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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.65 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2)  และมีจ านวน 

4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3 ถึง 6) 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
1 ควรจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
2. ควรมีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสนใจของนิสิต 

3. ควรมีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน และน าผลจากการพัฒนา

ตนเองไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

4. ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และผลการประเมินการเรียนการสอน มาใช้ในการ
วางแผนในปีการศึกษาถัดไป 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00  น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน - 

องค์ประกอบท่ี 2 4.25 ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 3 3.33 ดี - 

องค์ประกอบท่ี 4 3.63 ดี - 

องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ดี - 

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ดี - 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.65 ดี - 
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บทน า 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   

ชื่อหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ช่ือยอ่ วท.บ. (ชีววิทยา) 
ช่ือภาษาองักฤษ  Bachelor of Science Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  

รหัสหลักสูตร  
 25450091100988 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตส านึกสาธารณะ 

2. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา 
3. เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถศกึษาค้นคว้า และวิจยั เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้  
        และสร้างสรรค์นวตักรรม 

4. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

5. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

1. บณัฑิตเป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรม 

 2. บณัฑิตเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีววิทยา 
 3. บณัฑิตเป็นผู้ มีทกัษะทางปัญญา 
 4. บณัฑิตเป็นผู้ มีทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 

 5. บณัฑิตเป็นผู้ มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
ผศ. นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์ ผศ. นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์  
อ. วันชาติ สุมโนจิตราภรณ ์ อ. วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์  
ผศ. รุจิวรรณ  พานิชชัยกุล อ. มนตรี  มณีภาค ผศ.รุจิวรรณ  พานิชชัยกุล

เกษียณอายุราชการ 
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อ. สิริรักษ์  ศรวณียารักษ์ อ. ธนิต  ศิริบุญ เปลี่ยนเพื่อให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณวุฒิตรง 

อ. วิศรุตตา  อัตถากร อ. อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี เปลี่ยนเพื่อให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณวุฒิตรง 

 

 

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 * นางนลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
Ph.D. (Neuroscience)     Iowa 
State University, U.S.A. 

2 *นายวันชาติ  สุมโนจิตราภรณ์ อาจารย์ วท.บ.  (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ   
วท.ม.  (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล       

3 *นายมนตรี  มณีภาค อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ด. (สรีรวิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4 นายธนิต  ศิริบุญ อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 นายอินทนนท์  กลศาสตร์เสนี อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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จ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา  ปีการศึกษา 2557 
 

สาขาวิชา ชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 ชัน้ปีที่ 4 รวม 

ชีววิทยา  62 คน 41 คน  26 คน  58 คน 187 คน 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการ ทุกตัว ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

57.52 14 4.11 4.11 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 36 41  87.8  4.39  

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต      
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       4  4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3 3 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

    3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร          
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

     5  5 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

     1.67  1.67 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

     5  5 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 13.  ตัวบ่งชี้)  ตัวต้ัง 47.39   
3.65 

 3 

        ตัวหาร 13 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ ารอบปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 14 

กรกฎาคม 2558   ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ 3.65 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี. โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 2 และมีจ านวน 4 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 4 5 และ 6 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1 ควรจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

2. ควรมีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสนใจของนิสิต 

3. ควรมีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน และน าผลจากการพัฒนา

ตนเองไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

4. ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และผลการประเมินการเรียนการสอน มาใช้ในการ
วางแผนในปีการศึกษาถัดไป 

 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- - 
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ข้อเสนอแนะ  

 - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  นอกจากนี้ ยังมีจ านวนผู้ได้งานท าเป็น
จ านวนมาก 

- พัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยเฉพาะในด้านความรู้ และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขให้ดียิ่งขึ้น 
- ควรวิเคราะห์ในประเด็นการได้งานท าตรงสาขา

ของบัณฑิต 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ  

ควรพัฒนากระบวนการติดตามแบบส ารวจผู้ใช้บัณฑิตและแบบสอบถามจากบัณฑิต ให้มีจ านวน

ผู้ตอบมากข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีระบบ กระบวนการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้า

เรียนชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 

 

น าผลการเรียนและข้อเสนอแนะของนิสิตหลังจาก

ได้รับการเตรียมความพร้อม มาพิจารณาเพ่ือพัฒนา

ระบบให้ดียื่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริมใน

หลักสูตรมีน้อยเกินไป 

- ขาดการมีส่วนร่วมของนิสิตในกระบวนการจัด

กิจกรรมในหลักสูตร 

- ควรจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

หลักสูตร และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 

21 ให้ชัดเจนตามบริบทของหลักสูตร 
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- รายวิชาเลือกที่เปิด ในหลักสูตร ไม่สอดคล้องต่อ

ความสนใจของนิสิต 

- หลักสูตรไม่มีการแนะแนว/ปฐมนิเทศ เพื่อให้นิสิต

ทราบถึงปรัชญาและโครงสร้างของหลักสูตร 

ตลอดจนงานวิจัยของคณาจารย์ ในหลักสูตร 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่าง

นิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

- ควรให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและ

กิจกรรมของหลักสูตร 

- ควรมีการบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตรให้

สามารถเปิดสอนได้ตามความสนใจของนิสิต 

- ควรจัดกิจกรรมแนะแนว/ปฐมนิเทศโดยหลักสูตร

ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และ จัดกิจกรรมให้นิสิตพบ

อาจารย์ในหลักสูตร ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพ่ือ

รับทราบแนวทางงานวิจัยของอาจารย์ ในการใช้ท า

โครงงานของนิสิต 

ข้อเสนอแนะ 

 - ควรท าวิจัยสถาบัน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่นิสิตมีอัตราการคงอยู่ต่ า 

 - เพ่ิมช่องทางในการรับขอร้องเรียนของนิสิตให้มากข้ึน 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- ไมมี่การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบชัดเจน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งทาง

วิชาการน้อย 

- ควรมีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้ชัดเจนและน าผลจาการพัฒนาตนเองไป

ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มากข้ึน 

- ควรควบคุม ก ากับ ส่งเสริม ให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้เข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทาง

วิชาการให้มากขึ้น 

- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ  

 - 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- ยังไม่พบการน าผลการประเมินความพึงพอใจของ

นิสิตต่อหลักสูตร และผลการประเมินการเรียนการ

สอนโดยนิสิตมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม 

- ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ

หลักสูตรและผลการประเมินการเรียนการสอนโดย

นิสิต มาใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาถัดไป ให้

ครบวงจรการพัฒนา PDCA เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 - 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ควรมีการสอบถามอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในประเด็นจ านวนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 60 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 14 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 57.52 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 23.33 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 36 คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 60 คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 87.80 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

4.39 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   
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19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   
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37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 80.00 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 20.00 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

1.67 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   
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56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
(1.00) 

  ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
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73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 1.00 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   คน   

86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558     

เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

9.00 กล่าวต้อนรับผู้ประเมิน แนะน าหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์ ประธานหลักสตูร 

9.30 ประเมินคุณภาพหลักสูตร ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์ อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

12.00 พักรับประทานอาหาร ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์ อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

13.00 ประเมินคุณภาพหลักสูตร (ต่อ) ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์ อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

17.00 กล่าวสรุป และแสดงความขอบคณุผู้

ประเมิน 

ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์ ประธานหลักสตูร 

 


