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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (2.03 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4 และ 6) และ มี
จ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย  (องค์ประกอบที่ 3 และ 5) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

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

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.64 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 1.33 น้อย  
องค์ประกอบที่ 4 2.25 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 5 2 น้อย  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.03 ปานกลาง  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. สนับสนุนการท าวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. สนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ค าน า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้

ด าเนินการจัดท า รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวม
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานต่างๆ กับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเป็น
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการบริหารหลักสูตร  
  
  ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาชีววิทยาทุกท่านที่ร่วมมือให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 

 

                                                                รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 

  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา 

                      วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
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ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชื่อย่อ วท.ม. ชีววิทยา 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 950135501 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านชีววิทยา สามารถสร้างผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ และให้บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือผลิตนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณในการวิจัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม  มีเจตคติที่ดี และมีจิตส านึก
ที่เหมาะสมต่อการเป็นนักวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถด าเนินการวิจัย และน าเสนอผลการ 
วิจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ 
 3. ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ  
อาจารย์ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์* อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม *ย้ายไปอยู่หลักสูตร  

 กศ.บ. (ชีววิทยา) 
อาจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล** อาจารย์ ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ **โอนย้ายต้นสังกัด 
อาจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก*** อาจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร ***ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ อาจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ  
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คุณวุฒอิาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1* นายเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ รองศาสตราจารย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2523 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2527 
Ph.D. (Agriculture), 2532 

2* นางสาวสุขุมาภรณ์ แสงงาม อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 
วท.ม. (พฤกษาศาสตร์), 2547 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2555 

3* นางสาวสิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ อาจารย์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร), 
2547 
M.Agr. (Applied Bioscience), 2550 
D.Agr. (Applied Bioscience), 2553 

4 นางสาววิศรุตตา อัตถากร อาจารย์ B.Sc. (General Science), 2543 
M.Sc. (Biology of Water Resource 
Management), 2545 
Ph.D. (Biotechnology/ Polymer 
Science), 2552 

5 นายธงชัย แก้วพินิจ อาจารย์ วท.บ. (ฟิสิกส์), 2547 
วท.ม. (Biomedical Science), 2550 
ปร.ด. (Molecular Biology), 2553 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

จ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 58) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

0 คน 0 คน 1 คน 0 คน 0 คน  1 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามที่
ก าหนด ดังนี้ 

1. * รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 
2. * อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 
3. * อาจารย์ ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ 
4.   อาจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร 
5.   อาจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (M.Sc.Bio_57_1.1_1) 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน และ  
2. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

จ านวน 1 คน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด (M.Sc.Bio_57_1.1_2) 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก และ  
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2. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 คน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด (M.Sc.Bio_57_1.1_2) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจ านวนนิสิต 1 คน ในปี
การศึกษา 2557 นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนวิชา ชว 692 สัมมนา
ชีววิทยา 2 ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย 
วงศ์วัฒนะ, รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา รังษิรุจิ, ผู้ช่วยศาสตรา- 
จารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, อาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล 
และอาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีววิทยา 
อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปี และมี
ประสบการณ์ท าวิจัย (M.Sc.Bio_57_1.1_2) 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจ านวนนิสิต 1 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก คือ อาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ซึ่งมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีววิทยา และมี
ผลงานวิ จัยที่ ไม่ ใช่ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาเ พ่ือรับปริญญา 
(M.Sc.Bio_57_1.1_3) 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ใน  มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจ านวนนิสิต 1 คน ไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
ปริญญานิพนธ์ 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจ านวนนิสิต 1 คน ซึ่งยังไม่ได้สอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์ 

8. การตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตลอดทั้ง
หลักสูตร มีจ านวนนิสิต 1 คน ซึ่งยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ และในปีการ 
ศึกษา 2557 ยังไม่มีผู้จบการศึกษา  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจ านวนนิสิต 
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ปริญญานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

1 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก คือ อาจารย์ ดร.อนิษ
ฐาน ศรีนวล และเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของนิสิตอีก 4  คน 
รวมทั้งสิ้นอาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวลเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลักของนิสิต 5 คนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามที่
ก าหนด 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงาน 
วิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจ านวนนิสิต 
1 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก คืออาจารย์ ดร.อนิษ
ฐาน ศรีนวล ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีววิทยา และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานวิจัย
ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
ตามท่ีก าหนด ได้แก่ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์  เกษรบัว.  2557. กายวิภาคศาสตร์

เปรียบเทียบชั้นผิวใบของพืชวงศ์กระดังงา (Annonaceae) บาง
ชนิดในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 6(1): 27-42. 

    (M.Sc.Bio_57_1.1_3) 
ดาราวรรณ สุขเจริญ อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์  เกษรบัว. 

2557. กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ส้ม (Ruta 
ceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 6(1): 
11-26. (M.Sc.Bio_57_1.1_4) 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรผ่านการ
อนุมัติจาก สกอ. เมื่อ 4 กรกฎาคม 2555 (M.Sc.Bio_57_1.1_1) 
และยังไม่ครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตร 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการด าเนิน 
งานเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการจัดท า มคอ. 2, มคอ. 3 และ มคอ. 5 
ของทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในปีการศึกษา 2557 และ มคอ. 7 
(M.Sc.Bio_57_1.1_5)  
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา “ผ่าน” ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
M.Sc.Bio_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
M.Sc.Bio_57_1.1_3 ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
M.Sc.Bio_57_1.1_4 ประวัติอาจารย์ผู้สอน 
M.Sc.Bio_57_1.1_5 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 (มคอ. 3 และ มคอ. 5 และ 

มคอ. 7) 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.64 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ไม่ขอรับการประเมิน  
 

ไม่ประเมิน  
 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.64  ดีมาก  

หมายเหตุ เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 และ 2557 ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.64 มีคุณภาพดีมาก 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 
จ านวน 1 คน คือ นางสาวกนกกานต์ นาคทอง แต่ส าหรับปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
อย่างไรก็ตาม แบบส ารวจผู้ใช้บัณฑิตได้รับการตอบกลับมา 2 ฉบับ ได้แก่ นายชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ 
จบปีการศึกษา 2555 และนางสาวกนกกานต์ นาคทอง จบปีการศึกษา 2556  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
9.28 2 4.64 4.64 

 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.64 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 1 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 2 (จ านวน

ตอบกลับ) 
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.8 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.8 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.4 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.7 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คะแนน 4.5 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 100 

  
รายการหลักฐานอ้างอิง 
  รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_2.1_1 สรุปแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ไม่ขอรับการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน       
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      

 
 
ผลการด าเนินงาน 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 

จ านวน 1 คน คือ นางสาวกนกกานต์ นาคทอง อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ยังไมม่ีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อีกทั้งทางหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไม่เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2556 - 2557 ท าให้ในปีการศึกษา 2557 ไม่
มีนิสิตระดับปริญญาโทปี 1 และ 2 อยู่ในหลักสูตร (M.Sc.Bio_57_2.2_1) จึงไม่ขอรับการประเมินในตัว
บ่งชี้ที่ 2.2  
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท                                                

                           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 
X  100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษา 

                                                40 
X  5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (คน) - - 
2 จ านวนรวมผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

โทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ชิ้นงาน) - - 

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10 - - 
 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
0.20 - - 

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - - 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00 - - 

 ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก - 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
  รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_2.2_1 ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2555 - 2556 
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องคป์ระกอบที ่3  นสิิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      น้อย 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 1.33 น้อย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน   
 - การรับนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ได้มีการ
บริหารระบบการรับนิสิตโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรควบคุม ก ากับดูแล 
ตั้งแต่ข้ันตอนการรับนิสิตโดยให้เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร ทั้งจ านวนนิสิตแรกเข้า และคุณสมบัติ
ของนิสิตที่จะเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา และนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2554 หมวดที ่3 ข้อที่ 17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ โดยจ านวนรับนิสิตเป็นไปตามแผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของปีการศึกษานั้น ซึ่งนิสิตจะต้องสอบ
ภาษาอังกฤษทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่เนื่องจากทางหลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
เพียงพอ ในปีการศึกษา 2557 จึงท าให้ไม่สามารถได้เปิดรับนิสิตตามเงื่อนไขของ สกอ. ได้ ในปัจจุบันมี
นิสิตในหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นนิสิตที่เข้าเรียนในหลักสูตรฯ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 และในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด จึงได้ด าเนินการเปิดรับนิสิตในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 10 คน โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้จัดตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา และสาขาที่
เกี่ยวข้อง และได้คัดเลือกนิสิตจากเกณฑ์ของการรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของตามเกณฑ์ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 
17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังกล่าว 
(M.Sc.Bio_57_3.1_1 และ M.Sc.Bio_57_3.1_2) ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา จะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หากมีนิสิตที่สอบเข้าศึกษาใน
หลักสูตร ได้ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแบบมีเงื่อนไขจะต้องเรียนภาษาอังกฤษจนมีระดับคะแนนผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้นิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศจาก
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา จ านวนหน่วยกิต และรายละเอียดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
หลักสูตรก่อนการศึกษาโดยประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรฯ ให้นิสิตทราบ หากนิสิตมีความสนใจในการท าปริญญานิพนธ์ที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนท่านใด นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรง เพ่ือการวาง
แผนการท าหัวข้องานวิจัย เพ่ือให้นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ทันก าหนดระยะเวลา (M.Sc.Bio_57_ 
3.1_1)  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
(M.Sc.Bio_57_3.1_1)                อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. ครั้งที่ 1/2558  
(M.Sc.Bio_57_3.1_2) หลักฐานประกาศการรับนิสิตของหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา)  
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แผนผังที่ 1 ระบบการด าเนินการรับนิสิต หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา ในระยะเวลา 1 ปี 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมรว่มกันเพื่อก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยอา้งอิงจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

มคอ. 2 และจากผลการประเมินของนิสิตปัจจุบัน 

ประธานหลกัสูตรแจ้งข้อสรุปการประชมุต่อบัณฑิตวิทยาลยั เพื่อ

ประกาศรับสมัคร คัดกรอง และจัดสอบข้อเขียนตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา 2557 

สอบสัมภาษณว์ิชาการผู้ผ่านการสอบขอ้เขียน และ

ส่งผลการสอบกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายหลัง

การสัมภาษณ์เสร็จสิ้น 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา 

ประชุมเพื่อหาขอ้สรุป

เกี่ยวกบัเกณฑ์ในการ

สัมภาษณ ์

ประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการรับนสิิต ได้แก่ จ านวน

ผู้สมัคร และจ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นไปตาม

เป้าหมายทีก่ าหนดหรือไม่ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกลไก

การรับนิสิต 

จัดท าแบบประเมินเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนิสิต และ

ให้นิสิตปัจจุบันเป็นผู้ประเมิน 

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิตต่อที่ประชุม

ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพือ่น าข้อเสนอแนะเข้าสู่

คณะ และบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
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แผนผังที่ 2 ระบบการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิต หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานที่จ าเป็นครบ

ทุกวิชา ด้วยผลการเรียนในระดับด ี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาใบรับรองผล

การเรียนระดับปริญญาตรีของนิสิตแรกเข้า 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะด้านที่จ าเป็นส าหรับระดับปริญญาโทต่อไป 

ขาดรายวิชาพื้นฐานทีจ่ าเป็น 

หรือ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าให้นิสติเข้าเรียนเสริมในรายวิชาทีจ่ าเป็น 

อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน านิสิตให้เข้ารับค า

แนะน า และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้

ภาษาเพือ่ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ 

นิสิตเข้าท าการสอบวัดผลทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการด าเนินงาน 
 - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย หลักสูตรได้เปิดสอนราวิชาสัมมนาทางชีววิทยา 2 รหัสวิชา BI692 
SEMINAR IN BIOLOGY II (M.Sc.Bio_57_3.2_4) เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นิสิตในหลักสูตร เช่น 
 1)  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
มีการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหามีความสามารถในการสื่อสารและการร่วมมือท างาน  
 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือให้นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลด้านงานวิจัยที่ทันสมัยและเกิดมุมมองที่กว้างข้ึน 
 3) ทักษะชีวิตและการท างาน โดยนิสิตได้ฝึกความรับผิดชอบในการท าวิทยานิพนธ์ที่นิสิตสนใจ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแล และปลูกฝังความรับผิดชอบและทักษะการ
ท างาน จนนิสิตส าเร็จการศึกษา เป็นต้น  
    
 -  การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ในหลักสูตรฯ เพ่ือก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต เพ่ือช่วยดูแลให้นิสิตจบ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนดโดยให้นิสิตมีการรายงานความความก้าวผ่านทาง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ประธานหลักสูตรฯ และกรรมการประจ าหัก
สู ต รฯ  รั บทราบ ในที่ ป ร ะชุ มของ กรรมการประจ า หลั กสู ต รฯ  (M.Sc.Bio_57_3 . 2_5 แล ะ 
M.Sc.Bio_57_3.2_6) ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้มีระบบการด าเนินการในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แก่นิสิตดังนี้ 
 1. นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ได้ผ่านการปฐมนิเทศท่ีทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. หลักสูตรฯ มีการเปิดสอนรายวิชา BI595 RESEARCH METHODOLOGY ให้กับนิสิตที่เรียนใน
หลักสูตรฯ เพ่ือให้นิสิตได้ทราบแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ  โดยนิสิต
เป็นผู้เลือกหัวข้อในการท าวิทยานิพนธ์ที่สนใจ 
 3. นิสิตท าการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจและมีการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ
แนะแนวการท าวิจัยและเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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 4. นิสิตต้องด าเนินการยื่นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนดโดยมีการ
แต่งตั้ งกรรมการในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ตามระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
(M.Sc.Bio_57_3.2_7)  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
(M.Sc.Bio_57_3.2_1) แผนผังระบบการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิต 

หลักสูตร วท.ม. สาขาชีววิทยา 
(M.Sc.Bio_57_3.2_2) ประกาศโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป ของคณะมนุษยศาสตร์ 
(M.Sc.Bio_57_3.2_3)                คณะกรรมการประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) 
(M.Sc.Bio_57_3.2_4) มคอ.3 รายวิชา ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 
(M.Sc.Bio_57_3.2_5)                                       
(M.Sc.Bio_57_3.2_6) แผนผังขั้นตอนการก ากับ ควบคุม ดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
(M.Sc.Bio_57_3.2_7) ระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนผังที่ 3 ระบบการควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธข์องนิสิต 
และการป้องกันบริหารจัดการความเสี่ยงของนสิิต หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดกรองคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลกัและรว่ม 
 

ชี้แจงข้อก าหนดและระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 
 
ก ากับดแูลภาระงานของอาจารย์ที่ปรกึษา 
 

จัดท าระบบรับขอ้ร้องเรียนของนิสิต  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

น าข้อมูลไปปรับปรุง 

จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ 

แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์
 

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
 

ติดตามการด าเนินการ และวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ 

นิสิต 
 

ติดตามผลความก้าวหน้าการท าวิทยานพินธ์
ให้เป็นไปตามแผน ด าเนินการท าวิทยานพินธ ์

นิสิตส าเร็จการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

เสนอชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

เข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 2 คร้ัง   
        

ก าหนดหวัข้อวิทยานิพนธ ์
 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน
และเหมาะสมกบัเวลาทีก่ าหนด 
 

เสนอแนะข้อบกพร่องและ
แนวทางการแก้ปัญหา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพน้อย 
 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
อัตราการคงอยู่ของ 
นิสิตชั้นปีที่ 1   
นิสิตชั้นปีที่ 2  
นิสิตชั้นปีที่ 3  
 
 
นิสิตชั้นปีที่ 4 
(หมายเหตุ หลักสูตรยังไม่เปิดรับนิสิตในปี
การศึกษา 2556-2557) (M.Sc.Bio_57_2.2_1) 

 
1(สุขุมาลย)์ 
0 

3(ชัยศาสตร์, 

กนกกานต์, 
โพธิธรณ์) 

 
0 

 
0 

1(สุขุมาลย)์ 
0 

 
 

1(กนกกานต์) 

 
0 
0 

1(สุขุมาลย)์ 

 
 
0 

 

การส าเร็จการศึกษา 
 

2 
 (โพธิธรณ์,ชัย

ศาสตร์) 

1 
(กนกกานต์) 

0 

จความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต 
 

   

 
หมายเหตุ – อ้างอิงจาก M.Sc.Bio_57_3.3_3 และ M.Sc.Bio_57_3.3_4 
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การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

ปีการศึกษา 2557 ยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ 
ของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
 
 

ปีการศึกษา 2557 ยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ อย่างไรก็
ตาม ทางคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุม
ร่วมกันและได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
การดูแลนิสิตทางด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้
ร้องเรียนในกรณีที่มีปัญหาโดยได้จัดวางกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนที่หน้าห้องภาควิชาฯ โดยข้อร้องเรียนจะถูก
ส่งผ่านจากภาควิชาฯไปยังประธานหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ให้พิจารณาแก้ไข
ต่ อ ไ ป  ( M.Sc.Bio_5 7 _3 . 3 _1  แ ล ะ
M.Sc.Bio_57_3.3_2) 
นอกจากนี้ทางคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ให้
นิสิตประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.5 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก  

 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวนที่รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่
ละปีการศึกษา 

ร้อยละ
การคง

อยู่ 2555 2556 2557 
ปี 2555  1 3 2 1 100 
ปี 2556                 - 1 1 100 
ปี 2557                 - - - 0 
                                 

(10   ) 
- - - - 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน) 

2555 2556 2557 
2555 1 (สุขุมาลย์) 2 (ชัยศาสตร์, โพธิธรณ์) - - 
2556 - - 1(กนกกานต์) - 
2557 - - - 0 (น.ส.สุขุมาลย์ ยัง

ไม่ส าเร็จการศึกษา) 
                           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา                            

 – อ้างอิงจาก M.Sc.Bio_57_3.3_3 และ M.Sc.Bio_57_3.3_4 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 

2555 2556 2557 
2555 1 67 - - 
2556 - - 33 - 
2557 - - - - 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
             - 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_3.3_1 ข้อมูลความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิต 
M.Sc.Bio_57_3.3_2 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนและ

                                             ชีววิทยา อาคาร 10 
M.Sc.Bio_57_3.3_3 จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2555-2556 
M.Sc.Bio_57_3.3_4 หน้าปกปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่จบการศึกษา 
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แผนผังที่ 4 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตยื่นข้อร้องเรียน 
 

ประธานหลกัสูตร 
 

กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

น าข้อเสนอแนะเขา้สู่ที่ประชุมภาควิชาชวีวิทยา 
คณะวิทยาศาตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
และวิทยานิพนธ ์
 

สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ประชุมเพื่อหาขอ้เสนอแนะและแนวทางการ
แก้ไขที่เป็นรูปธรรม 

หารือกับผู้เกีย่วข้อง 
 

แจ้งผลการจัดการให้นิสิตทราบ 
 

2 1 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.75 คะแนน ดี 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.25 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

-  
 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 2.25 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1  คุณภาพน้อย 

ผลการด าเนินงาน   

 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
                        ฯ มีกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยมี

การ                                         พิจาณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับเข้ามาในหลักสูตร 
ทั้งนี้โดยมีการวางแผนรับโดยให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาชีวิทยา  คณะ
วิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรโดยรวม 7 หลักสูตร และมีการเปิดรับอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์หลายท่านที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมในการ
เป็นคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา และมีการประชุมเพ่ือประเมินความต้องการอาจารย์ใหม่และการ
ประเมินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดของ สกอ. ซึ่งค านึงถึง
ความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตรฯ และมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรโดยมีกระบวนการและ
ขั้นตอนดังนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาความจ าเป็นในการรับอาจารย์ใหม่ ร่าง
ข้อก าหนดภาระงานส าหรับอาจารย์ใหม่ ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ให้ตรงตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและความต้องการของหลักสูตร กล่าวคือ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติขึ้นไปท่ีไม่เก่ียวข้องกับปริญญานิพนธ์ จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเรื่องเข้าเสนอต่อ
ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือน าเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์และกรอบอัตราก าลังของภาควิชาต่อไป ภายหลัง
จากได้รับการอนุมัติคณะกรรมการหลักสูตรจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้ผ่านการคัด
กรองในเบื้องต้นโดยการร่วมสัมภาษณ์และพิจารณาบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ตรง
ตามความต้องการที่สุดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป หลักจากนั้นคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะด าเนินการประเมินผลที่ได้จากการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ โดยใช้ผลประเมิน
การสอนของอาจารย์จากนิสิตเป็นตัวชี้วัด เพ่ือประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง เพ่ือใช้วางแผนแผนการรับและแต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา
ถัดไป (M.Sc.Bio_57_4.1_1, M.Sc.Bio_57_4.1_2, M.Sc.Bio_57_4.1_3 และ M.Sc.Bio_57_1.1_1) 
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แผนผังที่ 5 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาความจ าเป็น
ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษยีณอายุ
ราชการ / ลาออก 
 

ผู้สอนรายวิชาที่เป็นสาขาขาดแคลนของหลักสูตร 
 

ร่างข้อก าหนดภาระงาน และคุณสมบัตทิี่ต้องการ 
 

น าเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา 
 

ภาควิชา และคณะ 
 

คัดเลือกผู้ผ่านการคัดกรองที่มีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรระบุไว ้
 

แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

จัดท าแบบประเมินอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

นิสิตตอบแบบประเมิน 
 

วิเคราะห์ผลการประเมิน และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
 

อนุมัติด าเนินการ 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                                                                              
                           ฯ          าอัตราก าลังของภาควิชาฯ ในแต่ละปีและการเกษียณอายุ
ราชการของอาจารย์ เพ่ือการวางแผนการรับอาจารย์เพ่ือลด            

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีกลไกการก ากับดูและบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
เคร่งครัด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์ประจ าตามที่หลักสูตรต้องการให้คงอยู่กับหลักสูตรจนถึงวาระการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าหลักสูตรหรือมีการเกษียณอายุราชการ ในการนี้ คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือหาข้อสรุปแผนบริหารอาจารย์ประจ าโดยมีการวางแผนบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

1) แผนอัตราก าลัง: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมหารือวางแผนอัตราก าลังของ
อาจารย์ประจ าในหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (M.Sc.Bio_57_4.1_4)  (แผนอัตราก าลังของ
ภาควิชาชีววิทยา) ได้มีการวางแผนอัตราก าลังในระยะยาวเพ่ือการสรรหาอัตราก าลังทดแทนในกรณีที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ความเจ็บป่วย 
การโยกย้ายไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไป หรือเกษียณอายุราชการในอนาคตข้างหน้า 
และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ในการวาง
แผนการดังกล่าวมีการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยา เพ่ือให้
สอดคล้องกับการขออัตราก าลังของภาควิชาฯ   

2) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร: หลักสูตรฯ มีความเสี่ยงหลักที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น 2 
ประการ ได้แก่  

2.1 ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.
ม. สาขาชีววิทยาทุกคนมีต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 2 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ซึ่งภาควิชาชีววิทยารับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนิสิตเป็นจ านวนมากในแต่ละภาคการศึกษา ท า
ให้มีภาระงานการสอนมาก  

2.2 การขอต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร สืบเนื่องมาจากการเป็นหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมีความเคร่งครัดและรัดกุม คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรจึงต้องวางแผนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานวิจัยตามที่ก าหนด ในด้านคุณวุฒินั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า ทั้งนี้ควรสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีการท าผลงานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนรับรองความเสี่ยงในด้านภาระงานด้วยการกระจายภาระงานการ
สอน และการดูแลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายงานด้านการสอนและการจัดการหลักสูตร



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีววทิยา ปีการศึกษา 2557      34 
 

ตามความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าท่านอ่ืน ๆ ที่มีความช านาญในสาขา 

 
แผนผังที่ 6 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนบริหารอัตราก าลัง 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม
หารือการวางแผนอัตราก าลั งของ
อาจารย์ประจ าในหลักสูตรในระยะ 5 ปี 

น าข้อสรุปเข้าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา 

น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมภาควิชา
ชีววิทยาเข้าพิจารณาและปรับปรุงการ
วางแผน 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประชุมวางแผนสนับสนุนการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลส าเร็จการบริหารเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาผ่านแบบประเมินของ คณะ / หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร่ ว ม กั น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ว า ง แ ผ น
ปฏิบัติการส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

มอบหมายหน้าที่ในการจัดการเรียน
การสอนตามความช านาญ 

สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 

แผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 เนื่องจากหลักสูตรฯ อยู่ภายใต้การบริหารภาควิชาฯ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีแผนพัฒนา
บุคลากร  ก าหนดแนวทางในการท ากิจกรรมและงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากร นอกจากนั้นใน
ระดับภาควิชาฯ ได้จัดสรรเงินรายได้ให้กับอาจารย์ในภาควิชาฯ เพ่ือการพัฒนาทางด้านวิชาการของ
อาจารย์แตล่ะท่าน (M.Sc.Bio_57_4.1_5)  
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือ
วางแผนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยความร่วมมือทางกา รจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่ออาจารย์ซึ่งอยู่ในสังกัดของภาควิชา ฯ หลักสูตรยังได้มีการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานด้านวิชาการท้ังการเขียนบทความทางวิชาการและต าราทางวิชาการ ดังเห็นได้จากอาจารย์ประจ ามี
ผลผลิตต าราทางวิชาการออกสู่สาธารณะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
อันเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หลักสูตรได้เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และภายนอกหลักสูตรผ่านทางการเข้าร่วมในรายวิชาสัมมนาวิชาการของนิสิตในหลักสูตร และหลักสูตร
อ่ืนๆ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการท าวิจัยให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการสนับสนุนการเข้า
อบรมการวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รุ่นใหม่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์มาให้ความรู้ในทางการ
จัดการเรียนการสอนและท างานวิจัย (M.Sc.Bio_57_4.1_6) ดังจะเห็นได้จากการที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการสม่ าเสมอ (M.Sc.Bio_57_4.1_7) หาข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัย 
ผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัย เห็นได้จากอาจารย์ประจ าทุกคนมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยอย่างน้อย 1 ทุน จัดให้มีการประเมินการจัดการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยนิสิตเป็นประจ า
หลังเสร็จสิ้นปีการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการสอนต่อไป 
(M.Sc.Bio_57_3.3_1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรยังได้จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรม และการจัดการเพื่อส่งเสริมบุคลากร (M.Sc.Bio_57_4.1_8) 
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แผนผังที่ 7 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารภาควิชาเพื่อการ

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ 

การก ากับส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ

ก ากับสห่หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหผการก ากับส่งเสริม

การสร้างผลงานทางวิชาการ 

การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

การเสริมสร้างทักษะทางการวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการอบรม

การวิจยัและการประชุมทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมผลงานทาง

วิชาการเพื่อผลิตต ารา 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ

ในรูป 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 

และกิจกรรมอื่นๆ ภายในคณะ / มหาวทิยาลัย  

การสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ 

อาจารย์ประจ าประเมินผลความพึงพอใจต่อการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จัดการประเมินการจัดการสอนของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรโดยนิสิต 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ

ก ากับสห่หหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหห

หหหหหหหหหหหหหหหหห

หหผการก ากับส่งเสริมการ

สร้างผลงานทางวิชาการ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง  

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_4.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) ครั้งที่ 2/2558 
M.Sc.Bio_57_4.1_2 การประกาศรับต าแหน่งอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ของภาควิชาชีววิทยา 
M.Sc.Bio_57_4.1_3 บันทึกข้อความมติที่ประชุมสภาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.Sc.Bio_57_1.1_1 มคอ.2 
M.Sc.Bio_57_4.1_4 แผนอัตราก าลังของภาควิชาชีววิทยา 
M.Sc.Bio_57_4.1_5 แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีววิทยา 
M.Sc.Bio_57_4.1_6  โครงการเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย  
M.Sc.Bio_57_4.1_7  การเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
M.Sc.Bio_57_3.3_1 ข้อมูลความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิต 
M.Sc.Bio_57_4.1_8  ผลการประเมินหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.75 คุณภาพดี 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.25 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

-  

 3.75 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 
 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
   
  2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
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ประเด็นที่ 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 1.25 คะแนน 
 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่  
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

   
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 56 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 3 1.8 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

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

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 1 1 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00   

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

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 56 
 

 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_4.2.3_1 ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.  (ชีววิทยา) จ านวน 4 

ผลงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 คุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 
 

5 คน 
(100%) 

5 คน 
(100%) 

5 คน 
(100%) 

2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

- - 4.28 

 

หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2555-2556 หลักสูตร วท.ม. สาขาชีววิทยา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ครบ

ตามจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่อาจารย์

ประจ าหลักสูตร เป็นกรรมการประจ าหลักสูตรชุดเดียวกันกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.ม. สาขาชีววิทยา) อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2557 ได้มีการก าหนด

ระเบียบของการจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอื่น ๆ ดังนั้นหลักสูตรฯ 

ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาชีววิทยาได้รับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมในปี 2557 จึงท าให้มีจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงพอและไม่ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในภาควิชาฯ และทางหลักสูตร 

วท.ม. (ชีววิทยา) ได้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรซึ่งได้คะแนน 4.39 ซึ่งอยู่ใน

ระดับ ดีมาก (M.Sc.Bio_57_4.3_3) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_4.3_1                              วท.ม. สาขาวิชาชวีวิทยา                -

2557 
M.Sc.Bio_57_4.3_2                                              
M.Sc.Bio_57_4.3_3                               ผู้สอน 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

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

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 2.00 น้อย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย  

ผลการด าเนินงาน  
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการ
ออกแบบหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาชีววิทยา เนื่องจากภาควิชาชีววิทยามีความหลากหลายทางด้านเนื้อหา ทั้ง ทาง
พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และอ่ืนๆ นิสิตสามารถที่จะเลือกท า
ปริญญานิพนธ์ในสาขาที่ตนเองมีความสนใจ จากการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จึงได้จัด
รายวิชาที่มีความเหมาะสมกับการเรียนและการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 
นอกจากนั้นนิสิตยังต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกทางด้านที่ตนเองสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ กรรมการประจ าหลักสูตรฯ จึงจัดให้มีวิชาเลือกในสาขาต่างๆ ทั้งทางพฤกษศาสตร์ สัตว
วิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และอ่ืนๆ เพ่ือรองรับความต้องการหาความรู้ของนิสิต 
และเป็นพ้ืนฐานในการท าวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นิสิตจ าเป็นต้องการเรียนรู้ทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ
ซึ่งอาจเป็นวิทยาการใหม่ๆ หรือความรู้ที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือรองรับการท าวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถเสนอกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือท าการเปิดสอนรายวิชานั้นๆ ซึ่งกรรมการพิจารณาหัวข้อ
และเนื้อหา และเสนอผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาเปิดสอนให้นิสิตต่อไป (M.Sc.Bio_57_5.1_1 
และ M.Sc.Bio_ 57_1.1_1) หลังจากที่มีการเรียนการสอนเสร็จสิ้นไปแล้ว จึงให้นิสิตประเมินสาระของ
รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน จึงมีการน าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือ
วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรต่อไป 
  

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา      การปรับปรุงรายวิชาตาม มคอ.7 เพ่ือ

น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ ให้กับนิสิตในภาคเรียนถัดไป 
นอกจากนืทางหลักสูตรฯ ยังมีการสอนในรายวิชาที่นิสิตต้องมีการน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่
นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนดังกล่าว เช่น ในรายวิชา ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 เพ่ือให้นิสิต
ได้ค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์  โดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้นิสิตมีการค้นคว้าแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ท ารายงาน ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้ประชาสัมพันธ์
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และน าเสนอความรู้ในด้าน
ต่างๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ อีกด้วย (M.Sc.Bio_57_1.1_5) 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_5.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) การขอ

เปิดรายวิชา ครั้งที่ 2/2558 
M.Sc.Bio_57_1.1_1 มคอ.2 
M.Sc.Bio_57_1.1_5 มคอ.3 รายวิชา  ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 
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แผนผังที่ 8 สรุประบบการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร วท.ม. สาขาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและจัดท า

ข้อสรุปส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภาควิชา

ชีววิทยา ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน และค าอธิบายรายวิชา 

คณาจารย์ผู้สอนก าหนดเนื้อหารายวิชา เสนอต่อหลักสูตรและ

ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่ออนุมัต ิ

คณาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจที่มีตอ่

รายวิชาและหลกัสูตร 

ก าหนดปรัชญา วิสยัทัศน์ของหลักสูตร 

ก าหนดรูปแบบของหลักสูตร 

วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

สาระวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

การควบคุมก ากับหวัข้อวิทยานิพนธ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่

มีความช านาญในศาสตร์เป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

จัดให้มีการสอบประเมินโครงร่างวิทยานพินธ์ โดยคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานพินธ ์โครงร่างวิทยานพินธ์ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของหลักสูตร และมีแนวโน้มส าเร็จการศึกษาตามแผน จึงจะถอืว่าผา่น

เกณฑ ์

 

อนุมัติด าเนินการ  
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน 
- การก าหนดผู้สอน 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มีการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอนโดยยึด
เกณฑ์ท่ีระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนใน มคอ.2 โดยอาจารย์ผู้สอนต้องจัดท า มคอ.3 ในการเปิด
สอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ เพื่อให้ที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องโดยในรายวิชาที่เปิดสอนอาจจะมีอาจารย์สอนเพียงท่านเดียวหรือมีอาจารย์สอนร่วมกัน
มากกว่า 1 ท่านก็ได้ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมของรายวิชาและความเชี่ ยวชาญของอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ และอาจารย์ผู้สอนต้องมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตไม่ต่ ากว่า 
3.51 โดยในภาคการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลการประเมินมากกว่า  3.51 
และทางหลักสูตรฯ ยังส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการสอนโดยการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นทุกปี (M.Sc.Bio_57_4.1_6 และ 

M.Sc.Bio_57_4.1_7) 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
กรรมการประจ าหลักสูตรฯ และภาควิชาฯ มีการก ากับควบคุมการท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของภาควิชาฯ ให้ทันตามก าหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างไรก็ตามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นิสิตที่คงเหลือในหลักสูตร 
จ านวน 1 คน ได้ลงทะเบียนเรียนเพียงรายเดียวคือ ชว692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 
(M.Sc.Bio_57_5.2_1) และมีการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน มคอ 3  

 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้มีการเปิดสอนรายวิชา  BI595 RESEARCH 
METHODOLOGY ให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ เพ่ือแนะแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต 
โดยอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลายทั้งทางด้านชีววิทยา เช่น 
พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา และจุลชีววิทยา เป็นต้น ท าให้นิสิตสามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่
นิสิตสนใจได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการให้ค าปรึกษาและแนะน าอาจารย์ที่
เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่นิสิตสนใจและทางหลักสูตรฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือก ากับ ดูแล ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตตลอดการศึกษาในหลักสูตรฯ รวมทั้งตั้ง
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กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพ่ือดูแล ก ากับการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้ตรงตามสาขา
ที่นิสิตสนใจ และให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (M.Sc.Bio_57_5.2_2) 
 

- การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการท าวิจัย
ให้กับนิสิต โดยการแต่งตั้งมีการด าเนินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรฯ มีการ
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ทราบถึงการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือเสนอค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใน
ล าดับต่อไป ก่อนการน าเสนอการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรฯ  ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตที่
คงเหลือในหลักสูตร จ านวน 1 คน  (M.Sc.Bio_57_5.2_3) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_4.1_6 โครงการเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย  
M.Sc.Bio_57_4.1_7 การเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
M.Sc.Bio_57_5.2_1 เว็บไซต์รายวิชาที่เผยแพร่ มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

วท.ม. สาขาชีววิทยา 
M.Sc.Bio_57_5.2_2 แผนผังแสดงระบบและกลไกการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
M.Sc.Bio_57_5.2_3 หลักฐานสถานภาพการลงทะเบียนของนิสิตที่คงอยู่ในหลักสูตร วท.ม. สาขา

ชีววิทยา 
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แผนผังที่ 9 สรุประบบการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน หลักสูตร วท.ม. สาขาชีววิทยา

คณาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจที่มีตอ่

รายวิชาและหลกัสูตร 

ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5 เสนอหลักสูตรภายใน 

30 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

ภาควิชาชวีวิทยารว่มกันพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอน 

อนุมัติด าเนินการ 
ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท ามคอ. 3 ส่งหลักสูตรก่อน

เปิดภาคการศึกษาอยา่งน้อย 30 วัน 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและจัดท า มคอ. 7 

คณาจารย์ผู้สอนก าหนด / ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและผู้สอน

เสนอต่อหลักสูตรและที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่ออนุมัติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางการประเมินผู้เรียนให้มีการ
ประเมินที่หลากหลาย และให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน มคอ.3 และมีการติดตามผลการประเมินผู้เรียนใน 
มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 โดยในปีการศึกษา 2557 นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 โดยรายวิชาดังกล่าวนิสิตมีความรับผิดชอบหลักดังนี้ 1. ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม นิสิตจะต้องมีความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย และเคารพสิทธิความเห็นของผู้อ่ืน 2. ด้าน
ความรู้ นิสิตต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฏีและทักษะทางด้านชีววิทยาขั้นสูง มีความรู้พ้ืนฐาน
ทางชีววิทยาที่สามารถน ามาประยุกต์ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ได้ และสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยด้านชีววิทยา 3. การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา นิสิต
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางชีววิทยา
ไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบนิสิตต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  นิสิตต้องมีความสามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประเมินผลการวิจัย และนิสิตสามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  (M.Sc.Bio_57_1.1_5) 
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ มีการประชุมหลังจากการท า มคอ. 5 เสร็จสิ้น เพ่ือท าการทวน

สอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ลงทะเบียนในหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งนิสิตได้
ลงทะเบียนรายวิชา ชว 692 สัมมนาชีววิทยา 2 ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย 
วงศ์วัฒนะ, รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา รังษิรุจิ, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 
อาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล และ อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนทั้ง 5 ท่านได้มีการ
ให้คะแนนนิสิตในสัดส่วนที่เท่ากัน การพิจารณาตัดเกรดท าโดยการตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนทั้ง 
5 ท่าน จากนั้นกรรมการประจ าหลักสูตรฯได้ประชุมเพ่ือทบทวนความเหมาะสมและพิจารณาการตัดเกรด
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วิชาดังกล่าว จากนั้นจึงน าผลการพิจารณาเข้าการประชุมภาควิชาฯ และการประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ ต่อไป (M.Sc.Bio_57_5.3_1) 

ทั้งนี้จากการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติว่าหากมีวิชาใดที่นิสิต
ลงทะเบียนนอกเหนือจากรายวิชา ชว 692 สัมมนาชีววิทยา 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการ
ด าเนินการดังนี้ 1) ประเมินการออกข้อสอบของอาจารย์ผู้สอนโดยกรรมการประจ าหลักสูตร 2) ประเมิน
การตรวจข้อสอบของอาจารย์ผู้สอนโดยการทวนสอบร่วมกันระหว่างกรรมการประจ าหลักสูตร 3) ถ้ามี
ข้อสอบใดควรปรับปรุงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานไปยังอาจารย์ผู้สอน 

 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

          ประจ าหลักสูตรฯ และ                                               
          6           ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา)    แล้วเสร็จ   กรอบ
        ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด (M.Sc.Bio_57_5.3_2) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_1.1_5 มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชา ชว692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 
M.Sc.Bio_57_5.3_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) ครั้งที่ 

4/2557 
M.Sc.Bio_57_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) 

ครัง้ที่ 3/2557, 4/2557, 1/2558 และ 2/2558 
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 แผนผังที่ 10 กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

                 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมข้อมูลส่งหลักสูตรภายใน 30 

วันหลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมมือกบัผู้ประสานงานจัดท า

แบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินผลที่ได้จากการทวนสอบ 

เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อผู้สอนต่อไป 

คณาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร  

ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์
ประจ าหลักสตูรเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมเีนื้อหาการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

M.Sc.Bio_57_5.3_2 
(รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า

หลักสตูร วท.ม. (ชีววิทยา) 
ครั้งท่ี 3/2557, 4/2557, 
1/2558 และ 2/2558)  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ โ ด ย มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่รับรองโดย สกอ 
เมื่อวันที่  4 ก.ค. 2555 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรื อมาตรฐานคุณวุฒิ ส าขา /
สาขาวิชา 
  

M.Sc.Bio_57_1.1_1 
(     ) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน 
แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา ชว 692
สัมมนาทางชีววิทยา 2 ตามแบบ 
มคอ. 3 ก่อนการเปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2557 แต่เนื่องจาก
ภาคการศึกษา 2/2557 นิสิตที่มี
อยู่ในหลักสูตรฯ ได้รักษาสภาพ
นิสิต 

M.Sc.Bio_57_1.1_5 
(     )  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา ชว 692
สัมมนาทางชีววิทยา 2 ตามแบบ 
มคอ. 5 เมื่อเสร็จสิ้นภาค
การศึกษาที่ 1/2557 แต่เนื่องจาก
ภาคการศึกษา 2/2557 นิสิตที่มี
อยู่ในหลักสูตรฯ ได้รักษาสภาพ
นิสิต 

M.Sc.Bio_57_1.1_5 
(มคอ.5)  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 

มี ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 

M.Sc.Bio_57_1.1_5 
(มคอ.7)  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 
และ มคอ. 4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
ในรายวิชา ชว 692 สัมมนาทาง
ชีววิทยา 2 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ข อ ง ร า ย วิ ช า ที่ เ ปิ ด ส อน ใน ปี
การศึกษา 2557 

M.Sc.Bio_57_5.3_2 
(รายงานการประชุม

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
วท.ม. (ชีววิทยา)  ครั้งท่ี 

4/2557) 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปี 2556 

M.Sc.Bio_57_5.3_2 
(รายงานการประชุม

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
วท.ม. (ชีววิทยา) 2/2558) 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2557
หลักสูตร วท.ม. สาขาชีววิทยา 
ภายใต้การบริหารของภาควิชา
ชีววิทยา มีการรับอาจารย์ใหม่
จ านวน 2 ท่านได้แก่ 1. อาจารย์ 
ดร.ธนิต ศิริบุญ และ 2.อาจารย์ 
ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี และ 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอนจาก
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 

M.Sc.Bio_57_5.4_1 
(อาจารย์ ดร.ธนิต ศิริบญุ 
และ อาจารย์ ดร.อิน
ทนนท์ กลศาสตร์เสนี 
        ทักษะความเป็น
   )   
 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

M.Sc.Bio_57_1.1_1 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน จ านวน 2 คน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

M.Sc.Bio_57_5.4_2 
(อบรมอัคคีภัย) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

-                          
    ณ   จบการศึกษา 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

-                          
    ณ   จบการศึกษา 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ
ไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_5.4_1 การเข้าร่วมอบรมทักษะด้านการสอนของอาจารย์ที่บรรจุใหม่ 
M.Sc.Bio_57_5.4_2 อบรมอัคคีภัย 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 3  
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3  มีคุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน  

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ในการพิจารณาและสรุปสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยภาควิชาฯ จะได้ด าเนินการตามแผนงบประมาณ เช่น มีการจัดหาห้องวิจัยให้กับนิสิตใน
หลักสูตรฯ การเสนอขอครุภัณฑ์ของภาควิชาฯ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการท าวิทยานิพนธ์
ข อ ง นิ สิ ต ใ น หลั ก สู ต ร ฯ  มี ห้ อ ง คอม พิ ว เ ต อร์ ส า ห รั บ ก า รค้ น ค ว้ า ข อ งนิ สิ ต  เ ป็ น ต้ น 
(M.Sc.Bio_57_6.1_1 , M.Sc.Bio_57_6.1_2 และ M.Sc.Bio_57_6.1_3) 
 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารของภาควิชาชีววิทยา มีการด าเนินการเตรียมจัดหาครุภัณฑ์
ใหม่มาทดแทน คุรุภัณฑ์ที่ถูกใช้งานมากและมีอายุการใช้งานนาน โดยให้อาจารย์ทุกท่านได้มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ช่ ว ย กั น พิ จ า ร ณ า จั ด ห า ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง เ ส น อข อคุ รุ ภั ณ ฑ์ 
(M.Sc.Bio_57_6.1_3) 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
       ม   ประจ าหลักสูตรฯ มีการ        ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน                               ประจ า
หลักสูตร                                                                                    โดย
ผลการประเมินได้คะแนน 4.44 ซึ่ งอยู่ ในระดับดีมาก (M.Sc.Bio_57_5.3_2 และ 
M.Sc.Bio_57_6.1_2) โดยมีการปรับปรุงผลจากการประเมินให้ชัดเจนด้วยการ จัดหางบประมาณ
เพ่ิมเติมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือส่งเสริมการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร 
และนอกจากนี้หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชาชีววิทยา ได้มีการจัดสรรงบจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมให้กับคณาจารย์ในภาควิชาฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
และได้ครุภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตร วท.ม. 
(ชีววิทยา) (M.Sc.Bio_57_6.1_4)  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
M.Sc.Bio_57_6.1_1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการของนิสิต 
M.Sc.Bio_57_6.1_2 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
M.Sc.Bio_57_6.1_3 ครุภัณฑ์ของภาควิชาชีววิทยา/รายงานการประชุมภาวิชาชีววิทยาครั้งที่ 

7/2556 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 
M.Sc.Bio_57_5.3_2 
 

รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) ครั้งที ่3/2557, 
4/2557, 1/2558 และ 2/2558 

M.Sc.Bio_57_6.1_4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาของครุภัณฑ์ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน - - 
องค์ประกอบที่ 2 4.64 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 1.33 น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 2.25 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.03 ปานกลาง 12 ตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววทิยา ปีการศึกษา 2557      64 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

1 - - 2.1 4.64 ดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 1.33 น้อย 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.25 ปานกลาง 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 2 น้อย 

6 1 - 6.1 - 3 ปานกลาง 

รวม 12 7 4 1 2.03 ปานกลาง 

ผลการประเมิน     ปานกลาง 

 
หมายเหตุ  
ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

 1.มีอาจารย์ที่มคีวามหลากหลายทางชีวิวทยา เช่น พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา จุลชีววิทยา เป็นต้น 
     2.ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการท างานวิจัยมากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมครุภัณฑ์ในการท างานวิจัยให้มากข้ึน 
2. วางแผนการใช้คุรุภัณฑ์ร่วมกันทั้งในสาขาและนอกสาขา 

 

 

 

 

 


