาคเรียนที่ 
1/2562 จ านวน 9 รายวิชา 
(0102501  0102502   
0102503 0102504 0102505  
0103603 0103604  0103610 
0104699-1)   
ภาคเรียนที่ 2/2561 จ านวน 2 
รายวิชา (0103605 และ 
0104699-2)  ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 
2561 ครบทุกรายวิชา () 

5.4-04 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 
()  

5.4-05 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาของรายวิชาบรรยายที่
เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 3 รายวิชาจากรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งปีการศึกษา จ านวน 
11 รายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชา
บรรยายจ านวน 9 รายวิชาและ
เป็นรายวิชา Thesis จ านวน 2 
วิชา  คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ านวนรายวิชาบรรยายที่เปิด
สอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
2562 () 
 

5.4-06 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

 
 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 
7 ปีที่แล้ว 

ปีการศึกษา 2562  เป็นปีแรกที่
ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 จึงท าให้ต้องรอผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ของปี
การศึกษา 2562 เพ่ือน ามาใช้ 
การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2563   

  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรไม่มี
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม่ และไม่มีการรับ
อาจารย์ใหม่  () 

- 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ปีการศึกษา 2562 อาจารย์
ประจ าทุกคนในหลักสูตร ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง () 

5.4-07 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

ปีการศึกษา 2562 บุคลากรสาย
สนับสนุน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด() 

5.4-08 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
 
 
 

ปีการศึกษา 2562  เป็นปีแรกที่
ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 จึงยังไม่มีนักศึกษาปี
สุดท้ายหรือผู้ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562   
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ปีการศึกษา 2562  เป็นปีแรกที่
ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 จึงยังไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งในการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตได้ก็ต่อเมื่อบัณฑิตใหม่ที่
ส าเร็จการศึกษาไปแล้วไปศึกษา
ต่อหรือท างานแล้วอย่างน้อย 1 
ปี ถึงจะสามารถส ารวจความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิตได้ดังนั้นจะ
ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ได้ในปีการศึกษา 2564  

  

สรุปจ านวนตัวบ่งชี้ทีก่ าหนดให้มีการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2562 ดังท่ีแสดงไว้ในมคอ. 2 

8  

จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 8  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
5.4-01 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพประยุกต์ ในปีการศึกษา 2561 
5.4-02 รูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพประยุกต์ (มคอ.2) 
5.4-03 รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) รายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2561 
5.4-04 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายวิชาที่ เปิดใน 

ปีการศึกษา 2562 
5.4-05 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
5.4-06 แบบฟอร์มแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาฯ 

(ทส.02) 
5.4-07 ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ  

ของอาจารย์ 
5.4-08 ตารางการเข้าร่วมประชุมของบุคลากรฝุายสนับสนุน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 4.00 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ
และขั้นตอนการด าเนินงานของสาขา/สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร ซึ่งมีประเด็นการส ารวจเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือประเมินการด าเนินการในด้านดังกล่าว จากนั้นสถาบันฯ ได้น าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีการด าเนินงานตามระบบของ
สถาบันฯ  ดังนี้ 
  
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีระบบ
และขั้นตอนการด าเนินงานของสาขา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  ดังนี้ 
 1. สถาบันฯ ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร ที่มีประเด็นสอบถามที่เก่ียวข้องกับการให้บริการของสถาบันฯ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตางๆ อาทิ 
ความเหมาะสมของหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในสาขา บริการฐานขอมูลที่ใชในการคนควา และหนังสือ 
ต าราในศูนยการเรียนรู้ รวมถึงการจัดหาอุปกรณวิทยาศาตรใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยได้น าผลการส ารวจในปีการศึกษาก่อนหนา้นี้มาใช้ในการวางแผนในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้เพียงพอต่อความต้องการในปีการศึกษาถัดไป 
 2. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณมีการประชุมวางแผนร่วมกัน
ระหว่างกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ โดยการน าผลจากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ดังปรากกฏในข้อ 1 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
เพ่ือวางแผนในการจัดท างบประมาณส าหรับการจัดซื้อ และการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
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จัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรของสถาบันฯ โดยมีการวางแผนส าหรับงบประมาณในการจัดซื้อล่วงหน้า
เป็นช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนของทุกหลักสูตรแต่ได้มีการทบทวนให้จัดท าแผนปฏิบัติการฯและงบประมาณฯ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา
เพ่ือการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ให้ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
 3. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ มีการติดตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือประเมินผลการจัดงบประมาณและการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ทุกหลักสูตรในทุกปีการศึกษา เพ่ือจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พร้อมส าหรับนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนน 
 ในปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ ได้น าผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาของ  
ปีการศึกษา 2561 ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร ที่มีประเด็นสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ
สถาบันฯ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตางๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีผลการประเมินของอาจารย์เท่ากับ 
เท่ากับ 4.50 และของนักศึกษาเท่ากับ 4.20  จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 6.1-01)  มาใช้ใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆของทุกหลักสูตรตามที่หลักสูตรได้ร่วมจัดท าขึ้นเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณไปใช้ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 6.1-02)   โดยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์เสนอขอตั้งงบประมาณภายใต้โครงการวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย และสนับสนุนวัสดุงานวิจัยของนักศึกษารวมถึง
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  25,000,000 บาท และได้มีการ
เบิกจ่ายเพ่ือด าเนินการจัดซื้อและจัดหาครุภัณฑ์วิจัย และวัสดุงานวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าวไปแล้วเป็น
จ านวนเงิน 8,513,723.91 บาท ซึ่งไม่เกินกว่างบประมาณที่ได้ขอจัดตั้งไว้  

 ทั้งนี้คณาจารย์ของหลักสูตร มีความประสงค์ที่จะขอให้สถาบันฯ จัดให้มีการจัดซื้อเครื่องมือวิจัยเพ่ิม 
ดังนั้น จึงได้ขอตั้งงบประมาณในปีการศึกษา 2562 เพ่ือขอซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการเกิดปฎิกิริยาชีวเคมีใน
เซลล์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ เครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติด้วยระบบ
กล้องจุลทรรศน์แบบคอลโฟคอลชนิดจานหมุน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น และทางสถาบันฯ ได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณและด าเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งสามารถจัดซื้อได้ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามแผน และเป็นส่วนสนับสนุนที่ท าให้งานวิจัยของทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในสาขามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
 นอกจากนี้สถาบันฯ มีแผนการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องบริเวณพ้ืนที่ชั้น 2 และชั้น 3 
ของอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งใช้เป็นห้องในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนในชั้น
เรียน และการเรียนแบบ Teleconference รวมถึงการจัดสัมมนา และการ ประชุมวิชาการต่างๆ เพ่ือให้มี
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบรวมถึงสามารถ
จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการได้อีกด้วย โดยสถาบันฯ ก าหนดให้ส่วนงานบริหารทั่วไป ส านักงานสถาบัน เป็น
ผู้ดูแลแผนการปรับปรุงดังกล่าว และมีผู้แทนจากงานอาคารและสถานที่ร่วมกับผู้ดูแลงานโสตทัศนูปกรณ์และ
หน่วยจัดซื้อพัสดุเป็นผู้ก ากับดูแลแผนการปรับปรุงดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับ
แผนการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องบริเวณพ้ืนที่ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นจ านวนทั้งสิ้น                 
400,000บาท และมีระยะเวลาด าเนินการตามแผนงานโดยชั้น 2 มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 6    
มกราคม2563 เป็นต้นมา และส าหรับชั้น 3 เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่  30 กันยายน 2562 เป็นต้นมา                       
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 70  
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- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)          
มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยสถาบันฯ ได้
ด าเนินการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของทุกหลักสูตรส าหรับทุกสาขา
ได้ใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอและมีการจัดสรรการใช้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีจ านวนการ
จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยในอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์รวมถึงการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สถาบันฯ  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษา        
จุฬาภรณ์ รวม 33,490 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องประชุมขนาด 300 ที่นั่ง  จ านวน 1 ห้อง ห้องเรียน
(สัมมนา)ขนาด 15-30 ที่นั่ง จ านวน 6 ห้อง ห้องเรียน(บรรยาย) ขนาด 66 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง  ห้อง
Teleconference ขนาด 60 คน จ านวน 1 ห้อง และห้องประชุม/อภิปรายกลุ่มย่อย ขนาด 8-12 ที่นั่ง จ านวน 
4 ห้อง พร้อมทั้งได้มีการจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาให้อย่างเพียงพอ  แบ่งเป็นอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  เช่น 
เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีประจ าห้องเรียน และห้องสัมมนาทุกห้อง พร้อมทั้งมีการจัด
ให้มีห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต์ใน ชั้น 8 และชั้น 9 ตามล าดับ  ส าหรับการให้บริการด้านห้องสมุด สถาบันฯได้พัฒนาห้องสมุดให้เป็น 
Digital Library ทันสมัยและสามารถรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์ 
โดยใช้ชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ซึ่งได้จัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลวิชาการ 
และสื่อความรู้ทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์  
 ทั้งนี้สถาบันฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณชั้น 11 ของอาคารสถาบันฯ  ซึ่งใช้เป็นห้องพัก
นักศึกษาจ านวน 3 ห้องแต่เดิมเพ่ือให้เป็นห้องปฏิบัติการในการรองรับการท างานวิจัยของคณาจารย์และ
นักศึกษาให้มีความพอเพียงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสถาบันฯ ได้จัดสรร พ้ืนที่บริเวณชั้น 12 ของอาคาร
สถาบันฯ ให้เป็น Co- Working Space  เพ่ือใช้ทดแทนห้องพักนักศึกษาเดิม 
  อนึ่ง ในช่วงปีการศึกษา 2562 ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 ส่งผลให้
สถาบันฯ ต้องงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ส าหรับบางรายวิชาที่ยังคงด าเนินการเรียนการสอนในช่วงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ท าให้สถาบันฯ มี
การปรับรูปแบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนองต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาทิ การจัดซื้อโปรแกรม Zoom ในรูปแบบPro ซึ่งมีค่าด าเนินการตามแพ็ค
เก็จ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้รับความสะดวกมากกว่าการใช้โปรแกรมดังกล่าวในรูปแบบที่
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Zoom ในรูปแบบPro ในรายวิชา 
0302504 Environmental Toxicology ยิ่งไปกว่านั้นสถาบันฯ ยังได้ด าเนินการส ารวจความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนออนไลน์และได้ให้การสนับสนุน Internet Sim ให้กับนักศึกษาสามารถใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเพื่ออ านวนความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์ 
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- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีขั้นตอน
และกระบวนการในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ภายใต้ระบบของสถาบันฯ ดังนี้ 
 1. หลักสูตร น าผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
ที่มีประเด็นสอบถามที่เก่ียวข้องกับการให้บริการของสถาบันฯ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตางๆ ที่สถาบันฯ ได้
ด าเนินการประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ได้จัดท าโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ มาใช้ในการวางแผนในการปรับปรุงการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการในปีการศึกษาถัดไป 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมพิจารณาผลการประเมินจากข้อ 1 และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ ผ่านการ
ด าเนินงานตามระบบของสถาบันฯ โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้แทนของหลักสูตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รวบรวมความต้องการของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือของบประมาณในการ
จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชา ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและ
อาจารย์ 

 3. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ  มีการประชุมวางแผน
ร่วมกันระหว่างกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ดังกล่าว เพ่ือพิจารณาค าขอจัดตั้งงบประมาณส าหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่แต่ละสาขาเสนอ
ขอรับการสนับสนุน 

 4. สถาบันฯ จัดให้มีกิจกรรม Student & Staff Meeting  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็น
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยในกิจกรรม
ดังกล่าวจะมีการชี้แจงข้อมูลที่ต้องการให้นักศึกษาทราบและรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาต่อประเด็นการ
พัฒนาสถาบันฯ ในด้านต่างๆ อันรวมถึงการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วย 

   ในปีการศึกษา 2562 ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ได้รวบรวมความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา
ในหลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลในการขอจัดตั้งงบประมาณส าหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยสถาบันฯ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอตามที่หลักสูตรแจ้งความประสงค์ 
ส่งผลให้อาจารย์ในหลักสูตรสามารถจัดซื้อและจัดหาครุภัณฑ์วิจัยได้ตามความต้องการ  

 ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติมจ านวน 2 
รายการ ให้กับหลักสูตรและได้ด าเนินการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 6.1-02) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 6.1-03)  
 นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประเด็นความพึงพอใจในการบริการด้านต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ โดยมีผลการ
ประเมินเท่ากับ 4.20 และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักศึกษาว่า Most of the time, students are 
available only after 4 p.m. and would still like to study in the library or use its facilities.           
I hope the library would still be open even after office hours. ดังนั้นเริ่มจากปีการศึกษา 2562 
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ศูนย์การเรียนรู้ได้ขยายเวลาให้บริการหลังเวลาท าการ (17.00-19.00 น.) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถ
เข้าใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้ชั้น M ได้โดยต้องมีการประสานล่วงหน้าและมีนักศึกษามาขอเข้าใช้บริการหลัง
เวลาท าการ ซึ่งตรงกับความต้องการของนักศึกษา (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 6.1-04) และ (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 6.1-05)    
 ผลจากการที่หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ได้
เพียงพอตามความต้องการ ท าให้ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสามารถน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้จ านวน 21 ผลงาน ซึ่งแม้ว่าจะมี
จ านวนน้อยกว่าหากเปรียบเทียบกับจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  แต่ผลจาก
การปรับปรุงการวางแผนในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการโดยนักศึกษาและ
อาจารย์ท าให้สามารถมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากคุณภาพของ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ดีขึ้นหากเทียบจากแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในปีการศึกษาที่ผ่านมา                
โดยในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact 
Factor สูงกว่า 3.5 จ านวน 12 ผลงาน ในขณะที่ปีการศึกษาที่ผ่านมาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีค่า Impact Factor สูงกว่า 3.5 จ านวน 11 ผลงาน (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 
6.1-06) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายละเอียดของเอกสาร 

6.1-01 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

6.1-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6.1-03 รายงานสรุปงบประมาณ 
6.1-04 ความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล ประจ าปี

งบประมาณ 2562 
6.1-05 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้หลังเวลาราชการ 
6.1-06 ตารางสรุปคุณภาพวารสารวิชาการนานาชาติที่มีค่า Impact 

Factor ของปีการศึกษา 2561 กับ 2562 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 4.88 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 4.33 ดีมาก 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 4.25 ดีมาก 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.21 ดีมาก 13 ตัวบ่งชี้ 

 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไมผ่่านการประเมิน ผ่าน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.88 4.88 ดีมาก 
3 3 3.67 - - 3.67 ดี 
4 3 4.33 - - 4.33 ดีมาก 

5 4 4.00 4.33 - 4.25 ดีมาก 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 4.21 ดีมาก 
ผลการประเมิน 4.00 4.25 4.88   

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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รายงานผลการด าเนินงานเพือ่พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

จากปีการศึกษา 2561  
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรการประเมินฯ 
ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2562 

ภาพรวม 
1. ควรมีแผนในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ในหลักสูตร 
 
 
 
 

 
2. ควรมีแผนในการน าผลงานวิจัยไปต่อยอดในการสร้าง
นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ 
 
 
 
3. หลักสูตรควรมีการเตรียมความพร้อมในการประกัน
คุณภาพตามระบบ TQR 

 
หลักสูตรมีนโยบายในการส่งเสริมให้อาจารย์ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และในปีการศึกษา 
2562 มีคณาจารย์ในหลักสูตรยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการจ านวน  4  คน และคณาจารย์ได้รับ
อนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 3 คน 
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 คน 
 
สถาบันฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์ใน
หลักสูตรสร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ในเชิงวิชาการและต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือ
สังคมโดยรวม 
 
หลักสูตรอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการประเมินคุณภาพตามระบบ TQR 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ควรมีการก ากับติดตามคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
รายบุคคลในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
ที่ก าหนด 
 
 
 

 
หลักสูตรมีนโยบายในการส่งเสริมให้อาจารย์ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และในปีการศึกษา 
2562 มีคณาจารย์ในหลักสูตรยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการจ านวน  4  คน และคณาจารย์ได้รับ
อนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 3 คน 
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 คน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 
ควรเพิ่มเติมการทวนสอบที่หลากหลาย 

 
 
หลักสูตรภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริ ห า รหลั ก สู ต ร ไ ด้ มี ก า รป ร ะชุ ม เ พ่ื อ พัฒน า
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
2 - ---ระดับปริญญาตรี - 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญาโท 1 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก - 
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญาตรี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
10 - ---ระดับปริญญาโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก - 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 31 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี - 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 31 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
7 

20 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

- 

21 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

- 

22 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

7 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
- 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี

วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
- 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

1 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

1 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

- 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

1 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

3 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

- 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

3 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 2 
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
- 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

2 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 6 
40 - - --ระดับปริญญาตรี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญาโท - 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 6 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 6 
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46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 
1 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

3 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

2 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

21 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- 
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55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนั
นับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

21 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

- 

60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

- 

61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- 

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

- 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- 
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68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  
- 

69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด - 
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมี

งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
- 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

- 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา 
- 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว 

- 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) - 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

- 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

6 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

- 

83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

2 
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84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- 

87 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

4 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 
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94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
- 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

- 

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

3 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

- 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- 

102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

- 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

- 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร - 
113 - ---ระดับอนุปริญญา - 
114 - ---ระดับปริญญาตรี - 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
116 - ---ระดับปริญญาโท - 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
118 - ---ระดับปริญญาเอก - 
119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

สถาบัน 
- 

120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
122 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

สถาบัน 
- 

124 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ) 
7 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
131 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ) 
- 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
133 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
134 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
135 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
138 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 
139 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
145 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
146 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

- 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
150 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
157 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
158 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
162 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

- 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
165 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
166 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
167 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
168 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
169 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
170 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
173 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
174 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนินการ 
- 

176 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
177 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
178 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
- 

180 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
181 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
182 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
185 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
186 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
189 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
190 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
191 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
193 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
194 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
195 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
196 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
197 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
198 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
199 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
200 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
201 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
202 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
203 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
- 

204 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
205 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
206 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
207 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
208 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
209 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
210 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
211 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 
212 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
213 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
214 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Applied Biological Sciences: ABS) 

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 * ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

เวลา กิจกรรม สถานที่  ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ประสานงาน 
09.00 – 09.15 น. คณะกรรมการประเมินประชุม

ปรึกษาหารือและเตรียมความ
พร้อมก่อนพบอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

ห้องสัมมนา 2  
ชั้น 3 

ผู้ประสานงาน : 
ดร.รจนา สุขชวลิต 
นางสาวชลธิชา  สุขเกษม 

09.15 – 09.30 น. ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับ
และน าเสนอสรุปผลการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตร 

ห้องสัมมนา 2  
ชั้น 3 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.Sc. (Applied Biological 
Sciences) 
Ph.D. (Applied Biological 
Sciences) 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินพบอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อรับทราบ
ข้อมูลเบื้องต้น 

ห้องสัมมนา 2  
ชั้น 3 

10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุม
หารือเพ่ือปรึกษาสรุปจุดเด่น  
และข้อเสนอแนะ 

ห้องสัมมนา 2  
ชั้น 3 

ผู้ประสานงาน : 
ดร.รจนา สุขชวลิต 
นางสาวชลธิชา  สุขเกษม 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร   
13.00 – 14.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินประชุม
หารือเพ่ือปรึกษาสรุปจุดเด่น  
และข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

ห้องสัมมนา 2  
ชั้น 3 

ผู้ประสานงาน : 
ดร.รจนา สุขชวลิต 
นางสาวชลธิชา  สุขเกษม 

14.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอ
รายงานผลการประเมินโดยวาจา
แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ห้องสัมมนา 2  
ชั้น 3 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.Sc. (Applied Biological 
Sciences) 
Ph.D. (Applied Biological 
Sciences) 




