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บทสรปุผู้บริหาร 
 

   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (2.65 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  
(องค์ประกอบที่ 4) มีจ านวน 1  องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 5)  และมีจ านวน 2  
องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 3 , 6)  

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 ไม่ประเมิน 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 4 3.39 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง (4 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.65 ปานกลาง (13 ตัวบ่งช้ี) 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 เนื่องจากก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการปิดหลักสูตร ฯ ดังนั้นจึงไม่มีข้อเสนอแนะ 
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ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้
ด าเนินการจัดท า รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 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 2558 การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 

 

 

                                                                 

                                                               รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

                                                วันที ่8 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

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

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25520091107433 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

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

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 
ล าดับ ชือ่-นามสกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ(ทุกระดับ) 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. (พฤกษศาสตร์), 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 
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5 นายธงชัย แก้วพินิจ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) (รายช่ือในเล่ม มคอ.2) 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ     

2 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร     

3 รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ     

4 รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ     

5 ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์     

6 ผศ.ดร.พิชาภัค ศรีทายาท     

7 ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์     

8 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ     
9 ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ     
10 ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย     
11 ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช     
12 ดร.ธนวรรณ เตชางกูร     
13 ดร.ธนิต ศิริบุญ     
14 ดร.ประภากร ตันตโยทัย     
15 ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย     
16 ดร.มนตรี มณีภาค     
17 ดร.รักชนก โคโต     
18 ดร.วิศรุตตา อัตถากร     
19 ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ     
20 ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม     

21 ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์     

22 ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์     

23 ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม     

24 ดร.อนิษฐาน ศรีนวล     

25 ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์     
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26 ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี     

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร วท.ม. ชีววิทยา มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนด  
หมายเหตุ เนื่องจากไม่มีรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ดร.อนิษฐาน ศรีนวล     
2 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ     
3 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ     
4 ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม     

 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในหลักสูตร วท.ม. ชีววิทยามีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนด ในปี
การศึกษา 2558 มี อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(M.Sc.Bio_58_1.1_2) 
 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวฒิุ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

- - - - - - 
หมายเหตุ ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

- - - - - - 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตร วท.ม. ชีววิทยา ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนด  
หมายเหตุ นิสิตยังไม่ได้เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2558 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตลอดทั้งหลักสูตร มีจ านวนนิสิต 1 คน ซึ่งยัง
ไม่มีผลงานตีพิมพ์ และในปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีผู้จบการศึกษา  
 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจ านวนนิสิต 1 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก คือ อาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล และเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของนิสิตอีก 4  
คน รวมทั้งสิ้นอาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวลเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของนิสิต 5 คนซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามท่ีก าหนด  
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจ านวนนิสิต 1 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก คืออาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีววิทยา และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานวิจัย ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามท่ีก าหนด ได้แก่ 
อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์  เกษรบัว.  2557. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบชั้นผิวใบของพืชวงศ์

กระดังงา (Annonaceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 6(1): 27-42. 
    (M.Sc.Bio_58_1.1_3) 
ดาราวรรณ สุขเจริญ อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์  เกษรบัว. 2557. กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของ

พืชวงศ์ส้ม (Ruta ceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 6(1): 11-26.   
(M.Sc.Bio_58_1.1_4) 

 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 
2555 และหลักสูตรผ่านการอนุมัติจาก สกอ . เมื่อ 4 กรกฎาคม 2555 (M.Sc.Bio_57_1.1_1) และจะ
ครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตร ฯ ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือจะน าไปใช้ในภาคเรียนที่ 1/2560 ต่อไป 
เพ่ิมเติมกระบวนการด าเนินการของหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา “ผ่าน”ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

(M.Sc.Bio_58_1.1_1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรผ่านการอนุมัติจาก สกอ . 
เมื่อ 4 กรกฎาคม 2555 

(M.Sc.Bio_58_1.1_2) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(M.Sc.Bio_58_1.1_3) ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(M.Sc.Bio_58_1.1_4) ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(M.Sc.Bio_58_1.1_5) มคอ. 7 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชื่อย่อ วท.ม. ชีววิทยา ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่
จบการศึกษา  ในปีการศึกษา 2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- ไม่มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่ส าเร็จการศึกษา จึงไม่มี
การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  

 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

- เฉลี่ย  

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  - คน  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- คน  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  - คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  - คะแนน  

  (2) ด้านความรู้  - คะแนน  

  (3) ด้านทกัษะทางปัญญา  - คะแนน  
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  - คะแนน  
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ - คะแนน  
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด - คะแนน  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

- รอ้ยละ  

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท)   
 

ในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท และไม่มีผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตที่ยังคงอยู่ในหลักสูตร ฯ จ านวน 1 คน ดังกล่าวยัง
ไม่ได้ด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามก าหนดระยะของทางบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558 
ที่ผ่านมา 

 

การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ได้มีการ

บริหารระบบการรับนิสิตโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรควบคุม  ก ากับดูแล 
ตั้งแต่ข้ันตอนการรับนิสิตโดยให้เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร ทั้งจ านวนนิสิตแรกเข้า และคุณสมบัติ
ของนิสิตที่จะเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา และนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ โดยจ านวนรับนิสิตเป็นไปตามแผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของปีการศึกษานั้น ซึ่งนิสิตจะต้องสอบ
ภาษาอังกฤษทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 หลักสูตร วท.ม. 
ชีววิทยา งดรับนิสิต เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ไม่ครบตามเกณฑ์ของ สกอ. ในปลายปี
การศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด จึงด าเนินการ
เพ่ือเปิดรับนิสิตส าหรับปีการศึกษา 2558 ในเทอมที่ 2/2558 (ในขณะที่ ได้รับหนังสือตอบเรื่องแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้เริ่มประกาศรับนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2558 แล้ว) 
(M.Sc.Bio_58_3.1_1) แต่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่าสามารถรับนิสิตในภาคเรียนที่ 1/2558 ในการประกาศ
รับครั้งที่ 2 ได้ ทางหลักสูตร ฯ จึงได้เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่ 2 โดยมีการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือท าการตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดการรับนิสิต จ านวนรับ และคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ให้เป็นไปตาม มคอ 2 และระเบียบของมหาวิทยาลัย การก าหนดอาจารย์เพ่ือด าเนินการ
สอบสัมภาษส์ทางวิชาการ การก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตทางวิชาการ การตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการนิสิต
ชั้นปีที่ 1 และการเตรียมส ารับการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 และการคัดเลือกนิสิตยังใช้เกณฑ์ของการ
รับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 ตามระเบียบการประกาศรับสมัครของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังกล่าว (M.Sc.Bio_58_3.1_2) (M.Sc.Bio_58_3.1_3)  

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา จะต้อง
ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หากมีนิสิตที่สอบเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแบบมี
เงื่อนไขจะต้องเรียนภาษาอังกฤษจนมีระดับคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้นิสิต
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศจากบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา 
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จ านวนหน่วยกิต และรายละเอียดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนการศึกษาโดยประธานหลักสูตร ฯ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร ฯ ให้นิสิตทราบ หาก
นิสิตมีความสนใจในการท าปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนท่านใด นิสิตสามารถ
ติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรง เพ่ือรับทราบการวางแผนการท าหัวข้องานวิจัย เพ่ือให้นิสิตสามารถจบ
การศึกษาได้ทันก าหนดระยะเวลา (M.Sc.Bio_58_ 3.1_2)  

ผลการด าเนินงานจากการเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 พบว่าในการเปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 
1/2558 ครั้งที่ 2 มีนิสิตมาสมัครจ านวน 1 คน แต่นิสิตไม่มาสอบสัมภาษณ์ และในการรับสมัครเพ่ือเข้า
เรียนในภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 1 และ 2 ไม่มีนิสิตมาสมัครในหลักสูตร ฯ จึงไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร ฯ ในปีการศึกษา 2558 (M.Sc.Bio_58_ 3.1_3)  
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

นิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา จ านวนหน่วยกิต และรายละเอียดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนการศึกษาโดย
ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของ
หลักสูตรฯ ให้นิสิตทราบ หากนิสิตมีความสนใจในการท าปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์ผู้สอนท่านใด นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรง เพ่ือการวางแผนการท าหัวข้องานวิจัย 
เพ่ือให้นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ทันก าหนดระยะเวลา (M.Sc.Bio_58_ 3.1_2)  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
(M.Sc.Bio_58_3.1_1) บันทึกการขอเปิดรับนิสิต เทอม 2/58  
(M.Sc.Bio_58_3.1_2) รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. 
(M.Sc.Bio_58_3.1_3) 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 2558 

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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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ในหลักสูตรฯ เพ่ือก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต เพ่ือช่วยดูแลให้นิสิตจบ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนดโดยให้นิสิตมีการรายงานความความก้าวผ่านทาง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ประธานหลักสูตรฯ และกรรมการประจ าหัก
สู ต รฯ  รั บ ท ราบ ใน ที่ ป ระชุ ม ขอ งก รรม การป ระจ า ห ลั ก สู ต รฯ  (M.Sc.Bio_58_3 .2_5 แ ล ะ 
M.Sc.Bio_58_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 
 4. นิสิตต้องด าเนินการยื่นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนดโดยมีการ
แต่ งตั้ งกรรมการในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ตามระเบียบข้อบั งคับของบัณฑิตวิทยาลัย
(M.Sc.Bio_58_3.2_7)  
 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย หลักสูตรได้เปิดสอนรายวิชาสัมมนาทางชีววิทยา 2 รหัสวิชา BI692 
SEMINAR IN BIOLOGY II (M.Sc.Bio_58_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  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
(M.Sc.Bio_58_3.2_1) แผนผังระบบการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิต 

หลักสูตร วท.ม. สาขาชีววิทยา 
(M.Sc.Bio_58_3.2_2) ประกาศโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
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บุคคลทั่วไป  
(M.Sc.Bio_58_3.2_3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) 
(M.Sc.Bio_58_3.2_4) มคอ.3 รายวิชา ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2  มคอ 2 
(M.Sc.Bio_58_3.2_5) รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
(M.Sc.Bio_58_3.2_6) แผนผังขั้นตอนการก ากับ ควบคุม ดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
(M.Sc.Bio_58_3.2_7) ระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนผังที่ 3 ระบบการควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
และการป้องกันบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต 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 าวิทยานพินธ์ 

นิสิตส าเร็จการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

เสนอชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

เข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 2 คร้ัง / 
สัปดาห ์

ก าหนดหวัข้อวิทยานิพนธ ์
 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน
และเหมาะสมกบัเวลาทีก่ าหนด 
 

เสนอแนะข้อบกพร่องและ
แนวทางการแก้ปัญหา 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 
ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 0 - - - - - - 
2555 1 - 1 1 1 1 100 
2556 0 - - - - - - 
2557 0 - - - - - - 
2558 0 - - - - - - 

อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนสิิตชั้นปีที่ 3 
                           จ านวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง M.Sc.Bio_58_3.3_3 และ M.Sc.Bio_58_3.3_4 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

1. การขาดแคลนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้ไม่มีแรงจูงใจของนิสิตของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หรือ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ๆ ในการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

2. การแข่งขันที่สูงขึ้นของสถาบันอื่น ๆ ที่มีหลักสูตรแบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ)  
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2553 3 - - 2(66.7%) 1(33.3%) - - 
ปี 2554 - - - - - - - 
ปี 2555 1 - - - - - - 
ปี 2556 - - - - - - - 
ปี 2557 - - - - - - - 
ปี 2558 - - - - - - - 
รายการหลักฐานอ้างอิง M.Sc.Bio_58_3.3_4  
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

 การที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร สาเหตุเนื่องจากนิสิตท างานใน
ระหว่างเรียนจึงท าให้นิสิตไม่ให้เวลาในการท างานวิจัยที่มากพอ    

* 100 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ - 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ - 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2556  เท่ากับ - 
 หมายเหตุ เนื่องจากหลักสูตร ฯ ได้พยายามติดต่อนิสิตหลายครั้งผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผ่านทางเพ่ือนนิสิต แต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อนิสิตได้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา จึงไม่มีผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรของนิสิตในปีการศึกษา 2558  

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ปีการศึกษา 2558 ยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ของ
นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2558 ยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ 
อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ได้ประชุมร่วมกันและได้ประสานงานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้การดูแลนิสิตทางด้านต่างๆ และ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร้องเรียนในกรณีที่มีปัญหา
โดยได้จัดวางกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่หน้าห้อง
ภาควิชาฯ โดยข้อร้องเรียนจะถูกส่งผ่านจาก
ภ าค วิ ช า ฯ ไป ยั งป ร ะ ธ าน ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ให้พิจารณา
แก้ไขต่อไป นอกจากนี้ทางหลักสูตร ฯ ยังมีการใช้
ช่องทางอ่ืน ๆ ในการรับข้อร้องเรียนจากนิสิตโดย
การให้นิสิตสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายังอาจารย์
ที่ปรึกษาโดยผ่านทาง E-mail หรือทางเว็บไซต์
ข อ งภ าค วิ ช า  (M.Sc.Bio_5 8 _3 .3 _1  แ ล ะ
M.Sc.Bio_58_3.3_2) 
 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_58_3.3_1 ข้อมูลความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิต 
M.Sc.Bio_58_3.3_2 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนและ

ภาพถ่ายกล่องรับข้อร้องเรียนที่หน้าห้องภาควิชาชีววิทยา อาคาร 10 
M.Sc.Bio_58_3.3_3 จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2555-2557 
M.Sc.Bio_58_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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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ มีกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย
มีการประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเพ่ือพิจาณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับเข้ามาใน
หลักสูตร ทั้งนี้โดยมีการวางแผนรับโดยให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังของภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาชีวิทย า 
คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรโดยรวม 7 หลักสูตร และมีการเปิดรับอาจารย์ใหม่อย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์หลายท่านที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม
ในการเป็นคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา และมีการประชุมเพ่ือประเมินความต้องการอาจารย์ใหม่และ
การประเมินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ก าหนดของ สกอ. ซึ่ง
ค านึงถึงความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตรฯ และมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรโดยมีกระบวนการ
และขั้นตอนดังนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาความจ าเป็นในการรับอาจารย์ใหม่ ร่าง
ข้อก าหนดภาระงานส าหรับอาจารย์ใหม่ ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ให้ตรงตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและความต้องการของหลักสูตร กล่าวคือ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติขึ้นไปที่ไม่เก่ียวข้องกับปริญญานิพนธ์ จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเรื่องเข้าเสนอต่อ
ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือน าเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์และกรอบอัตราก าลังของภาควิชาต่อไป ภายหลัง
จากได้รับการอนุมัติคณะกรรมการหลักสูตรจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้ผ่านการคัด
กรองในเบื้องต้นโดยการร่วมสัมภาษณ์และพิจารณาบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ตรง
ตามความต้องการที่สุดเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป  หลังจากนั้นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจะด าเนินการประเมินผลที่ได้จากการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ โดยใช้ผล
ประเมินการสอนของอาจารย์จากนิสิตเป็นตัวชี้วัด เพ่ือประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง เพ่ือใช้วางแผนแผนการรับและแต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี
ก า ร ศึ ก ษ า ถั ด ไ ป  (M.Sc.Bio_58_4.1_1, M.Sc.Bio_58_4.1_2, M.Sc.Bio_58_4.1_3 แ ล ะ 
M.Sc.Bio_58_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 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเพ่ือวางแผนการ 

บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ โดยพิจารณาอัตราก าลังของภาควิชาฯ ในแต่ละปีและการเกษียณอายุ
ราชการของอาจารย์ เพ่ือการวางแผนการรับอาจารย์เพ่ือลดความเสี่ยง  

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

1) แผนอัตราก าลัง: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมหารือวางแผนอัตราก าลังของ
อาจารย์ประจ าในหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ได้มีการวางแผนอัตราก าลังในระยะยาวเพ่ือ
การสรรหาอัตราก าลังทดแทนในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันมีสาเหตุมา
จากหลายประการ เช่น ความเจ็บป่วย การโยกย้ายไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไป 
หรือเกษียณอายุราชการในอนาคตข้างหน้า และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้น
ภายในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ในการวางแผนการดังกล่าวมีการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับการขออัตราก 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
ตามความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน สนับสนุนให้มีความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าท่านอ่ืน ๆ ที่มีความช านาญในสาขา 
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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 งแ 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_58_4.1_4)  
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือ
วางแผนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยความร่วมมือทางการจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่ออาจารย์ซึ่งอยู่ในสังกัดของภาควิชา ฯ หลักสูตรยังได้มีการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานด้านวิชาการทั้งการเขียนบทความทางวิชาการและต าราทางวิชาการ ดังเห็นได้จากอาจารย์ประจ ามี
ผลผลิตต าราทางวิชาการออกสู่สาธารณะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
อันเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หลักสูตรได้เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และภายนอกหลักสูตรผ่านทางการเข้าร่วมในรายวิชาสัมมนาวิชาการของนิสิตในหลักสูตร และหลักสูตร
อ่ืนๆ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการท าวิจัยให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการสนับสนุนการเข้า
อบรมการวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รุ่นใหม่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งคณาจารย์ภายในคณะที่ได้รับประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่าง ๆ ได้แก่  การบรรยาย
เรื่อง Beyond nature : Engineering microbial factories for sustainable chemicals โดย Asst. 
Professor Kechen Zhang จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา  การบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อการศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ า (Coleoptera) โดยอาจารย์ ดร.วิศรุตตา อัต
ถากร ในการท างานวิจัย (M.Sc.Bio_58_4.1_5) ดังจะเห็นได้จากการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ มีการ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการสม่ าเสมอ (M.Sc.Bio_58_4.1_6 หาข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัย ผลักดันให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัย เห็นได้จากอาจารย์ประจ าทุกคนมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยอย่างน้อย 1 ทุน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรยังได้จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม และการจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมบุคลากร (M.Sc.Bio_58_4.1_7) 
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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
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ การเข้ าร่วมฟั งการบรรยายพิ เศษในหั วข้อ
การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วง
น้ า (Coleoptera) 

2 อาจารย์สุขุมาภรณ์ แสงงาม การเข้ าร่วมฟั งการบรรยายพิ เศษ ในหั วข้อ
การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วง
น้ า (Coleoptera) 

3 อาจารย์สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ การเข้า ร่วม ฟั งการบ รรยาย เร่ือง  Beyond 
nature : Engineering microbial factories 
for sustainable chemicals โ ด ย  Asst. 

Professor Kechen Zhang จาก University of 

Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา   
4 อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร การเข้าร่วมการน าเสนอการประชุมวิชาการ

อนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ห่งระเทศไทย ครั้ง
ที่ 6  

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย แก้วพินิจ สัมมนาโครงการยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม
สังคม เรื่อง "การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์" 

 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) 

ไมมี่อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) 
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมม่ี            
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_58_4.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) ครั้งที่ 2/2559 
M.Sc.Bio_58_4.1_2 การประกาศรับต าแหน่งอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ของภาควิชาชีววิทยา 
M.Sc.Bio_58_4.1_3 บันทึกข้อความมติที่ประชุมสภาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
M.Sc.Bio_58_1.1_1 มคอ.2 
M.Sc.Bio_58_4.1_4 แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีววิทยา 
M.Sc.Bio_58_4.1_5  โครงการเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย  
M.Sc.Bio_58_4.1_6  การเข้าร่วมกจิกรรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
M.Sc.Bio_58_4.1_7  ผลการประเมินหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

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

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 2.5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 15.0  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 300 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
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ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1. 
 

รศ.ดร.เฉลมิชัย วงศ์วัฒนะ เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2558) ศักยภาพ
ทางอัลลีโลพาทีของใบพืชวงศ์  Apocynaceae บางชนิด. วารสาร
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 6 
(2): 256-267 

0.8 

2. 
 

อ.ดร.สริิรักษ์ ศรวณียารักษ ์ Sarawaneeyaruk S, Krajangsang S, Pringsulaka O. (2015) 
The effects of neem extract and azadirachtin on soil 
microorganisms. Journal of Soil Science and Plant 
Nutrition. 15 (4): 1071-1083 

1 

  Pringsulaka O. Rueangyotchanthana K, Suwannasai N, 
Watanapokasin R, Amnueysit P, Sunthornthummas S, 
Sukkhum S, Sarawaneeyaruk S, Rangsiruji A. (2015) In vitro 
screening of lactic acid bacteria for multi-strain probiotics. 
Livestock Science. 174: 66-73 

1 

  สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์, วัลลภา หล่อเหลี่ยม, ณัฏฐิกา สุวรรณาศรยั, 
สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, วิเชียร กิจปรีชาวนิช. 
(2558) การผลติเอทานอลจากวัชพืชน้ าด้วยกระบวนการหมักแบบ 
Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) และ 
Separated Hydrolysis and Fermentation (SHF). วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว. 31 (2): 27-40. 

0.8 

3. 
 

ผศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ 1. ชุดอุปกรณ์ตรวจวัณโรคชนิดมยัโคแบคทีเรียม 0.4 

  2. รางวัลเหรยีญทอง (Gold Medal) จากผลงานเรื่อง "Canine 
Heartworm/Ehrlichia 2T-DNA strip" 

1 

  3. รางวัล Special Awards จาก Korea Invention Promotion 
Association, Korea จากผลงานเรื่อง "Canine 
Heartworm/Ehrlichia 2T-DNA strip" 

- 

  4. รางวัลเหรยีญทองกิตติมศักดิ์ (AFJ Gold Medal) จากผลงานเรือ่ง 
"Colorimetric DENV DNAsensor kit" ส าหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อ
โรคไวรัสไข้เลือดออก 

1 

  5. รางวัลเหรยีญทอง (Gold Medal) จากผลงานเรื่อง 
"Colorimetric INH-TB DNAsensor kit" 

1 

  6. รางวัลเหรยีญทอง (Gold Medal) จากผลงานเรื่อง "HBV/HCV 
Duo- DNA strip" 

1 

  7. รางวัลพิเศษ (Special Awards) จาก Taiwan Invention 
Association จากผลงานเรื่อง 
"Salmonella/Listeria/Campylobactor Triple Single DNA 
Strip Test"  

- 

  8. รางวัลเหรยีญทอง (Gold Medal) 
จากผลงานเรื่อง "Salmonella/Listeria/Campylobactor 
Triple Single DNA Strip Test" 

1 
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ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

  9. รางวัลเกียรติยศ Honour Reward of Origitea จาก Institute of 
Health and Beauty, Russia จากผลงานเรื่อง 
"Salmonella/Listeria/Campylobactor Triple Single DNA 
Strip Test" 

1 

  10. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานเรื่อง "Canine 
Heartworm/Ehrlichia 2T-DNA test" 

1 

  11. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากผลงานเรื่อง 
"Salmonella Turbidity test set"  

1 

  12. รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize)  
จากผลงานเรื่อง "Dengue virus serotype-specific DNA 
sensor strip test ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสไข้เลือดออกแบบ
แยกซีโรไทป์โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ" 

1 

  13. รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Korea Invention 
Promotion Association (KIPA) Korea จากผลงานเรื่อง "Dengue 
virus serotype-specific DNA sensor strip test ชุดตรวจ
วินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ดีเอ็นเอ
ไบโอเซนเซอร์แบบแถบ" 

- 

  14. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ผลงานเรื่อง "IBV DNAsensor 
dipstick test" ส าหรับตรวจเชื้อไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดต่อใน
ไก่ 

1 

  16. รางวัลผลงานประดิษฐด์ีเยี่ยม (The Best Innovation Award) 
จาก The First Institute Inventors and Researchers in I.R.IRAN 
จากผลงานเรื่อง "IBV DNAsensor dipstick test" ส าหรับตรวจ
เชื้อไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ 

1 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 15 
คิดเป็นร้อยละ 300 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_58_4.2_1 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
M.Sc.Bio_58_4.2_2 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร วท.ม. สาขาชีววิทยา 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 5 5 4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 4.39 4.5 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2555-2557 หลักสูตร วท.ม. สาขาชีววิทยา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ครบ
ตามจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่อาจารย์
ประจ าหลักสูตร เป็นกรรมการประจ าหลักสูตรชุดเดียวกันกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.ม. สาขาชีววิทยา) อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาได้มี
การก าหนดระเบียบของการจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ดังนั้นหลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาชีววิทยาได้รับการจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มในปี 2557 จึง
ท าให้มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงพอและไม่ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในภาควิชาฯ และ
ทางหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) ได้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งได้คะแนน 
4.39 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก ในปีการศึกษา 2558 ได้คะแนน 4.5 (M.Sc.Bio_58_4.3_2) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_58_4.3_1 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 

2555-2557 
M.Sc.Bio_58_4.3_2 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการ
ออกแบบหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาชีววิทยา เนื่องจากภาควิชาชีววิทยามีความหลากหลายทางด้านเนื้อหา ทั้งทาง
พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และอ่ืนๆ นิสิตสามารถที่จะเลือกท า
ปริญญานิพนธ์ในสาขาที่ตนเองมีความสนใจ จากการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จึงได้จัด
รายวิชาที่มีความเหมาะสมกับการเรียนและการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 
นอกจากนั้นนิสิตยังต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกทางด้านที่ตนเองสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ กรรมการประจ าหลักสูตรฯ จึงจัดให้มีวิชาเลือกในสาขาต่าง ๆ ทั้งทางพฤกษศาสตร์ สัตว
วิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับความต้องการหาความรู้ของนิสิต 
และเป็นพ้ืนฐานในการท าวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นิสิตจ าเป็นต้องการเรียนรู้ทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ
ซึ่งอาจเป็นวิทยาการใหม่ๆ หรือความรู้ที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือรองรับการท าวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถเสนอกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ เพ่ือท าการเปิดสอนรายวิชานั้นๆ ในรายวิชา Special Topic 
ซึ่งกรรมการพิจารณาหัวข้อและเนื้อหา และเสนอผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ  เพ่ือพิจารณาเปิดสอนให้นิสิต
ต่อไป (M.Sc.Bio_58_5.1_1 และ M.Sc.Bio_ 58_1.1_1) หลังจากที่มีการเรียนการสอนเสร็จสิ้นไปแล้ว 
จึงให้นิสิตประเมินสาระของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน จึงมีการน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรต่อไป 
 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้มีการปรับปรุงรายวิชาตาม มคอ.7 เพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ ให้กับนิสิตในภาคเรียนถัดไป 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ยังมีการสอนในรายวิชาที่นิสิตต้องมีการน าเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่
นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนดังกล่าว เช่น ในรายวิชา ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 เพ่ือให้นิสิต
ได้ค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัยในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้นิสิตมีการค้นคว้าแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ท ารายงาน ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้ประชาสัมพันธ์
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และน าเสนอความรู้ในด้าน
ต่างๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ อีกด้วย  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_58_5.1_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา)  
M.Sc.Bio_58_1.1_1 มคอ.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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การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร  

 นิสิตในหลักสูตรมีจ านวนน้อยมาก ท าให้ขาดโอกาสในการประเมินการเรียนการสอนและการ
ปรับปรุงรายวิชาต่างๆ อีกทั้งยังไม่สามารถติดต่อนิสิตที่มีอยู่ในหลักสูตรได้ ท าให้ไม่มีผลประเมินการ
บริหารหลักสูตรจากนิสิต 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 นิสิตในหลักสูตรมีจ านวนน้อยมากย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในเรื่อง
การผลิตมหาบัณฑิต อีกท้ังไม่มีผลประเมินการบริหารหลักสูตรจากนิสิตจึงท าให้การปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรให้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นไปอย่างไม่รอบด้าน 

 3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปืที่ 4 ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีนิสิตสนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรมากขึ้น 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 
- การก าหนดผู้สอน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มีการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอนโดยยึด
เกณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนใน มคอ.2 โดยอาจารย์ผู้สอนต้องจัดท า มคอ.3 ในการเปิดสอน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ฯ เพ่ือให้ที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาความถูกต้อง
โดยในรายวิชาที่เปิดสอนอาจจะมีอาจารย์สอนเพียงท่านเดียวหรือมีอาจารย์สอนร่วมกันมากกว่า 1 ท่านก็
ได้ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมของรายวิชาและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ และ
อาจารย์ผู้สอนต้องมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตไม่ต่ ากว่า 3.51 โดยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าอาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลการประเมินมากกว่า 3.51 และทางหลักสูตรฯ ยังส่งเสริมให้อาจารย์ได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการสอนโดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัด
ขึ้นทุกปีและในปีการศึกษา 2558 ไม่มีข้อมูลจากการประเมินของนิสิต  
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 กรรมการประจ าหลักสูตร ฯ และภาควิชา ฯ มีการก ากับควบคุมการท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของภาควิชา ฯ และมหาวิทยาลัยให้ทันตาม
ก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างไรก็ตามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมานิสิตที่
คงเหลือในหลักสูตร จ านวน 1 คน แต่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจึงไม่มีข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.4 
 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้มีการเปิดสอนรายวิชา  BI595 RESEARCH 
METHODOLOGY ให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ เพ่ือแนะแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต โดยอาจารย์
ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลายทั้งทางด้านชีววิทยา เช่น พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา และจุล
ชีววิทยา เป็นต้น ท าให้นิสิตสามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตสนใจได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจ า
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หลักสูตรฯ มีการให้ค าปรึกษาและแนะน าอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่นิสิตสนใจและทางหลักสูตรฯ มี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือก ากับ ดูแล ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตตลอด
การศึกษาในหลักสูตรฯ รวมทั้งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพ่ือดูแล ก ากับการท าวิทยานิพนธ์
ของนิสิตให้ตรงตามสาขาที่นิสิตสนใจ และให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร ก าหนด 
(M.Sc.Bio_58_5.2_1 และ M.Sc.Bio_58_3.2_7) 
 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุม
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการท าวิจัย
ให้กับนิสิต โดยการแต่งตั้งมีการด าเนินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรฯ มีการแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ทราบถึงการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเสนอ
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในล าดับต่อไป ก่อนการน าเสนอการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร ฯ  ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตร ฯ ยังไม่ได้มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เนื่องจากไม่มีนิสิตใหม่และนิสิตที่คงเหลือในหลักสูตร จ านวน 1 คน 
ซึ่งได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว (M.Sc.Bio_58_5.2_2 และ M.Sc.Bio_58_1.1_2) 
 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 กรรมการประจ าหลักสูตรฯ และภาควิชาฯ มีการก ากับควบคุม การท าปริญญานิพนธ์และการ
ตีพิมพ์ผลงาน อย่างไรก็ตามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นิสิตที่คงเหลือในหลักสูตร จ านวน 1 คน 
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มีการติดตามนิสิตให้มาท าวิจัย  อย่างต่อเนื่อง 
(M.Sc.Bio_58_5.2_2) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_58_5.2_1 เว็บไซต์รายวิชาที่เผยแพร่ มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

วท.ม. สาขาชีววิทยา 
M.Sc.Bio_58_5.2_2 บันทึกจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
M.Sc.Bio_58_1.1_2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
M.Sc.Bio_58_3.2_6 แผนผังขั้นตอนการก ากับควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
M.Sc.Bio_58_3.2_7 ระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
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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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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
- 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 มีความรู้พื้นฐาน
ทางชีววิทยาที่สามารถน ามาประยุกต์ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ได้ และสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยด้านชีววิทยา 3. การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา นิสิต
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางชีววิทยา
ไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบนิสิตต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  นิสิตต้องมีความสามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถติิ เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผลการวิจัย และนิสิตสามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  (M.Sc.Bio_58_1.1_5) แต่เนื่องจากในภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนเพราะนิสิตได้ลงทะเบียนครบทุก
รายวิชาในปีการศึกษา 2557  
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ มีการใช้ 
มคอ. 5 ในกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยมีการประชุมหลังจากการท า มคอ. 5 เสร็จสิ้น 
เพ่ือท าการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ลงทะเบียนในหลักสูตรฯ และวางแผนการท างาน
ของหลักสูตร ฯ จากนั้นจึงน าผลการพิจารณาเข้าการประชุมภาควิชาฯ และการประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ ต่อไป  

 อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีนิสิตใหม่เข้ามาเรียนในหลักสูตร ฯ อีกทั้งยังคงมีนิสิตที่
ค้างอยู่ในระบบซึ่งได้ลงทะเบียนรายวิชาครบแล้วในปีการศึกษา 2557 จึงเป็นผลท าให้ไม่สามารถจัดท า 
มคอ. 5 ได ้ 

 
 
 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ และคณาจารย์ในภาควิชาฯ มีการติดตามการจัดท า มคอ.3  

มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) ให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่ง มคอ. 5 และ 6 จะต้องท าภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (M.Sc.Bio_58_5.3_2) แต่เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1 และภาค
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เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พบว่าไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนและทางหลักสูตร ฯ ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการประเมิน/มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังจบปีการศึกษา และมี
การรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์และด าเนินการเผยแพร่บนเวปไซด์ (M.Sc.Bio_58_5.3_2) 
 

- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตร ฯ มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์อย่างเป็นระบบการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้ 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่านพร้อมให้

ข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วหัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่าน อาจารย์ประจ าหลักสูตร

จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสม

กับเวลาที่ก าหนด 
 5. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประธานและกรรมการ

ในการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนอย่าง

น้อย 2 ครั้ง / สัปดาห์ 
 7. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2558 พบว่าไมม่ีหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_58_1.1_5 มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชา ชว692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 
M.Sc.Bio_58_5.3_1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา)  
M.Sc.Bio_58_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา)  
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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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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานจามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7     
ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 

* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะข้อ 1, 6 และ ข้อ 10 เท่านั้น การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้ออ่ืน ๆ และ/หรือการด าเนินงานตามสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตาม มคอ.2 หมวดที่ 
7 ข้อ 7 ของหลักสูตรนั้น ๆ    
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยทางหลักสูตร ฯ มีการ
จัดประชุมจ านวน 9  ครั้ง โดยมีเนือ้หาการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

M.Sc.Bio_58_5.3_2 
(รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าหลักสตูร 
วท.ม. (ชีววิทยา)  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่รับรองโดย 
สกอ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2555 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา 

M.Sc.Bio_58_1.1_1 
(มคอ.2) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุก
รายวิชา 

- ไม่ประเมินเนื่องจากนิสิตได้
ลงทะเบียนครบรายวิชาที่อยู่ใน
หลักสตูรและอยู่ในสถานะภาพ

การรักษาสภาพนิสติ.ในปี
การศึกษา 2558 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

- ไม่ประเมินเนื่องจากนิสิตได้
ลงทะเบียนครบรายวิชาที่อยู่ใน
หลักสตูรและอยู่ในสถานะภาพ

การรักษาสภาพนิสติ.ในปี
การศึกษา 2558 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

M.Sc.Bio_58_1.1_5 
(มคอ.7) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา หลังปีการศึกษา 
6 มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้

ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

- ไม่ประเมินเนื่องจากนิสิตได้
ลงทะเบียนครบรายวิชาที่อยู่ใน
หลักสตูรและอยู่ในสถานะภาพ

การรักษาสภาพนิสติ.ในปี
การศึกษา 2558 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ไม่มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปี 
2557 จึงยังคงใช้การด าเนินงานตามที่
หลักสตูรเสนอไว้  

M.Sc.Bio_58_5.3_2 
(รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสตูร วท.ม. (ชีววิทยา)  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ใหม่ใน
หลักสตูร 

ไม่ประเมินเนื่องจากปีการศึกษา 
2558 ไม่มีอาจารย์ใหม่ใน

หลักสตูร 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

M.Sc.Bio_58_4.1_6 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อย 

หลักสตูรมีบคุลากรสายสนับสนุนการเรยีนรู้ 
จ านวน 1 คน คือ นายทรงกลด ใบยา ในปี
การ ศึกษา 2558 ได้รับการอบรม 1 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 100 

M.Sc.Bio_58_5.4_1 
1.โครงการการจัดการความรู้เพื่อ
การพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ : กิจกรรมท่ี 2 การ
สร้างวินัยเชิงบวกอย่างสรา้งสรรค ์
ในวันท่ี 24 มิ.ย. 2559 โดย 
อาจารย์เสวี จิตราภริมย์   
2.โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง 
"การจัดการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ" ในวันพุธท่ี 29 
มิถุนายน 2559 โดย  ผศ.สุชาดา 
ไชยสวัสดิ ์

11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

- ไม่ประเมินเนื่องจากยังไมม่ีบัณฑิต
จบการศึกษา 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ - ไม่ประเมินเนื่องจากยังไมม่ีบัณฑิต
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

จบการศึกษา 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 6  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการ

ผ่าน 
6  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ
ไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_58_5.4_1 การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร 
M.Sc.Bio_58_4.1_6 การเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ในการพิจารณาและสรุปสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ภาควิชาฯ จะได้ด าเนินการตามแผนงบประมาณ เช่น มีการจัดหาห้องวิจัยให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ การ
เสนอขอครุภัณฑ์ของภาควิชาฯ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรฯ 
มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้าของนิสิต เป็นต้น (M.Sc.Bio_58_6.1_1 , M.Sc.Bio_58_6.1_2 
และ M.Sc.Bio_58_6.1_3) 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตร ฯ ภายใต้การบริหารของภาควิชาชีววิทยา มีการด าเนินการเตรียมจัดหาครุภัณฑ์ใหม่มา
ทดแทน ครุภัณฑ์ที่ถูกใช้งานมากและมีอายุการใช้งานนาน  โดยให้อาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันพิจารณาจัดหาข้อมูลเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเสนอขอครุภัณฑ์ (M.Sc.Bio_58_6.1_3) โดยทาง
หลักสูตรมีกระบวนการด าเนินงานในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. หลักสูตร มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือหารือเกี่ยวกับการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนให้กับนิสิตในหลักสูตร โดยการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชา 
ที่ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
 2. จัดหารายละเอียดของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา เพ่ือจัดล าดับ
ความจ าเป็นในการขอเสนอจัดซื้อและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป  
 อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2558 ทางภาควิชาได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนได้อย่างเพียงพอ
และเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภาควิชาชีววิทยามีห้อง
บรรยายเพียง 1 ห้อง ซึ่งมี LCD และคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน และห้องบรรยายอ่ืน ๆ หลักสูตรฯ ใช้ห้อง
บรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์และครุภัณฑ์ครบทุกห้อง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน ส าหรับห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย มีวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องแก้วพ้ืนฐาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ
สารเคมี เตรียมพร้อมให้นิสิตสามารถทดลองหรือวิจัยได้สะดวก นิสิตสามารถค้นหาความรู้ต่าง ๆ  ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ Wi-Fi และระบบ wireless ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการ
ฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ ส านักหอสมุดได้ส ารวจความต้องการเอกสาร ต ารา 
วารสาร และฐานข้อมูลจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี และด าเนิน การจัดหาให้ครบถ้วน 
  
 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน  มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
เพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่นิสิตต้องการ เพื่อน าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป โดยผลการประเมินได้
คะแนน 4.5 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก (M.Sc.Bio_58_5.3_2 และ M.Sc.Bio_58_6.1_2) โดยมีการปรับปรุง



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีววทิยา ปีการศึกษา 2558 หน้า 49 
 

ผลจากการประเมินให้ชัดเจนด้วยการ จัดหางบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร และนอกจากนี้หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของ
ภาควิชาชีววิทยา ได้มีการจัดสรรงบจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมให้กับคณาจารย์ในภาควิชา ฯ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต และได้ครุภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา)  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Bio_58_6.1_1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการที่นิสิตใช้ในการท าวิทยานิพน์ 
M.Sc.Bio_58_6.1_2 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
M.Sc.Bio_58_6.1_3 ครุภัณฑ์ของภาควิชาชีววิทยา 
M.Sc.Bio_58_5.3_2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) 
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หมวดที่ 5 

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    

 

หมายเหตุ เนื่องจากใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 ไม่มีการเสนอแผนการด าเนินงาน เพื่อการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตร ฯ  

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)       

- 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       
- 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

โดยมีจุดเด่น ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร 
2. มีความหลากหลายของสาขาวิชาในหลักสูตรซึ่งจะเป็นผลดีในการตอบสนองความต้องการใน

การเรียนและการท าวิจัยของนิสิต 
3. มีระบบ กลไก ในการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดี ท าให้สามารถพัฒนาหลักสูตรในส่วนของ 
     องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 ได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. ปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยปรับปรุงให้ตอบโจทย์ในการประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาให้มากขึ้น เช่น ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาให้รายวิชาและการ
เสริมสร้างทักษะมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

2. วางกลยุทธ์เชิงรุกในการรับนิสิต โดยใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียและการลงพ้ืนที่จริงและ
ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตปริญญาตรีปัจจุบัน
ควบคู่ไปกับการรับนิสิตจากภายนอก 

3. ถึงแม้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีระบบ กลไก ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แต่การ
ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยังไม่ทันต่อเวลาและเพียงพอต่อความต้องการอย่างเต็มที่ 
หลักสูตรควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เนื่องจากหลักสูตร วท.ม. ชีววิทยา ในปัจจุบันยังคงมีนิสิตคงค้างในหลักสูตร จ านวน 1 คน 
และในปีการศึกษา 2558 ไม่มีนิสิตมาสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร และทางหลักสูตรงดรับนิสิตตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามทางหลักสูตร จะด าเนินการปิดหลักสูตร เมื่อนิสิตที่ยังคงค้างอยู่
ในหลักสูตรได้ส าเร็จการศึกษา อ้างถึงจากการที่หลักสูตร ฯ ได้น าเสนอเรื่องการด าเนินการของหลักสูตร ฯ 
ถึงคณะวิทยาศาสตร์ (ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ ๐๕๑๙.๗.๐๕/๕๐๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) และ
ทางภาควิชาชีววิทยา ได้ด าเนินการส่งเรื่องไปยังฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ แล้วนั้น  คณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๙-๓๐๔ อาคาร ๑๙  ได้พิจารณาแนวทางการด าเนินการ
ของหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการไม่
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่ง
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จะต้องเริ่มด าเนินการในปีนี้ (๒๕๕๘) เนื่องจากไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน
และจะด าเนินการปิดหลักสูตรเมื่อนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา ตามท่ีประธานหลักสูตรเสนอ 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

                     -                  
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 ไม่ประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 4 3.39 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

2.65 ปานกลาง 11 ตัวบ่งชี้ 
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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 

2 - -  (2.1,2.2) ไม่
ประเมิน 

 

3 3 
(2, 2, 2) 

2 
- - 2.00 น้อย 

4 3 
(2, 4.17, 4) 

3.39 
- - 3.39 ด ี

5 4 
(2) 

2.00 
(2, 2, 5) 
3.00 

- 2.75 ปานกลาง 

6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 11 7 4 
-  
 

 ปานกลาง 

ผลการประเมิน    2.65 ปานกลาง 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
องค์ประกอบท่ี 2 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนและการท าวิจัย 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน 
2. การจัดหาแหล่งทุนในการเรียนและการวิจัยให้นิสิต 2. ส่งเสริมให้นิสิตในระดับ ป.ตรี ที่เป็นศิษย์เก่าให้เข้ามา

เรียนต่อในหลักสูตร ฯ มากข้ึน 
 
องค์ประกอบท่ี 3 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. สร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน 

2. ส่งเสริมให้นิสิตในระดับ ป.ตรี ที่เป็นศิษย์เก่าให้เข้ามา
เรียนต่อในหลักสูตร ฯ มากข้ึน 
3. การจัดหาแหล่งทุนในการเรียนและการวิจัยให้นิสิต 

 
องค์ประกอบท่ี 4 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ 1. ส่งเสริมให้มีการขอต าแหน่งวิชาการให้มากข้ึน 
2. มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมให้มีผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี ไม่มี 
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องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีรายวิชาที่หลากหลายในหลักสูตร 1. มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย 
2. มีอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายใน
แต่ละสาขาวิชา 

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันสมัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ิมเติมที่ เพียงพอ

เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร............................................................................................... 

และ หลักสูตร................................................................................................ ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขา
เดียวกัน 

 

หมายเหตุ :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 

ลายเซ็น :  วันที่ : 8 ก.ค. 59 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : อาจารย์สุขุมาภรณ์ แสงงาม 

ลายเซ็น :              วันที่ : 8 ก.ค. 59 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ 

ลายเซ็น : _     วันที่ : 8 ก.ค. 59 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร 

ลายเซ็น :               วันที่ : 8 ก.ค. 59 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย แก้วพินิจ 

ลายเซ็น :                       วันที่ : 8 ก.ค. 59 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขจีนาฏ โพธิเวชกุล (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น :             วันที ่8 ก.ค. 59 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
 เนื่องจากหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) งดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา เนื่องจาก
หลักสูตรฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ และในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงพอเนื่องจากการบริหารหลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) ภายใต้การบริหารของ
ภาควิชาชีววิทยาได้มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2557 จึงท าให้หลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) มี
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงพอ และตามที่ทางหลักสูตรฯได้มีแผนเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 
2558 นั้น พบว่าไม่ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ฯ และในปัจจุบันยังคงมีนิสิตคงค้างในหลักสูตร ฯ จ านวน 
1 คน คือนางสาวสุขุมาลย์ บัณฑิต ซึ่งอยู่ในสถานะการรักษาสภาพนิสิต 
 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I W S U 

                
                
 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ 
 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
  รายวิชาบังคับ เนื่องจากไม่มีนิสิตเข้าใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2558 

รหัส ชื่อวชิา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
  ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558    
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
  ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558    
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
     

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปขอ้คิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม  
 

 

ความรู้  
 

 

ทักษะทางปัญญา  
 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

 
 
 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา - คน  เนื่องจาก

ในปี
การศึกษา 
2558 ยัง
ไม่มีนสิิต
ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด - คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ - คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน - ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด - คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
- คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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 านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

- ช้ิน   

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

- ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

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 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00) - ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์ - น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ - น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
- ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

- ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) -    
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่

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

- ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) - ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
- ช้ิน   

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 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ(1.00) - ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ -  น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ -  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีววทิยา ปีการศึกษา 2558 หน้า 64 
 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
2.5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที ่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) 

1 ช้ิน   

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) 

2 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

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

2 ช้ิน   

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

- ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   
70 จ านวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) - ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
- ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   
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 - น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.) - ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00) 11 ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์ 11  น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ 15  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   

 


