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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา
Doctor of Philosophy Program in Molecular Biology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา
ชื่อย่อ: ปร.ด. (สาขาวิชาอณูชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy Program in Molecular Biology
ชื่อย่อ: Ph.D. (Molecular Biology)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบ่ง 2 ประเภท คือ
1.) หลักสูตรปริญญาเอก
แบบ 1.1 เน้นการวิจยั
หลักสูตรที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
2.) หลักสูตรปริญญาเอก เน้นการวิจยั และศึกษารายวิชา
แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 แบบ 1.1 ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
แบบ 2.1 ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
แบบ 2.2 ระยะเวลาภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาชาวไทยและนิ สิ ต ชาวต่ า งชาติ ท่ีส ามารถฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นและเข้ า ใจ
ภาษาไทยเป็ นอย่างดี การคัดเลือกนิสิตให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง เริ่มใช้ กบั นิสติ ที่เข้ าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 9/54 เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 10/54 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 2/55 เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
8.2 นักวิจัยทางด้ านอณูชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้ อง
8.3 นักวิชาชีพในสถาบันประกอบการที่มีความเกี่ยวข้ องกับองค์ความรู้ทางด้ านอณูชีววิทยา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
รายชื่อ
คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจาตัว
ที่
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
คณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
ประชาชน
1 รศ.ดร.โกสุม วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ xxx-xxxx-xxx
จันทร์ศิริ
วท.ม. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2528
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. ( Biochemistry and Molecular University of New South
Genetics) พ.ศ. 2537
Wales
2 รศ.ดร.วาสนา วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2524
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
xxx-xxxx-xxx
สุขุมศิริชาติ วท.ม. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ผศ.ดร.พรรณี วท.บ. (พยาบาล & ผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
xxx-xxxx-xxx
หนูซ่ ือตรง
พ.ศ. 2526
วท.ม. (สรีรวิทยา) พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
10.1 ห้ องเรียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.2 ห้ องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือ
มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสอดคล้ องกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) ที่ให้ ความสาคัญกับการศึกษา และการวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์เพื่ อการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวอย่างเป็ นระบบและสร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็ นเรื่องจาเป็ นเพื่อให้ ประเทศ
ไทยสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล ดังนั้นทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ทางด้ านวิทยาศาสตร์
กา ร แพทย์ ท่ี เห มา ะสมสอดคล้ องกั บ น โยบ า ย และยุ ทธศ า สต ร์ กา ร วิ จั ยขอ ง ชา ติ ฉบั บ ที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ยุ ทธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ 1 การสร้ า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อการพั ฒ นา
ทางสังคม กลยุ ทธ์การวิ จัยที่ 3 ส่งเสริ มสุขภาพ การป้ องกันโรคอุบัติใหม่ การรั กษา พยาบาล การฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้ านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์
การวิ จั ยที่ 4 การสร้ า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อการพั ฒนานวั ตกรรมและบุ คลากรทางการวิ จั ย
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ แ ละการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ให ม่ ใ นวิ ท ยาการต่ า งๆ เป็ นการพั ฒ นา
องค์ความรู้และการนาไปประยุกต์ใช้ ในระดับสากล
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ต้องการ
ให้ เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้ างองค์ความรู้ใ หม่ทางด้ านวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน และ
ประยุกต์นาไปสู่การพัฒนาการสาธารณสุขไทยให้ มีความโดดเด่น สามารถแข่งขันในระดับอาเซียนและ/หรือ
ระดับ สากลได้ และน าไปสู่ก ารสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ มจากทรั พยากรธรรมชาติของประเทศไทย อย่ า งรู้ คุณ ค่ า
มีคุณธรรมและจริยธรรม
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้ นคุณภาพวิชาการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสาขาวิชา โดยเฉพาะให้ ทนั
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ นอย่ า งรวดเร็ว ผลกระทบ
จากภายนอกดังกล่าวจึงจาเป็ นต้ องมีการปรั บกลยุทธ์การผลิตบัณฑิตในเชิงรุก ทั้งนี้เพื่ อให้ ตรงกับความ
ต้ อ งการของประเทศ อาเซี ย น และสากล เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่มี ศั ก ยภาพสู ง รวมทั้ ง
มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาสาขาวิชาเพื่อสร้ างงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล
รวมทั้งในปัจจุบันการศึกษาวิจัยในสาขาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขาเริ่มมุ่งเน้ นศึกษาลงรายละเอียด
ในเชิงลึก ดังนั้นจึงต้ องผลิตบัณฑิตให้ มีปริมาณเพียงพอกับตามความต้ องการของผู้ใช้ ในอนาคต
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากแนวทางของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ เกิดการปรับตัวของประเทศ
สมาชิกในด้ านต่างๆ เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นการกาหนดทิศ ทางและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้ นความเป็ นเลิศทางด้ านวิชาการที่สามารถรองรับประชาคมอาเซียนได้ โดยเน้ นการ
ผลิตบัณฑิตที่ดี และมีคุณภาพทั้งด้ านวิชาการและการวิจัยเป็ นไปตามมาตรฐานของ สกอ. โดยคานึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม และการนาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ประเทศ ตลอดจนประชาคมอาเซียน และสากล
13 ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิ ทยามีการเรียนการสอนรายวิชาบังคับบางส่วน
ร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก
จากหลักสูตรอื่นๆ ในคณะแพทยศาสตร์ได้ ตามความเหมาะสมในการนาไปใช้ ทางด้ านการวิจัย
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยภาควิชา/หลักสูตรอื่นทีต่ อ้ งมาเรียน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยามีการเปิ ดการเรียนการสอนรายวิชา
ที่เลือกจากหลักสูตรอื่นๆ ในคณะแพทยศาสตร์ได้ ตามความเหมาะสม เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการตามต้ องการ
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยามีการบริหารงานโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ บริหารการจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็ น
2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนแรกรายวิชาของหลักสูตร ดาเนินการประสานงานโดยคณาจารย์ภายในคณะฯ ที่ได้ รับ
มอบหมาย และส่วนที่สองรายวิชาเลือกทั่วไป ซึ่งเป็ นรายวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา หรือภาควิชา เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ นิสติ หลักสูตรต่างๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ได้ มีโอกาสเลือกเรียนให้ ตรงตามงานวิจัย
รับผิดชอบโดยคณาจารย์ผ้ ูประสานงานจากภาควิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิต อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาชีพสาขาอณูชีววิทยา ที่มีมาตรฐานระดับสากล
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการผลิต อาจารย์ นักวิจัย
และนักวิชาชีพสาขาอณูชีววิทยา เพื่อตอบสนองความต้ องการของประเทศชาติ ในการพึ่งพาตนเองโดยการ
พัฒนาศักยภาพด้ านการวิจัย สร้ างองค์ความรู้ใหม่ และสร้ างนวัตกรรม นาประเทศไทยเข้ าสู่เวทีการแข่งขัน
ในระดับสากล โดยมีแนวทางสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.25552559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 15
ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา มีวัตถุประสงค์ หลัก เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้ มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความเข้ าใจในหลักการและทฤษฎีทางอณูชีววิ ทยาได้ อย่างลึกซึ้ง รวมถึงมี
ความสามารถและศักยภาพในการทาวิจัยเชิงบูรณาการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านอณูชีววิทยา
ในปริบทใหม่ท่มี ีความซับซ้ อน และทันต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการในระดับอาเซียนและระดับสากล
1.3.2 สามารถถ่ า ยทอดความรู้ แ ละให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ ว ยเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
1.3.3 มี จ รรยาบรรณ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเจตนคติ ท่ี ดี ในวิ ช าชี พ และในการวิ จั ย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดาเนินการวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
เพื่อสนองความต้ องการของชาติท้งั ในปัจจุบันและในอนาคต
1.3.4 ปฏิบั ติ ต นตามบทบาทและหน้ า ที่ข องตนเอง ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อ่ ื น ได้ และสามารถ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ บ ทความทางวิชาการ รวมทั้งนาไปใช้ การแสวงหาความรู้ใหม่ ได้ อย่างอิสระและ
เหมาะสม เพื่ อ การพั ฒนาองค์ความรู้ ทางด้ า นวิ ทยาศาสตร์ พ้ ื นฐานและการประยุ กต์ สาขาอณูชีววิ ทยา
ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการด้ านอณูชีววิทยา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา มีแผนพัฒนาปรับปรุงทั้งหลักสูตรทุก 3 ปี นอกจากนี้
ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร โดยมี ร ายละเอี ย ดตามแผนการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์
และตั ว บ่ ง ชี้
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
แผนพัฒนา/แผนการ
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
เปลีย่ นแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี - พัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลัก
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยาให้ มี
สากล
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี สกอ.
- ติดตามประเมินผลการ
- รายงานผลการประเมิน
กาหนด
ดาเนินงานของหลักสูตรเป็ น
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ประจาทุกปี
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF: HEd)
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
- วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ - สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่
ข้ อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
มีผลกระทบต่อการใช้ บัณฑิต
ส่งผลต่อความต้ องการของ
ส่วนเสีย
ผู้ใช้ บัณฑิต
- ผลการประเมินความพึง
- รายงานผลการประเมินการ
พอใจด้ านต่างๆ จากนิสติ
ดาเนินงานของหลักสูตรจาก
บัณฑิต อาจารย์ผ้ ูสอน และ
นิสติ บัณฑิต อาจารย์ผ้ ูสอน
ผู้ใช้ บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ใน
และผู้ใช้ บัณฑิต
ระดับดี
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- รายงานผลการวิพากษ์จาก
เพื่อวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พัฒนาบุคลากรด้ านการเรียน - สนับสนุนให้ อาจารย์ และนิสิต
- ร้ อยละ 50 ของอาจารย์ทเี ป็ น
การสอน การวิจัย และบริการ
เข้ าร่วมการประชุมวิชาการ และ
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญา
วิชาการ ให้ มีประสบการณ์
เสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
นิพนธ์ และนิสติ ในหลักสูตร
และวิสัยทัศน์เพื่อการผลิต
และต่างประเทศ
ที่เข้ าร่วมประชุมวิชาการ และ
บัณฑิตคุณภาพ
เสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
- สนับสนุนให้ อาจารย์และนิสิต
- ร้ อยละ 50 ของอาจารย์ทเี ป็ น
เข้ าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญา
และวิชาชีพที่ตอบสนองความ
นิพนธ์และนิสติ เข้ าร่วม
ต้ องการพัฒนาและเสริมสร้ าง
กิจกรรมหรือโครงการบริการ
ความเข้ มแข็งของสังคม และ
วิชาการ
ระดับนานาชาติ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีการศึกษาด้ วยตนเองไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึ ก ษาปกติ ให้ มีค่า เท่า กับ 1 หน่ วยกิต ทั้ง นี้ เป็ นไปตาม ข้ อ บั งคับ มหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้ อ 8 ระบบการจัดการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันเวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ท่ั ว ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ว่าด้ วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้ อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาและมี
คุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด ดังนี้
2.2.1 ปริญญาเอก เน้นการวิจยั แบบที่ 1
แบบที่ 1.1
(1) เป็ นผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโททางด้ านวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา เช่ น
วิทยาศาสตร์ ท่วั ไป วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็ นต้ น โดยสาเร็จ
การศึกษามาแล้ วไม่เกิน 3 ปี และ ได้ เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป หรือ
(2) เป็ นผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโททางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ทุ ก สาขาวิ ช า
เช่ น วิ ท ยาศาสตร์ ท่ัว ไป วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เป็ นต้ น
โดยส าเร็จ การศึ ก ษามาแล้ ว 3 ปี ขึ้ นไป แต่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นวิ จั ย โดยมี ผลงานตี พิ ม พ์ (publication)
ในระดับนานาชาติ หรือในวารสาร ระดับชาติท่อี ยู่ในฐานข้ อมูล ISI, สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.), SCOPUS อย่างน้ อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ผลงานนั้นต้ องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์
2.2.2 ปริญญาเอก เน้นการวิจยั และศึกษางานรายวิชา แบบที่ 2
แบบที่ 2.1 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้ านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา
เช่น วิทยาศาสตร์ท่วั ไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็ นต้ น
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แบบที่ 2.2
(ก) ผู้ ส มั ค ร ต้ องเ ป็ นผู้ มี พ้ ื นค วามรู้ ร ะ ดั บ ปริ ญ ญ า ตรี ทางด้ า นชี ววิ ทย า
เคมีวิทยาศาสตร์ ท่ัวไป จุ ลชี ววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รั งสีวิทยา
กายภาพบ าบั ด สหเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทั น ตแพทยศาสตร์ เภสั ช ศาสตร์ สั ต วแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
(ข) เป็ นผู้กาลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยาหรื อ
สาขาอื่นของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ซึ่ งผ่ านการเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 โดยมีเกรด
เฉลี่ ยสะสม 3.50 ขึ้น ไป สามารถศึ ก ษาต่ อเนื่ องในระดับปริ ญ ญาเอกได้ ทั้งนี้ ต้ องได้ รับ ความเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสติ แรกเข้ าที่ศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาต่างๆ พอสรุปได้ ดังนี้
(1) นิสติ มีความรู้พ้ ืนฐานทางด้ านวิทยาศาสตร์ไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากหลักสูตรเปิ ดรับ
สมัครนิสิตทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
(2) นิสติ บางคนมีพ้ ืนฐานทักษะภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงระดับต่า เนื่องจากไม่ได้
กาหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนแรกเข้ า ทาให้ มีปัญหาในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง เนื่องจาก
ตาราและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ เช่น จาก website ทางวิชาการ
(3) นิสติ ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
หลักสูตรมีวิธกี ารดาเนินการช่วยเหลือนิสติ อย่างเป็ นระบบ ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดสอนรายวิชาชีววิทยาของเซลล์ และโมเลกุล (พศก 501) สาหรั บหลักสูตรเน้ น
การวิจัยและศึกษารายวิชา (แบบโทควบเอก) เป็ นรายวิชาบังคับพื้นฐานเพื่อปรับพื้นฐานทางอณูชีววิทยา
และรายวิชาอณูชีววิทยาประยุกต์ (อช 702) เป็ นรายวิชาบังคับสาหรับหลักสูตรปริญญาเอก
(2) สนับสนุนให้ เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อให้ สอบผ่านตามเกณฑ์ฯบัณฑิตวิทยาลัย
(3) คณะฯ สนับสนุนทุนภายในและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
การรั บนิสิตเข้ าศึกษาตามหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยาจะเริ่มรั บนิสิต
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยรับจานวน 15 คน ดังนี้
นิสิต

2555
ชั้นปี ที่ 1
15
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
จานวนนิสติ ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
จานวนสะสม
15

2556
15
15
30

ปี การศึกษา
2557 2558
15
15
15
15
15
15
15
45
45

2559
15
15
15
15
45
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2.6 งบประมาณตามแผน
เป็ นไปตามระบบงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และ
งบประมาณเงินรายได้ ของคณะแพทยศาสตร์ ที่จัดสรรให้ เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอณูชีววิทยา โดยมีการประมาณการค่าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
ยอดสะสม
ค่าใช้ จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
(ต่อหัว)
ค่าตอบแทนผู้สอน
200,000
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
200,000
ทุนเรียนการศึกษา การนาเสนอผลงาน ของนิสติ
200,000
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
20,000
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษา ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
30,000
ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
30,000
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
10,000
ค่าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงาน
300,000
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
10,000
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
1,000,000
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 10 คน)
100,000
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
124,751
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
6,188
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
6,188
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ10
12,375
134,751

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

23,603

158,354

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

42,912
13,080
9,000
3,120
17,712

201,266

201,266
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2
ค่าใช้ จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ทุนเรียนการศึกษา การนาเสนอผลงาน ของนิสติ
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษา ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
ค่าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงาน
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 5 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 4)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 4)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 4)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

200,000
180,000
75,000
20,000
30,000
10,000
10,000
200,000
5,000
30,000
130,000
162,000
8,000
8,000
16,000
172,000
10,000
30,000
57,216
17,440
12,000
4,160
23,616

202,000
259,216

259,216
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2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียนเป็ นหลัก
 ทางอินเทอร์เน็ต
 ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ แพร่ภาพ และเสียง
 อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
มี ร ะบบการเทีย บโอนหน่ ว ยกิ ต เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย หมวด 7 ข้ อ 38–41 การเปลี่ยน
สถานภาพนิสติ และการโอนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(1) ปริญญาเอก เน้นการวิจยั
แบบ 1.1
จานวนหน่ วยกิต สาหรั บ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ตลอดหลั กสูต รไม่ น้ อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
ซึ่งหลักสูตรอาจกาหนดให้ มีการเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
(2) ปริญญาเอก เน้นการวิจยั และศึกษารายวิชา
แบบ 2.1
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งออกเป็ นปริญญานิพนธ์
ไม่น้ อยกว่ า 36 หน่ วยกิต และเรี ยนรายวิชาไม่น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยให้ ลงทะเบี ยนภาคการศึ กษา
ละ 9-12 หน่วยกิต
แบบ 2.2
(ก) ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ นผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยเรียนรายวิชาบังคับครบตามที่หลักสูตรกาหนด และเมื่อรวมกับรายวิชา
เลือกแล้ วต้ องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยให้ ลงทะเบียนภาค
การศึกษาละ 9-12 หน่วยกิต
(ข) ผู้เข้ าศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านการพิ จารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตร ให้ เข้ า
ศึกษาในหลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ า 72 หน่วยกิต โดยเรียน
รายวิชาบังคับครบตามที่หลักสูตรกาหนด และเมื่อรวมกับรายวิชาเลือกแล้ วต้ องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ
ปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยให้ ลงทะเบียนภาคการศึกษาละ 9-12 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา
(1) ปริญญาเอก เน้นการวิจยั
แบบ 1.1
เป็ นการทาปริญญานิพนธ์ จานวน
48

หน่วยกิต

(2) ปริญญาเอก เน้นการวิจยั และศึกษารายวิชา
แบบ 2.1
เป็ นการเรียนและปริญญานิพนธ์ ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเอก
5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
3. ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
36 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
48 หน่วยกิต
แบบ 2.2
เป็ นการเรียนและปริญญานิพนธ์ ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาแกน
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก
8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
4. ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
48 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
72 หน่วยกิต
หมายเหตุ: นิสติ อาจได้ รับการพิจารณาให้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ปี รึกษา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาแกน
แบบ 2.2 จานวน 6 หน่วยกิต
พศก 501
MDG 501
พศก 502
MDG 502
พศก 511
MDG 511

ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2(1-2-3)
Principle of Health Science Research
เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ 1(0-3-0)
Instruments and Techniques in Health Science
Research
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(2) หมวดวิชาเอก
แบบ 2.1 จานวน 5 หน่วยกิต ดังนี้
อช 701
อณูชีววิทยาประยุกต์
MO 701
Applied Molecular Biology
อช 771
สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง 1
MO 771
Seminar in Advanced Molecular Biology I
อช 871
สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง 2
MO 871
Seminar in Advanced Molecular Biology Il

อช 601
MO 601
อช 701
MO 701
อช 771
MO 771
อช 871
MO 871

แบบ 2.2 จานวน 8 หน่วยกิต ดังนี้
อณูชีววิทยาขั้นสูง
Advanced Molecular Biology
อณูชีววิทยาประยุกต์
Applied Molecular Biology
สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง 1
Seminar in Advanced Molecular Biology I
สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง 2
Seminar in Advanced Molecular Biology II

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

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

(3) หมวดวิชาเลือก
แบบ 2.1 ไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
นิ สิต ต้ อ งเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าอณูชีว วิ ท ยา จ านวนหน่ ว ยกิต ไม่ น้ อ ยกว่ า
6 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากรายวิชาเลือก ที่เปิ ดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต /ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
รายวิชาเลือกสาขาอณูชีววิทยา
อช 571
วิทยาการปัจจุบันทางอณูชีววิทยา
2(2-0-4)
MO 571
Current Topics in Molecular Biology
อช 602
การควบคุมการแสดงออกของยีน
3(3-0-6)
MO 602
Regulation of Gene Expression
อช 603
อณูชีววิทยาของโรค
3(3-0-6)
MO 603
Molecular Biology of Diseases
อช 604
นาโนเทคโนโลยีทางอณูชีววิทยา
3(3-0-6)
MO 604
Molecular Nanotechnology
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อช 605
MO 605
อช 611
MO 611
อช 621
MO 621
อช 702
MO 702
อช 703
MO 703

เซลล์และอณูชีววิทยาของโรคมะเร็ง
Cellular and Molecular Biology of Cancer
เทคนิคการทาวิจัยทางอณูชีววิทยา
Research Techniques in Molecular Biology
การเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Writing Scientific Publications
อณูชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิด
Molecular Biology in Stem Cell
การตรวจวินิจฉัยทางห้ องปฏิบัติการโดยวิธที างอณูชีววิทยา
Molecular Biology Methods in Laboratory Diagnosis

รายวิชาเลือกอื่นๆ
กภ 622
กล้ องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ
AN 622
Microscope and Histological Techniques
กภ 722
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
AN 722
Electron Microscopy
จช 603
จุลชีววิทยาประยุกต์
MB 603
Applied Microbiology
จช 604
จุลชีววิทยาการแพทย์
MB 604
Medical Microbiology
จช 605
วิทยาภูมิค้ ุมกัน
MB 605
Immunology
จช 606
วิทยาภูมิค้ ุมกันคลินิก
MB 606
Clinical Immunology
ชค 605
โภชนชีวเคมี
BC 605
Nutritional Biochemistry
ชค 606
ชีวเคมียุคใหม่
BC 606
Biochemistry Towards the New Era
ชค 621
ชีวสารสนเทศศาสตร์
BC 621
Bioinformatics
ชค 701
ชีวเคมีข้นั สูง
BC 701
Advanced Biochemistry
ชค 702
โปรตีนและโปรติโอมิค
BC 702
Proteins and Proteomics
ภส 606
หลักการออกฤทธิ์ของยา
PM 606
Principle of Drug Action

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

2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
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ภส 609
PM 609
ภส 701
PM 701
ภส 704
PM 704
สร 609
PS 609
สร 704
PS 704

เภสัชพันธุศาสตร์ 1
Pharmacogenomics 1
เภสัชวิทยาขั้นสูง
Advanced Pharmacology
เภสัชพันธุศาสตร์ 2
Pharmacogenomics 2
สรีรวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
Cell and Molecular Physiology
สรีรวิทยาระดับเซลล์เชิงประยุกต์
Applied Cellular Physiology

ปริญญานิพนธ์
อช 899 ปริญญานิพนธ์
MO 899 Dissertation
อช 999 ปริญญานิพนธ์
MO 999 Dissertation

1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชาและเลขรหัสวิชาในหลักสูตร
ความหมายของรหัสวิชา
อช (MO)
หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาอณูชีววิทยา
พศก (MDG)
หมายถึง รายวิชากลางของคณะแพทยศาสตร์
กภ (AN)
หมายถึง รายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ชค (BC)
หมายถึง รายวิชาของภาควิชาชีวเคมี
จช (MB)
หมายถึง รายวิชาของภาควิชาจุลชีววิทยา
ภส (PM)
หมายถึง รายวิชาของภาควิชาเภสัชวิทยา
สร (PS)
หมายถึง รายวิชาของภาควิชาสรีรวิทยา
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
เลข 0,3-6
หมายถึง การบรรยาย
เลข 1
หมายถึง การปฏิบัติ
เลข 2
หมายถึง การบรรยายและการปฏิบัติ
เลข 7-8
หมายถึง อภิปรายปัญหาและสัมมนา
เลข 9
หมายถึง ปริญญานิพนธ์
เลขรหัสตัวสุดท้าย
หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดหมู่
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ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่หนึ่ง หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่สอง หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่สาม หมายถึง

จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น
จานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้ วยตัวเอง

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา จัดแผนการเรียนรายภาค
ในระบบทวิภาค ดังนี้
แบบที่ 1 เน้นการวิจยั
ปี ที่ 1-3,
ภาคการศึกษาที่ 1-2
อช 991 ปริญญานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้ น
48 หน่วยกิต
แบบที่ 2 มีการเรียนการสอนและวิจัย แบ่งเป็ น
แบบที่ 2.1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
อช 871 สัมมนาอณูชีววิทยาขั้นสูง 2
1(0-2-1)
อช 771 สัมมนาทางอณูชวี วิทยาขั้นสูง 1
12 หน่วยกิต
1(0-2-1) อช 899 ปริญญานิพนธ์
3(3-0-6)
วิชาเลือก
7 หน่วยกิต อช 701 อณูชีววิทยาประยุกต์
รวม
8 หน่วยกิต
รวม
16 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
อช 899 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต อช 899 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
อช 899 ปริญญานิพนธ์
อช 899 ปริญญานิพนธ์

แบบที่ 2.2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3(3-0-6) อช 601
พศก 502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-2-3) อช 701
พศก 511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัย
1(0-3-0) อช 771

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
อณูชีววิทยาขั้นสูง
อณูชีววิทยาประยุกต์
สัมมนาทางอณูชวี วิทยาขั้นสูง 1

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

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิชาเลือก
รวม
อช 871

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาอณูชีววิทยาขั้นสูง 2

อช 999 ปริญญานิพนธ์
รวม

วิชาเลือก
รวม

1(0-2-1) อช 999
12 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์

รวม
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อช 999

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์

รวม

12 หน่วยกิต อช 999
12 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
อช 999 ปริญญานิพนธ์

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต

รวม
อช 999

12 หน่วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกน
พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3(3-0-6)
MDG 501 Cell and Molecular Biology
โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง
และการตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิซึมของชีวโมเลกุล
การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน
พศก 502 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2(1-2-3)
MDG 502 Principles of Health Science Research
การแสวงหาและการประยุกต์ใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้ วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้ อง
ตามระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย ใช้ ชี ว สถิ ติ ท่ี เ หมาะสมและมี จ ริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
พศก 511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
1(0-3-0)
MDG 511 Instruments and Techniques in Health Science Research
หลั ก การของเครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ทางวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ และวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
การฝึ กใช้ เครื่ องมือ และการเลือกใช้ เทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างเหมาะสมกับงานวิจัย
ต่างๆ
หมวดวิชาเอก
อช 601 อณูชีววิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
MO 601 Advanced Molecular Biology
ปฎิสัมพั นธ์ในระดับอณูชีววิ ทยาระหว่ างองค์ประกอบของระบบต่ างๆ ทางชี ววิ ทยา ที่ส่งผล
กระทบต่ อ การท างาน และพฤติ ก รรม โดยอาศั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาการทางด้ าน transcriptomics,
metabolomics, proteomics, lipidomics และ functional genomics รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ ในด้ าน
ต่างๆ
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อช 701 อณูชีววิทยาประยุกต์
MO 701 Applied Molecular Biology

3(3-0-6)

โครงสร้ างโดยละเอียดของสารพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีนในโปรคาริโอต
และยูคาริโอต ความสัมพั นธ์ระหว่ างโมเลกุลแต่ละชนิดของเซลล์ การศึกษาองค์ประกอบและหน้ าที่
ระดับโมเลกุลของเซลล์ รวมทั้งการปรับตัวในระดับโมเลกุลต่อปัจจัยต่างๆ เพื่อการดารงชีวิตของเซลล์
และการศึกษาหลักการทาพันธุวิศวกรรม
อช 771 สัมมนาอณูชีววิทยาขั้นสูง 1
1(0-2-1)
MO 771 Seminar in Advanced Molecular Biology I
สัม มนาเกี่ ย วกั บ การวิ จั ยทางอณู ชี ว วิ ทยา มี ก ารวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ และอธิ บ ายแนวคิ ด
วิธีการและผลการศึกษา และการสรุปผลของงานวิจัยทางอณูชีววิทยาที่น่าสนใจ ซึ่งเป็ นแนวทางในการ
กาหนดหัวข้ อ การออกแบบการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ ต่อไป
อช 871 สัมมนาอณูชีววิทยาขั้นสูง 2
1(0-2-1)
MO 871 Seminar in Advanced Molecular Biology II
สัมมนาการวิจัยทางอณูชีววิทยา เพื่อเสนอผลงานวิจัยในส่วนของปริญญานิพนธ์โดยนิสติ
เพื่ อ รั บ คาแนะน า วิ เคราะห์ และวิ จารณ์ ในแนวคิด วิ ธีก าร และผลทดลอง น าไปสู่การปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพ ของผลงานวิ จั ย ให้ ไ ด้ ม าตรฐานต่ อ ไป รวมทั้ง เป็ นแนวทางในการเสนอผลงานวิ จั ย ใน
ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หมวดวิชาเลือก
รายวิชาเลือกสาขาอณูชีววิทยา
อช 571 วิทยาการปัจจุบันทางอณูชีววิทยา
2(2-0-4)
MO 571 Current Topics in Molecular Biology
วิทยาการก้ าวหน้ าในปัจจุบันเกี่ยวกับอณูชีววิทยา เพื่อให้ ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและ ความรู้
ที่เกิดขึ้นใหม่ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
อช 602 การควบคุมการแสดงออกของยีน
3(3-0-6)
MO 602 Regulation of Gene Expression
กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตชั้ นต่า และชั้นสูง การวิเคราะห์แนว
ทางการวิ จั ย การตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน การออกแบบการทดลองที่ใ ช้ เ ทคโนโลยีท างพั น ธุ วิ ศ วกรรม เป็ น
การศึกษาที่ครอบคลุมชีวเคมีและเมตาบอลิสมของดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ โครงสร้ างของยีนที่ควบคุม
การสร้ างเอนไซม์ท่จี าเป็ นสาหรับกระบวนการลอกแบบ ถอดรหัส และแปลรหัสสารพันธุกรรม รวมถึง
เทคนิคทางโคลนนิ่ง และการสร้ างดีเอ็นเอสายผสม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

19

อช 603
MO 603

อณูชีววิทยาของโรค
3(3-0-6)
Molecular Biology of Diseases
กลไกระดั บ อณู และสารบ่ ง ชี้ ของโรคต่ า งๆ ที่สาคั ญ ทางการแพทย์ และก าลั งเป็ นที่สนใจ
ศึกษาวิจัยในปัจจุบัน
อช 604
MO 604

นาโนเทคโนโลยีทางอณูชีววิทยา
3(3-0-6)
Molecular Nanotechnology
เทคโนโลยีระดับนาโนทางอณูชีววิทยาประเภทต่ าง ๆ ที่นามาประยุ กต์ใช้ ในทางการแพทย์
เภสัชกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
อช 605
MO 605

เซลล์และอณูชีววิทยาของโรคมะเร็ง
3(3-0-6)
Cellular and Molecular Biology of Cancer
กระบวนการระดับ เซลล์ แ ละอณูข องมะเร็ง กระบวนการควบคุ ม การแบ่ งเซลล์ ท่ีผิ ดปกติ
กระบวนการตายในเซลล์ ม ะเร็ ง ความผิ ด ปกติ ข องยี น ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด โรคมะเร็ง ปั จ จั ย รวมของสาร
ชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้ องรวมทั้งผลของปัจจัยบางชนิดที่สามารถก่อให้ เกิดมะเร็ง
อช 611
MO 611

เทคนิคการทาวิจัยทางอณูชีววิทยา
2(1-3-2)
Research Techniques in Molecular Biology
ศึกษาเทคนิคทางอณูชีววิทยา ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน การแยกสกัดดีเอ็นเอ และ อาร์เอ็น
เอ การโคลนนิ่ง การตัดต่อยีน การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ เทคนิคปฏิกริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส เทคนิค
การแยกและวิเคราะห์โปรตีน
อช 621 การเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
1(1-0-2)
MO 621 Writing Scientific Publications
หลักการและรูปแบบของการเขียนบทความวิจัยตามแนวทางของวารสารนานาชาติ รายละเอียด
ของ Impact factor ของวารสารวิจัยระดับชาติ และนานาชาติในฐานข้ อมูลต่างๆ การส่งผลงานตีพิมพ์
on-line การตอบคาถามของ reviewer รวมถึงการฝึ กปฏิบัติเขียนบทความวิจัยจากผลงานปริญญานิพนธ์
การนาเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า
อช 702
MO 702

อณูชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิด
3(3-0-6)
Molecular Biology in Stem Cell
องค์ความรู้ ในระดับอณูชีววิทยาเกี่ยวกับ โครงสร้ าง หน้ าที่ ความสาคัญ ของเซลล์ต้นกาเนิด
ความสัมพั นธ์ของการพั ฒนาและการจาแนกชนิด เปลี่ ยนไปเป็ นเซลล์และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ รวมทั้งนา
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย เซลล์ ต้ น ก าเนิ ด มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ประโยชน์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
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อช 703 การตรวจวินิจฉัยทางห้ องปฏิบัติการโดยวิธที างอณูชีววิทยา
2(2-0-4)
MO 703 Molecular Biology Methods in Laboratory Diagnosis
การน าความรู้ ทางอณูชี ววิ ท ยา และ คุ ณ สมบั ติ เฉพาะของสารชี ว เคมี โมเลกุ ล โปรตี น
เอนไซม์ ไขมัน ไปประยุกต์ใช้ ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ เพื่อตรวจหา
การระบาดของโรค โรคติดเชื้อ โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง
รายวิชาเลือกอื่นๆ
กภ 622 กล้ องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ
2(1-3-2)
AN 622 Microscope and Histological Techniques
หลักการและการใช้ กล้ องจุลทรรศน์แบบต่างๆ และเทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อนาไป
ศึกษาภายใต้ กล้ องจุ ลทรรศน์ วิธีการย้ อมสีพิเศษเพื่อศึกษาโครงสร้ างต่างๆ ของเซลล์ รวมทั้งวิธีอิมมู
โนฮีสโตเคมมิสตรี และ in situ hybridization
กภ 722 จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
2(1-3-2)
AN 722 Electron Microscopy
ความรู้พ้ ืนฐานของกล้ องจุ ลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน และส่องกราด การเตรียม
ตัวอย่าง การแปลและบันทึกผล
จช 603 จุลชีววิทยาประยุกต์
2(2-0-4)
MB 603 Applied Microbiology
การนาความรู้ทางด้ านจุ ลชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ ในงานด้ านระบาดวิทยา การพั ฒนา วัคซี น
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงจุลินทรีย์ด้านสิ่งแวดล้ อม อาหาร และอุตสาหกรรม
จช 604 จุลชีววิทยาการแพทย์
2(2-0-4)
MB 604 Medical Microbiology
เชื้ อจุ ล ชี พ ก่ อ โรค แบคทีเ รี ย ไวรั ส รา และปรสิต เพื่ อ ให้ ท ราบรู ป ร่ า งลั ก ษณะ และ
คุณสมบัติพ้ ืนฐานของเชื้อที่มีความสาคัญทางการแพทย์
จช 605 วิทยาภูมิค้ ุมกัน 1(1 0-2)
MB 605 Immunology
ระบบภูมิค้ ุ มกันของร่ างกายโดยกล่ าวถึ งหลั กการ และหน้ าที่การทางานที่สาคั ญของระบบ
ภูมิค้ ุมกัน เซลล์และโมเลกุลต่าง ๆ ที่ร่างกายใช้ ในการต่อต้ านสิ่งแปลกปลอม ปฏิกิริยาระหว่ างแอนติเจน
และแอนติบอดี รวมทั้งการป้ องกันโรคด้ วยวิธที างอิมมูโนวิทยา
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จช 606 วิทยาภูมิค้ ุมกันคลินิก
1(1-0-2)
MB 606 Clinical Immunology
น าความรู้ พ้ ื นฐานทางวิ ทยาภูมิค้ ุ มกันมาช่ วยอธิบายถึ งพยาธิสภาพ การดาเนิ นของโรค ที่มีการ
ตอบสนองทางภูมิค้ ุ มกันด้ านต่ างๆ ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะที่ร่ างกายไม่ ยอมรั บอวั ยวะที่น ามาปลู กถ่ าย การ
ตอบสนองทางภูมิค้ ุมกันต่ อเนื้ องอกหรื อมะเร็ง ภาวะความบกพร่ องของระบบภูมิค้ ุ มกัน และภาวะที่ระบบ
ภูมิค้ ุมกันตอบสนองต่อเนื้อเยื่อของตนเอง
ชค 605 โภชนชีวเคมี
2(2-0-4)
BC 605 Nutritional Biochemistry
ระบบการให้ พ ลั งงานของร่ า งกายจากการทางานของสารชี วโมเลกุ ลประเภท คาร์ โบไฮเดรท
โปรตีน และไขมัน ผลต่อสุขภาวะของร่างกายของวิตามินและเกลือแร่ ความเกี่ยวข้ องของโภชนาการต่อโรค
ต่างๆ ภาวะทุพโภชนาการ และกลุ่มอาการความผิดปกติในการรับประทานอาหาร รวมถึงผลของอาหาร
สุขภาพ สารปรุงแต่งอาหาร และวิธกี ารวิเคราะห์สารในอาหาร
ชค 606 ชีวเคมียุคใหม่
2(1-2-3)
BC 606 Biochemistry Towards the New Era
การนางานวิจัยใหม่ท่ตี ีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ มี impact factor สูง มีการอภิปราย วิเคราะห์
วิจัยปั ญหาและเหตุผลที่นาไปสู่การทดลอง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์และสรุปปั ญหา เพื่อให้
นิสติ มีความรู้ในเชิงลึกและกว้ าง ได้ เรียนรู้แนวคิดการทางานแบบบูร ณาการของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีผลงาน
เป็ นที่ยอมรับในวารสารที่มีคุณภาพ
ชค 621 ชีวสารสนเทศศาสตร์
2(1-3-2)
BC 621 Bioinformatics
การสืบค้ นข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุลเพื่ อ วิวัฒนาการ การเปรียบเทียบยีนหรื
โปรตีน การทานายโครงสร้ างระดับทุติยภูมิของโปรตีน การศึกษาด้ าน Proteomics และ protein molecular
modeling และการประยุกต์ใช้
ชค 701 ชีวเคมีข้นั สูง
2(2-0-4)
BC 701 Advanced Biochemistry
องค์ความรู้ใหม่ทางด้ านชีวเคมีซ่ึ งมีผลต่องานวิจัยในอนาคต epigenetic ที่มีผลต่อการควบคุม
การแสดงออกของยีน การนาความรู้ท างชีวเคมีไปประยุกต์ใช้ ในด้ านต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการพั ฒนา
ประเทศ
ชค 702 โปรตีนและโปรติโอมิค
1(1-0-2)
BC 702 Proteins and Proteomics
คุณสมบัติของโปรตีนที่เกี่ยวข้ องกับแรงยึดระหว่างหน่วยย่อยของโปรตีน กลไกการควบคุมแรง
ยึดดังกล่าว กระบวนการพับซ้ อนของสายโปรตีน การขนส่งโปรตีนภายในเซลล์ การสลายโปรตีนที่ไม่ใช้ แล้ ว
การหาลาดับเบสของกรดอะมิโน การทาโปรตีนให้ บริสุทธิ์ และหลักการของโปรตีโอมิกส์และการนาไปใช้
ประโยชน์
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ภส 606 หลักการออกฤทธิ์ของยา
1(1-0-1)
PM 606 Principle of drug action
หลักการออกฤทธิ์ของยาที่เกี่ยวกับเป้ าหมายยา (drug targets) ทางด้ านโครงสร้ าง หน้ าที่
และประเภทของตัวรับ การจับระหว่างตัวรับกับยา คุณสมบัติความจาเพาะและการเลือกจับกับยา
กลไกที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ และความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้ างทางเคมีต่อการออกฤทธิ์ของยา
รวมทั้งการประเมินการออกฤทธิ์ของยา ความแตกต่างของคนในการตอบสนองต่อยา และการแพ้ ยา
ภส 609 เภสัชพันธุศาสตร์ 1
1(1-0-2)
PM 609 Pharmacogenomics 1
บทบาทของยีนที่มีผลต่อการตอบสนองหรือการออกฤทธิ์ของยา ความหมายของ
pharmacogenomic และ pharmacogenetics และตัวอย่างของยีนที่มีผลต่อการตอบสนองหรือการออก
ฤทธิ์ของยาที่พบบ่อย
ภส 701 เภสัชวิทยาขั้นสูง
1(1-0-2)
PM 701 Advanced Pharmacology
การบูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยากับปัจจัย สถานการณ์และสิ่งแวดล้ อมต่า งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อนามาซึ่งข้ อสรุปของข้ อโต้ แย้ งทางเภสัชวิทยา ฝึ กการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์
และการอภิปราย
ภส 704 เภสัชพันธุศาสตร์ 2
1(1-0-2)
PM 704 Pharmacogenomics 2
วิเคราะห์และร่ วมอภิปรายบทบาทของยีนที่มีผลต่อการตอบสนองหรื อการออกฤทธิ์ของยา
ตัวอย่างยีนที่มีผลต่อการตอบสนองหรือการออกฤทธิ์ของยาที่พบบ่อย รวมทั้งแนวทางการศึกษาวิจัยใน
อนาคต
สร 609 สรีรวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
2 (2-0-4)
PS 609 Cell and Molecular Physiology
กระบวนการทางสรี ร วิ ท ยาในระดั บ เซลล์ แ ละโมเลกุ ล โดยครอบคลุ ม การท างานของ
องค์ประกอบภายในและนอกเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ วิถีการทางานที่เชื่อมโยงการส่งผ่านสัญญาณเข้ าสู่
เซลล์ การเปลี่ยนแปลงจนถึงระดับโมเลกุ ล การตอบสนองของเซลล์ต่อผลกระทบจากทั้งภายในและ
ภายนอกเซลล์
สร 704 สรีรวิทยาระดับเซลล์เชิงประยุกต์
2 (2-0-4)
PS 704 Applied Cellular Physiology
กลไกการทางานทางสรีรวิทยา เยื่อหุ้มเซลล์ ตัวรับ การสื่อสารระหว่างเซลล์ วิถีการถ่ายทอด
สัญญาณภายในเซลล์ส่สู ารชีวโมเลกุล และพยาธิสรีรวิทยาระดับเซลล์ รวมถึงการนาเซลล์ชนิดต่างๆ
ไปใช้ เป็ นแม่แบบในการศึกษาวิจัยในระดับเซลล์และโมเลกุล
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ปริญญานิพนธ์
อช 899 ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
MO 899 Dissertation
ค้ นคว้ าและวิจัยทางอณูชีววิทยาในระดับปริญญาเอกแบบที่ 2.1 นิ สิต ต้ อ งดาเนิ น การตั้ ง โจทย์
วิ จั ย และเสนอสมมุ ติ ฐ านที่ เ ป็ นไปได้ ศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งค้ น คว้ า พร้ อ มทั้ง เสนอ
กระบวนการทดลองที่ ส ามารถตอบโจทย์ วิ จั ย ได้ ดาเนิ น การวิ จั ย สรุ ป ผลการวิ จั ย และวิ จ ารณ์ผ ล
การทดลองที่ได้ ตามกระบวนการระเบี ยบวิ จั ย รวมถึ งผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่มี คุ ณ ภาพตามที่กาหนดไว้ ใ น
หลั ก สูตร เรื่องการวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
อช 999 ปริญญานิพนธ์
48 หน่วยกิต
MO 999 Dissertation
ค้ นคว้ าและวิจัยทางอณูชี ว วิ ท ยาในระดั บ ปริ ญ ญาเอกแบบที่ 1 และแบบที่ 2.2 นิ สิต ต้ อ ง
ได้ รั บ การฝึ กทัก ษะและความรู้ ใ นหั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ ส นใจ สามารถตั้ ง โจทย์ วิ จั ย และเสนอสมมุ ติ ฐ านที่
เป็ นไปได้ ศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ค้ น คว้ า พร้ อ มทั้ ง เสนอกระบวนการทดลองที่
สามารถตอบโจทย์วิ จั ยได้ มีก ารนาเสนอผลงาน ดาเนิ น การวิ จั ย สรุ ป ผลการวิ จั ย และวิ จ ารณ์ผ ลการ
ทดลองที่ ไ ด้ ต ามกระบวนการระเบี ย บวิ จั ย รวมถึ ง ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพตามที่ กาหนดไว้ ใ น
หลั ก สูตร เรื่องการวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
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ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.1.6 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
รายชื่อ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
คณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
1* รศ.ดร.โกสุม วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จันทร์ศิริ
วท.ม. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2528
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. ( Biochemistry and Molecular University of New South
Genetics) พ.ศ. 2537
Wales
2* รศ.ดร.วาสนา วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2524
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุขุมศิริชาติ วท.ม. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยมหิดล
3* ผศ.ดร.พรรณี วท.บ. (พยาบาล & ผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
หนูซ่ ือตรง
พ.ศ. 2526
วท.ม. (สรีรวิทยา) พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) พ.ศ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
4 รศ.ดร.ธีรพร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชินชัย
วท.ม. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545
5 รศ.ดร.สุรางค์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) พ.ศ. 2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัตน์
ศรีสรุ ภานนท์ วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้ อน) พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
6 รศ.ดร.สุวรา ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัฒนพิทยกุล M.Sc. (Pharmaceutical Administration Ohio State University
) พ.ศ. 2541
Ph.D. (Pharmacology) พ.ศ. 2543
Ohio State University
7 ผศ.ดร.บุษบา วท.บ. (พยาบาล) พ.ศ. 2527
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปันยารชุน
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยมหิดล
* อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
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3.1.7

อาจารย์ประจา

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
1 นางปานสิริ
พันธุส์ วุ รรณ
2 นางสาววิภาวี
อนุพันธ์พิศิษฐ์
3 นางสาววนิดา
ไตรพาณิชย์กุล
4 นางสุวดี
ชวนไชยะกูล
5 นางอุดมศรี
โชว์พิทธพรชัย
6 นางบุษบา
ปันยารชุน
7 นายพูลพล
ผดุงชัยโชติ
8 นายอุทยั
ตันกิตติวัฒน์
9 นางสาวอรพิน
เกิดประเสริฐ
10
11
12
13
14

นางเอมอร
นายวิสทุ ธิ์
นางหัทยา
นางสาวรักษวรรณ
นายสมนึก

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D.(Biological Sciences)
Ph.D.(Neuroscience)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D.(Neuroscience)
สพ.บ.,พ.บ
Ph.D.(Molecular
Reproductive Biology)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D.(Medical Science)
วท.ม..(กายวิภาคศาสตร์),
พ.บ.

เจริญสรรพพืช
ประดิษฐ์อาชีพ
เพชรพิบูลย์ไทย
พูนคา
นิลบุหงา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ภาควิชาจุลชีววิทยา
15 นางเบญจมาส
16 นางธีรพร

วงศ์สตั ยนนท์
ชินชัย

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

17
18
19
20
21
22
23
24
25

พงษ์สังข์
ผู้มีโชคชัย
เมฆสีประหลาด
ไตรภิญโญภาพ
แพรัตกุล
ตรีวิโรจน์
ตั้งธีระวัฒนะ
โชติเลอศักดิ์
ทวีโชติภัทร์

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นางสุภิญญา
นางสาววรรณา
นางสาวจันทนา
นางสาวนิตยา
นายอานาจ
นายเตชินท์
นางสาวปิ ยะธิดา
นางเครือวัลย์
นางมาลัย

ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
วท.ด.(จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์)
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Microbiology)
Ph.D.(Microbiology)
Ph.D.(Microbiology)
M.A.(Microbiology)
วท.ม(จุลชีววิทยา).,พ.บ.
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้ อน)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.ด.(จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์)
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
ภาควิชาชีวเคมี
26 นางวาสนา
สุขุมศิริชาติ
27 นางสาวโกสุม
จันทร์ศิริ

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

34 นายธงชัย
ภาควิชาพยาธิวิทยา
35 นายสมชาย
36 นางรัชนี
37 นางสาวสุรางค์รัตน์
38 นางสาววีรวรรณ
39 นางพัชรินทร์
40 นางนันทนา

แก้ วพินิจ

ปร.ด.(ชีวเคมี)
Ph.D.(Biochemistry and
Molecular Genetics)
รองศาสตราจารย์ Ph.D (Applied Science
Biotechnology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ชีวเคมี)
อาจารย์
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
อาจารย์
Ph.D.(Molecular Physiology)
อาจารย์
ปร.ด.(ชีวเคมี)
อาจารย์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),
พ.บ.
อาจารย์
ปร.ด.(อณูชีววิทยา)

สันติวัฒนกุล
อัศวรุ่งนิรันดร์
ศรีสรุ ภานนท์
เล็กสกุลไชย
แสงจารึก
ชุมช่วย

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

41 นายสมดี

รัตนาวิบูลย์

อาจารย์

42 นางพร้ อมจิต
ภาควิชาเภสัชวิทยา
43 นางสาวลัดดาวัลย์
44 นางสาวสุวรา
45 นางวิไล

ศรียาภัย

อาจารย์

ผิวทองงาม
วัฒนพิทยกุล
รัตนตยารมณ์

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

46
47
48
49

ลี้วนิช
วงศ์สวัสดิ์กุล
นาวินประเสริฐ
จัยสิน

28 นางสาวรมิดา

วัฒนโภคาสิน

29
30
31
32
33

ธเนศพงศ์ธรรม
ตัญจพัฒน์กุล
เสริมสุวิทยวงศ์
นิลวรางกูร
ตนันท์ยุทธวงศ์

นางวัลยา
นางนุจรี
นางสาวกรรณิกา
นางสาวสิรินันท์
นางสาวจันทร์ทรา

นางสาวปัทมา
นางสาวอรพิณ
นางอนัญญา
นางสาวยามาระตี

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

Ph.D.(Microbiology)
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้ อน)
Ph.D.(Pathology)
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้ อน)
วุฒิบัตรทางการแพทย์
(พยาธิวิทยากายวิภาค)
วุฒิบัตรทางการแพทย์
(พยาธิวิทยาคลินิก)
Ph.D.(Biochemistry)

Dr.rer.biol.hum.(Pharmacology)
Ph.D.(Pharmacology)
Dr.rer.nat. (Pharmacology &
Toxicology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmacology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmacology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(เภสัชวิทยา)
อาจารย์
ปร.ด.(เภสัชวิทยา)
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
ภาควิชาสรีรวิทยา
50 นางสาวฉัตรศรี เดชะปัญญา
51 นางวัชรีวรรณ ทองสะอาด
52
53
54
55
56

นางภนารี
นางรุ้งตะวัน
พันจ่าเอกโชติ
นางสาวพรรณี
นางพัชรินทร์

57 นางสมฤดี

ตาแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

บุษราคัมตระกูล
สุภาพผล
วีระวงษ์
หนูซ่ ือตรง
เทพอารีนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สายหยุดทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

58 นางสาวอัมพร จาริยะพงศ์สกุล
59 นางจิรัฏฐิญา
ไตรสมบูรณ์
60 นางสาวปิ ยะนุช ปัทมสถาน
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
61 นายฉัตรชัย
เอกปัญญาสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

62 นายสุธรี ์

อาจารย์

รัตนะมงคลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.(Animal Physiology)
Ph.D.(Physiology &
Pharmacology)
ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์)
Ph.D.(Pharmacology)
วท.ม.(สรีรวิทยา),พ.บ.
วท.ด.(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
Ph.D.(Physiology &
Pharmacology)
Ph.D.(Physiology &
Pharmacology)
วท.ด.(สรีรวิทยา)
ปร.ด.(Reproductive Physiology)
Ph.D.(Vet. Bioscience)
พ.บ.,วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์)
วว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีว
เวชศาสตร์อว.เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงระบาดวิทยา
พ.บ.Ph.D.(Epidemiology)

3.1.8 อาจารย์พเิ ศษ
หลักสูตรได้ เชิญอาจารย์ผ้ ูทรงคุณวุฒิท่มี ีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสถาบันทั้งภายนอกและ
ภายใน ตามความต้ องการของแต่ละรายวิชา
4 องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
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5 ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทางานวิจยั
ข้ อกาหนดในการวิจัยต้ องเป็ นหัวข้ อสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ พ้ ื นฐานและประยุ กต์ท่ีใช้ องค์ความรู้
ทางด้ านอณูชีววิทยา และได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจัยรายบุคคลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา ต้ องแสดงให้ เห็นถึง
ความเข้ าใจในเนื้อหางานวิจัย ของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ และความสามารถของผู้เรียนในการออกแบบวิธีวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้ ผลการทดลองให้ เกิดประโยชน์ โดยมีจริยธรรมในการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสิตมีความสามารถในการวิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้ หลักการทางสถิติ และอภิป รายผลการ
ทดลองโดยหลั ก ฐานทางวิ ทยาศาสตร์ ได้ อย่ า งเหมาะสม
ผลการวิ จั ยน าไปสู่การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่
นิสติ สามารถนาประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้ างงานวิจัยได้ ด้วยตนเอง
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แบบที่ 1 เน้นการวิจยั
จานวน 48 หน่วยกิต
5.4.2 แบบที่ 2 เน้นการวิจยั และศึกษารายวิชา
แบบที่ 2.1 ระดับปริญญาเอก
จานวน 48 หน่วยกิต
แบบที่ 2.2 ระดับปริญญาเอก (แบบโทควบเอก)
จานวน 72 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯ ให้ คาแนะนาและช่วยเหลือนิสติ ด้ านวิจัยและวิชาการโดยมีการดาเนินการ ดังนี้
5.5.1 จัดรายวิชาสัมมนา เพื่ อให้ ความรู้ด้านการวิจัย การนาเสนอผลการวิจัย และการ
โต้ แย้ งทางวิชาการ
5.5.2 จัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
5.5.3 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กาหนดการ และรูปแบบในการทาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554 และนิสิตต้ องเขียนปริญญานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษโดยมีเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาเพิ่มเติม
ดังนี้
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ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบที่ 1.1 เน้ นการวิจัย นิสิตต้ องมีผลงานวิจัยที่เป็ นส่วนหนึ่งของปริญญา
นิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติท่มี ีกรรมการภายนอกมาร่ วม
กลั่นกรอง (Peer Review) จานวน 3 เรื่อง โดยมีอย่างน้ อย 1 เรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบที่ 2.1 (ปริญญาเอก) และ แบบที่ 2.2 (ปริญญาโทควบเอก) มีการเรียน
การสอนและทาวิจัยนิสิตต้ องมีผลงานวิ จัยที่เป็ นส่วนหนึ่ งของปริ ญญานิ พนธ์ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ อย่างน้ อย 1 เรื่อง
3. ในกรณีนิ สิตที่เข้ าศึ กษาหลั กสูตรปรั ชญาดุ ษฎีบัณ ฑิต และไม่ สามารถเรี ยนจบตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้ นิสิตผู้น้ันสาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตได้ โดยเรียนรายวิชา และทา
ปริญญานิพนธ์ผ่านครบตามเกณฑ์ท่กี าหนดในโครงสร้ างหลักสูตร และตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรมหาบัณฑิต
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และ มีการสอดแทรกเรื่ องการมีคุณ ธรรม จริ ยธรรม
เสียสละเพื่อสังคม และมีจรรยาบรรณใน ซื่อสัตย์ และเสียสละในชั่ วโมงการบรรยายและ
การทางานวิจัย ไม่บิดเบือนข้ อมูล
การสัมมนา มีการให้ ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ในการทางานวิจัย
(2) มีความรู้ ปัญญา ความสามารถทางด้ านอณู มี ก ารศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น ปฏิ บั ติ ก าร แก้ โ จทย์
ชีววิทยาอย่างลึกซึ้ง
ปัญหา การทาวิจัย และศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
(3) มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้ นการอภิปราย การ
นาเสนอ การทารายงาน และทาวิจัยเป็ นทีม
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
จริยธรรม
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียน มีการสอนจริยธรรมในการวิจัยใน (1) ประเมินจากความ
และการวิจัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อ รายวิชา research and
รับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
เวลา ถูกกาลเทศะ ใฝ่ รู้ใฝ่
methodology และเรียนรู้จาก
มอบหมาย
เรียน
กรณีศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ี (2) ประเมินจากพฤติกรรม
(2) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประสบการณ์ และสอดแทรกใน
การแสดงออก และการ
ในทางวิชาการและวิชาชีพ
รายวิชาต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้ มี
แสดงความคิดเห็นในการ
(3) ต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบ
การคิดวิเคราะห์ประเด็น
เรียนการสอน และวิจัย
ของสังคม เคารพสิทธิ รับฟัง คุณธรรมจริยธรรม หรือ
ความคิดเห็นของผู้อ่นื
มอบหมายงานให้ ทาเป็ นกลุ่ม
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2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
(1) มีความรู้เข้ าใจในหลักการ
และทฤษฎีท่สี าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาอณูชีววิทยา และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาวิจัย
แบบบูรณาการ

กลยุทธ์การสอน
กาหนดเนื้อหาสาระด้ านความรู้
ไว้ ในทุกรายวิชาและใช้ รูปแบบ
การเรียนการสอน ได้ แก่
(1) การบรรยาย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์
และอภิปรายร่วมกัน โดยใช้ บท
วิเคราะห์ทางวิชาการเป็ นฐาน
(2) การศึกษาค้ นคว้ า แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และการ
นาเสนอความรู้
(3) การเรียนรู้โดยการศึกษาดู
งาน จากผู้เชี่ยวชาญ การ
ประชุมสัมมนา และประชุม
วิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
กาหนดรูปแบบการ
ประเมินให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะรายวิชา กิจกรรม
การเรียนการสอน ได้ แก่
(1) ประเมินผลการศึกษา
โดยการสอบ การนาเสนอ
การมีส่วนร่วม และความ
สนใจในการเรียน
(2) ประเมินการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการจาก
งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ
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2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทาง
ปัญญา
(1) สามารถใช้ ความรู้ท้งั ทางด้ าน
ทฤษฎีและ/หรือปฏิบัตินามา
ประยุกต์ ใช้ ในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในบริบทใหม่ท่ี
ซับซ้ อน และแก้ ปัญหาแบบ
บูรณาการ
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจารณ์งานวิจัยได้ อย่างมี
เหตุผลทางหลักวิชาโดยใช้
ความรู้และข้ อมูลจาก สื่อทาง
วิชาการต่างๆ
(3) สามารถคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ออกแบบดาเนินโครงการวิจัย
ได้ อย่างเหมาะสมและถูกต้ อง
ตามหลักวิชาการ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1) เน้ นการสอนให้ นิสติ รู้จักคิด
วิเคราะห์แบบบูรณาการและ
สามารถประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
ความรู้ต่างๆ ผ่าน
กระบวนการการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ
(2) เน้ นการสอนและ
ปฏิบัติการให้ มีทกั ษะในการ
คิด วิเคราะห์ แก้ ไขปัญหา
จากประเด็นปัญหาและ
ปริญญานิพนธ์

(1) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(2) ประเมินความสามารถ
ในการใช้ ความรู้ในการ
อภิปรายปัญหาวิชาการและ
วิจัย จากรายงาน งานที่
ได้ รับมอบหมาย การ
รายงานความก้ าวหน้ าของ
งานวิจัย
(3) ประเมินการสอบเค้ า
โครงปริญญานิพนธ์ และการ
สอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มีทกั ษะสื่อสารและสร้ าง
(1) จัดกิจกรรมกลุ่มและ
(1)ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
มอบหมายรายงานกลุ่ม
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นิ สิ ต
(2) กาหนดบทบาทและหน้ าที่
(2) จัดอภิปราย สัมมนา
ระหว่ างบุคคลภายในกลุ่ ม
ของตนเอง และปฏิบัติได้ อย่าง
แสดงความคิดเห็นและการ
ในระหว่ า งการเรี ย นและ
เหมาะสม
แก้ ปัญหาทางวิชาการ
การทางานวิจัยร่วมกัน
(3) สามารถพัฒนาการเรียนรู้
(2) ประเมินผลจากการส่ง
และแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเอง
งานที่ได้ รับมอบหมาย
อย่างต่อเนื่อง
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการสื่อสารทั้งการ (1) จัดการเรียนการสอนเพื่อ (1) ประเมินจากการนา
พูด การฟัง การแปล การ
สร้ างเสริมทักษะการวิเคราะห์ ความรู้ด้านทักษะการ
เขียน โดยการทารายงานและ
เชิงตัวเลข สถิติ และการใช้
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
นาเสนอในชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารและ การใช้
(2) มีทกั ษะในการใช้ สารสนเทศใน (2) จัดให้ มีการทารายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบค้ นข้ อมูลและสื่อสาร
และนาเสนอผลงานที่มีแปล
การทารายงาน และ
(3) มีความรู้ทางสถิติในการทาวิจัย ผล วิเคราะห์ วิจารณ์ ข้ อมูล
วิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล ทางสถิติจากผลงานวิจัย
2) ประเมินจากการ
ผล อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ต่างๆ
นาเสนองาน
(4) มีทกั ษะในการนาเสนอผลงาน
ข้ อมูลทางวิชาการ ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 หลัก
○ รอง
รายวิชา
1.คุณธรรม
2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
4.ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และผูร้ บั ผิดชอบ
1
2 3 1 2 1 2 3 1 2
3
หมวดวิชาเอก
อช 601
อณูชีววิทยาขั้นสูง
อช 701
อณูชีววิทยาประยุกต์
อช 771
สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง 1
อช 871
สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง 2



○
○

○
○
○
○

○
○
○
○



○
○








○
○






○
○





○
○

○
○
○
○



○
○

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
1

2

3

4






○
○



○
○



○
○
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

หมวดวิชาเลือก
รายวิชาเลือกสาขาอณูชีววิทยา
อช 571 วิทยาการปัจจุบันทางอณูชีววิทยา
อช 602 การควบคุมการแสดงออกของยีน
อช 603 อณูชีววิทยาของโรค
อช 604 นาโนเทคโนโลยีทางอณูชีววิทยา
อช 605 เซลล์และอณูชีววิทยาของโรคมะเร็ง
อช 611 เทคนิคการทาวิจัยทางอณูชีววิทยา
อช 621 การเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
อช 702 อณูชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิด
อช 703 การตรวจวินิจฉัยทางห้ องปฏิบัติการโดยวิธที างอณูชีววิทยา
ปริญญานิพนธ์
อช 899 ปริญญานิพนธ์
อช 999 ปริญญานิพนธ์

2.ความรู ้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

1

1

2

3

1

2

○









○
○
○
○
○


○


○
○
○
○
○
○

○
○







○



  
○  
○  
○  
○  
○ ○ 
 ○ ○
○  
○ ○ 

○  ○
○  ○
○  ○
○  ○
○  ○
○  ○
○ ○ ○
○  ○
○  ○
















○


○


○
○
○
○
○

○
○


○
○
○
○
○

○
○


○
○
○
○
○

○
○





































2




3

4.ทักษะ
5.ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สือ่ สาร และการใช้
ผูร้ บั ผิดชอบ
เทคโนโลยี
1 2
3
1 2 3 4

○
○

○
○
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ใช้กบั รายวิชากลางและวิชาเลือกทีม่ ีการเรียนร่วมกันหลายหลักสูตร
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบในการเรียน
(ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา)
2. มีจริยธรรมในการทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื
3. มีจริยธรรมในการวิจัยไม่คัดลอก
ผลงานวิชาการหรืองานวิจัย

2.2. ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
1. มีความรู้เข้ าใจในเนื้อหาและทฤษฎี

ที่สาคัญของวิชา
2. สามารถนาความรู้ มาประยุกต์ใช้ ใน
การศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ หรือ
การวิจัย
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน
- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา
ต่างๆ ที่ปลูกฝังหลักคุณธรรม
จริยธรรมให้ แก่นิสิต
- มอบหมายงานให้ ทาเป็ นกลุ่ม
- มีการสอนจริยธรรมในการวิจัย
ในรายวิชา principles of health
science research

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู ้
- สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออก ในชั้นเรียน
ในขณะทากิจกรรม
- ประเมินการเข้ าเรียนตรงเวลา
ส่งงานตรงเวลา
- ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้ รับมอบหมาย
- ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายให้ ทาหรือค้ นคว้ า

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู ้
กาหนดเนื้อหาสาระและทฤษฎี
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนและ
สาคัญในรายวิชาต่างๆโดยเน้ น
การปฏิบัติของนิสติ ในหลาย
ผู้เรียนเป็ นสาคัญและใช้ รูปแบบการ รูปแบบ ได้ แก่
เรียนการสอนได้ แก่
- การสอบ
- การบรรยาย แลกเปลี่ยนความ
- การประเมินผลจากการ
คิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน
นาเสนอผลงานในชั้นเรียน
- การศึกษาค้ นคว้ า แสวงหาความรู้ - ประเมินผลงานจากรายงาน
ด้ วยตนเองจากการอบรมดูงาน
ของนิสติ
จาการสัมมนาและประชุมวิชาการ - ประเมินผลจากการสังเกตการ
- ฝึ กวางแผนงานวิจัย ลงมือ
มีส่วนร่วมและความสนใจใน
ปฏิบัติจริง
การเรียน
ให้ รายงานและเผยแพร่งานวิจัย - ประเมินผลจากการเผยแพร่
ด้ วยตนเอง
ผลงานทางวิชาการ หรือ จาก
งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
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2.3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปัญญา

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู ้
1. สามารถนาความรู้ท้งั ทางด้ าน
- จัดกิจกรรมการสอนให้ นิสิตรู้จัก ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนและ
ทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ ใน
คิดวิเคราะห์บูรณาการความรู้
การปฏิบัติของนิสติ ในหลาย
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้
รูปแบบ ได้ แก่
2. สามารถแสวงหาความรู้และทักษะ
ทฤษฎีความรู้ผ่านการทารายงาน - การสอบ
เพื่อพัฒนาตนเอง
และงานที่มอบหมายในวิชาต่างๆ - ประเมินจากผลงานของนิสติ
3. สามารถสังเคราะห์และใช้ ข้อมูลจาก - จัดกิจกรรมการสอนและฝึ ก
เช่น จากการนาเสนอรายงาน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพื่อสร้ างและ ปฏิบัติท่เี น้ นให้ นิสติ ฝึ กคิด
ในชั้นเรียน
พัฒนาความคิดใหม่ๆในงานวิจัย
วิเคราะห์ แก้ ปัญหาจากประเด็น
จากรายงานที่ได้ รับมอบหมาย
ปัญหา จากสถานการณ์จาลอง
หรือกรณีตัวอย่าง

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธ์การสอน
ผลการเรียนรู ้

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
- จัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมาย
มอบหมาย
รายงานให้ ทา
2. สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่าง - ร่วมอภิปรายและแสดงความ
มีประสิทธิภาพ
คิดเห็นทางวิชาการ
3. มีภาวะความเป็ นผู้นาหรือผู้ตามที่ดี - ฝึ กคิดวิเคราะห์การแก้ ปัญหา
และสามารถทางานเป็ นทีมได้
กลุ่มร่วมกัน

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู ้
- ประเมินพฤติกรรมของนิสติ
ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม ใน
ระหว่างการทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน ประเมินโดยอาจารย์
และนิสติ ประเมินตนเองและ
เพื่อนร่วมกลุ่ม โดย
- ประเมินจากงานที่ส่ง
- ประเมินความสามารถในการ
แก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ า
- ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกทั้งพฤติกรรมด้ าน
ภาวะผู้นาหรือผู้ตามเมื่อเข้ า
กลุ่ม
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2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผลการ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์
เรียนรู ้
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโน
โลยีสารสนเทศ

1. มีทกั ษะในการสื่อสารทั้งการพูด
- การทารายงานและนาเสนอในชั้น - ประเมินจากผลการทา
การฟัง การแปล และการเขียน
เรียน
รายงาน การนาเสนอในชั้น
2. มีทกั ษะการใช้ ส่อื สารสนเทศในการ - ส่งเสริมและจัดเตรียมสื่อสาร
เรียน โดย
สืบค้ นข้ อมูล
สนเทศให้ พร้ อมในการใช้ จริง
ใช้ ส่อื สารสนเทศในรูปแบบที่
3. มีความรู้ทางสถิติสามารถวิเคราะห์ - จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริม
เหมาะสมและถูกต้ อง
ข้ อมูลและแปลผล โดยใช้ โปรแกรม ทักษะ การวิเคราะห์ทางสถิติ การ - ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
ทางสถิติท่เี หมาะสม
ใช้ โปรแกรมทางสถิติแบบต่างๆ
การอภิปรายร่วมกันในชั้น
4. มีทกั ษะในการนาเสนอรายงาน
เรียน
ข้ อมูลทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ในรูปแบบต่างๆโดยใช้ เทคโนโลยี
สื่อสารสนเทศที่เหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 หลัก ○ รอง
รายวิชา
1.คุณธรรม
2.ความรู ้
3.ทักษะทาง
จริยธรรม
ปัญญา

รายวิชากลางทีใ่ ช้ร่วมกันทุกหลักสูตร
พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
พศก 502 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
พศก 511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
หมวดวิชาเลือกสาขาอื่นๆ
กภ 622 กล้ องจุลทรรศน์และเทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ
กภ
จช
จช
จช

722
603
604
605

จุลทรรศน์อเิ ลคตรอน
จุลชีววิทยาประยุกต์
จุลชีววิทยาการแพทย์
วิทยาภูมิค้ ุมกัน

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสือ่ สาร และการ
และ
ใช้เทคโนโลยี
ผูร้ บั ผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4

●
●

○
●

○
○

●
●

○
●

○
●

●
○

○
●

○
○

○
●

○
○

○
○

○
○

○
●

○
●

○
○

●

○

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

●
●
●
●
●

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

●
●
●
●
●

●
●

○
○
● ○
○ ○
○ ○

●
●
●
●
●

○ ○
○ ○
● ○
○ ○
○ ○

●
●

○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
● ○ ○ ● ● ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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รายวิชา

1.คุณธรรม

2.ความรู ้

จริยธรรม

จช 606
ชค 605

วิทยาภูมิค้ ุมกันคลินิก
โภชนชีวเคมี

ชค 606
ชค 621
ชค 701
ชค 702
ภส 606
ภส 609
ภส 701
ภส 704
สร 609
สร 704

ชีวเคมียุคใหม่
ชีวสารสนเทศศาสตร์
โปรตีนและโปรติโอมิค
ลิปิดและเมมเบรน
หลักการออกฤทธิ์ของยา
เภสัชพันธุศาสตร์ 1
เภสัชวิทยาขั้นสูง
เภสัชพันธุศาสตร์ 2
สรีรวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
สรีรวิทยาระดับเซลล์เชิงประยุกต์

3.ทักษะทาง

4.ทักษะ

5.ทักษะการวิเคราะห์

ปั ญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และผูร้ บั ผิดชอบ

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●



○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●



○
○
○
●
○
○
○
●
●
●



○
○
○
○
○
○
○
●
●
●



●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○

○
○
○
○
○
○
○
●
●
●



○
○
○
○
○
○
○
●
●
●



○
○
○
●
○
○
○
●
●
●



○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
●
●
●



○
○
○
○
○
○
○
●
●
●



○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา ดังนี้
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 หลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด) มีการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ. 2554
หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้ อ 26-27 ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
ดีมาก (Very Good)
3.5
B+
B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

1.2 หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ประกอบด้ วยเนื้อหากระบวนการวิจัย
การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
การประเมินให้ กระทาหลังจากนิสติ สอบปากเปล่าผ่านแล้ ว และให้ ผลการประเมินเป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ. 2554 หมวด 5 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ข้ อ 29 ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
1.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Quanlifying Examination) ให้ ผลการ
ประเมินเป็ นเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี
พ.ศ. 2554 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้ อ 28 ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอณู ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 80

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติ ยังไม่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้ านตามที่กาหนดไว้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดย
2.1.1 ในระดับรายวิชามีการกาหนดให้ นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และมี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบและการตัดสินผลการเรียน และมี
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในการทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ์
2.1.2 ในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษามีการจัดทารายงานผล
การทวนสอบาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อเป็ นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
เป็ นประจาทุกปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา มีการประเมินผลนิสติ ที่
จบแล้ วในด้ านต่างๆ ดังนี้
2.2.1 ระยะเวลาในการหางานทาของนิสติ รวมทั้งความมั่นใจของบัณฑิตต่อความรู้และ
ความสามารถในการประกอบการงาน
2.2.2 สอบถามความพึงพอใจในการใช้ บัณฑิตจากผู้ประกอบการ
2.2.3 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร
2.2.4 ผลงานของนิสติ ที่สามารถวัดเป็ นรูปธรรมได้ เช่น รางวัลต่างๆ ทางวิชาการ
3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย หมวด 9 การขอรั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร นิ สิ ต จะขอ
รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ได้ ต้องมีคุณสมบัติท่วั ไป ดังนี้
3.1 นิสิตปริ ญญาดุษฎีบัณฑิตต้ องมีร ะยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้ อย
3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสาหรับนิสิตวุฒิเริ่มต้ นแตกต่างกัน ได้ แก่ ระดับ
ปริญญาบัณฑิต ไม่เกิน 8 ปี การศึกษา และระดับปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
3.2 สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3.3 ได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1
1) สอบวัดคุณสมบัติได้
2) เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่ า
ปริญญานิพนธ์ข้นั สุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
3) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
4) ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5) ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จานวนอย่างน้ อย 2
เรื่อง

คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2
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1) สอบวัดคุณสมบัติได้
2) เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ข้นั สุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
3) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
4) ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5) ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วน
หนึ่ งของผลงานได้ รั บการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิ มพ์ ทางวิ ชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จานวนอย่างน้ อย 1
เรื่อง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรียนการสอน และบทบาทหน้ าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้ อมทั้งจัดทาคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
ให้ อาจารย์ใหม่
1.2 คณะฯ ชี้แจงเป้ าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
1.3 ภาควิชาฯ กาหนดให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของคณาจารย์ท่สี อนในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1) ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึ กปฏิบัติท่เี กี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2) สนับสนุ นการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และนา
ความรู้ท่ไี ด้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ จัดสรรทุนสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจัย
เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่ วมและ
นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
3) คณะส่งเสริ มให้ คณาจารย์แลกเปลี่ ยนความรู้ทางวิชาการและทาวิจัยร่ วมกับคณาจารย์
จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ
4) คณะฯ ส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาศึกษาต่อ / ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรวางแผน และดาเนิน การการจั ดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผ้ ูสอน มีการติดตามและรวบรวมข้ อมูล สาหรับใช้ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร เป็ นประจาทุกปี
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน เพื่ อติดตาม ประเมินผล กากับ ดูแล
และปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.4 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.5 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปี การศึกษา
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษา เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และกลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปี ที่ผ่านมา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 จัดสรรงบประมาณวั สดุ ให้ ภาควิ ชาที่เกี่ยวข้ อ ง เพื่ อสนั บสนุ นการเรี ยนการสอนทุ กปี
การศึกษา
2.1.2 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขามาบรรยาย
2.1.3 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปี โดยจัดโครงการ/กิจกรรมให้ กับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 5 ด้ าน ดังนี้ ด้ านวิชาการ ด้ านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้ านบาเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้ อม ด้ านนันทนาการ ด้ านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ท่สี นับสนุ นด้ านวิชาการ คือ สานักหอสมุดกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้
ด้ วยตนเอง (self-access learning center) มีหนังสือด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีวารสารด้ าน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่เกี่ยวข้ องจานวนประมาณ 1,470 เล่ ม คณะแพทยศาสตร์ และสานัก
หอสมุดกลางมีฐานข้ อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้ อมูล science direct ThaiLIS ฐานข้ อมูล Edsco ฐานข้ อมูล
ปริญญานิพนธ์
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
- ใช้ อาคารสถานที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- อุปกรณ์การสอน computer และ LCD จากฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์
- คณะฯ จัดสรรห้ องเรียน และห้ องพักนิสติ ให้ แก่นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างพอเพียง
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2.2.2 ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยมีสานักหอสมุดกลางเป็ นแหล่งสนับสนุนด้ านวิชาการ ได้ แก่
- มีหนังสือด้ านอณูชีววิทยา และสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องและมีวารสารด้ าน
วิทยาศาสตร์ จานวน 1,470 เล่ม
- มีฐานข้ อมูลออนไลน์ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานบัน เช่ น ฐานข้ อมูล
ThaiLIS
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ห้ องพักนิสิต และห้ องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ตึกคณะแพทยศาสตร์
สามารถเชื่อมต่อ internet ได้ โดยตรง ให้ นิสติ สามารถสืบค้ นข้ อมูลออนไลน์เพิ่มเติม ได้ ทนั ที
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาตารา อุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณะฯ
และภาควิ ช าฯ จั ด สรรงบประมาณในการจั ด หาวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
ห้ องปฏิบัติการวิจัยรวม และห้ องปฏิบัติการสาหรับอาจารย์และนิสติ
2.3.2 คณาจารย์เสนอความต้ องการทรัพยากรเพื่อให้ คณะฯ จัดหา ทั้งครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
สารวจความต้ องการและความเพี ยงพอของแหล่ ง ทรั พยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิ ชาใน
มหาวิทยาลัย และคณะฯ เป็ นประจาทุกปี จากผู้สอนและผู้เรียน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรั บ อาจารย์ใหม่ ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เรื่ อง หลั กเกณฑ์
วิธีสรรหา การจ้ าง การบรรจุแต่งตั้ง การทาสัญญาจ้ าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ)
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 แบบสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอณูชีววิทยานาข้ อมูลที่ได้ จากการติดตามและทบทวนมา
พิจารณาปรับปรุงรายวิชา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็ นอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนในบางรายวิชา
และบางหั ว ข้ อ ที่ต้อ งการความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน ทั้งนี้ กาหนดแผนการสอนเป็ นไปตามคาอธิบ าย
รายวิชา โดยมีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเป็ นผู้ประสานงาน
3.3.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันเป็ นคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
ทั้งนี้เป็ นไปตามข้ อบั งคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ วย การศึ กษาระดับบั ณฑิตศึ กษา พ.ศ.
2554 หมวด 8 การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ข้ อ 46
3.3.3 ดาเนินการเชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศเป็ น
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1.1 คณะฯ กาหนดคุณสมบัติบุคลากรฝ่ ายสนับสนุนให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ท่ตี ้ องรับผิดชอบ
ตามตาแหน่ง
4.1.2 บุคลากรต้ องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถ ความรับผิดชอบ และทัศนคติท่ดี ี ในการปฏิบัติงานตาม
ตาแหน่ง
4.1.3 การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนดาเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนให้ บุคลากรฝึ กอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้ องกับงาน
ที่รับผิดชอบ
4.2.2 สนับสนุนให้ บุคลากรสายสนับสนุนเป็ นผู้ร่วมวิจัยของอาจารย์
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสติ
หลักสูตรจัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาทั่วไปในปี ที่ 1 และคู่มือสาหรับนิสติ เพื่อให้ คาแนะนาด้ าน
วิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย และมีระบบอาจารย์ท่ปี รึกษา
หลัก และอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม ในการทาปริญญานิพนธ์
5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ
นิสติ สามารถดาเนินการอุทธรณ์ได้ ในกรณีท่มี ีข้อสงสัยต่างๆ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
6.1 สารวจความต้ องการใช้ บัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
โดยใช้ ข้อมูลจาก สกอ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6.2 สารวจการได้ งานทาของบัณฑิต
6.3 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตทุกปี
6.4 เชิญผู้เกี่ยวข้ องประชุมเนื้อหารายวิชาร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของภายใน/ภายนอกประเทศทุก 3 ปี
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ที่ระบุไว้ ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2555 2556 2557 2558 2559
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วม
x
x
x
x
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง
x
x
x
x
x
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
x
x
x
x
x
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4
อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน
x
x
x
x
x
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
x
x
x
x
x
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
x
x
x
x
x
การเรียนรู้ท่กี าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
x
x
x
x
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
x
x
x
x
x
คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
x
x
x
x
x
หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี)
x
x
x
x
x
ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ
50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่
x
x
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
x
x
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
อาจารย์ในหลักสูตรฯ และอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาร่วมประชุมกันก่อนเปิ ดภาคเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ และวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่
ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสติ ที่แสดงถึงความเข้ าใจ สอบถามจากนิสติ ถึง
ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธกี ารสอน และตั้งคาถามเกี่ยวเนื้อหาที่สอน
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินการเรียนรู้ของนิสติ จาก การทาแบบฝึ กหัดหรือรายงาน และผลการ
สอบ ผลที่ได้ จากการประเมินจะมานามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน ประกอบคาปรึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและวิธสี อน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสติ ประเมินการสอนอาจารย์ในด้ านต่างๆ เช่น วิธกี ารสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา เอกสารประกอบการสอน รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล
โดยใช้ แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 การประเมินการสอนเป็ นแบบ 360 องศา ได้ แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธสี อน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสติ และ
ความสอดคล้ องกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสอน และ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ ูสอน นิสติ ปัจจุบัน และบัณฑิตที่สาเร็จ
ตามหลักสูตร
2.2 ประเมินผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากรายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต
2.3 ประเมินความพึงพอใจจากนายจ้ างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องต่อคุณภาพของบัณฑิต และหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒินอกคณะฯ และนอกสถาบัน ที่ได้ รับการแต่งตั้งโดยคณบดี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ
ภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายใน และวางแผนปรับปรุงตามข้ อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้ จากการ
ประเมินในข้ อ 2 ทุกปี และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 3 ปี
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