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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี  (3.94 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดมีาก (องค์ประกอบท่ี 2, 5) 

มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 3, 4, 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 4.18 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.63 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 4.25 ดีมาก (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.94 ด ี (13 ตัวบ่งช้ี) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

2. ควรมีระบบส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือคณาจารย์ในการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ เช่น การใช้ระบบพ่ี
เลี้ยง 

3. ควรเร่งด าเนินงานให้คณาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ชื่อย่อ วท.บ. (ชีววิทยา) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหสัหลักสูตร  
 25450091100988 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตส านึกสาธารณะ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัย เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผศ. นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์ สพ.บ. 2538, Ph.D. (Neuroscience) 2543 
2 *อ. วันชาติ  สุมโนจิตราภรณ ์ วท.บ. (ชีววิทยา) 2525, 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) 2535 
3 *อ. มนตรี  มณีภาค วท.บ. (ชีววิทยา) 2547, วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

2550, วท.ด. (สรีรวิทยา) 2555 
4 อ. ธนิต  ศิริบุญ วท.บ. (ชีววิทยา) 2551, 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 2557 
5 อ. อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี วท.บ. (ชีววิทยา) 2548, ปร.ด. (ชีววิทยา) 2557 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน

กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน - 

2. คุณสมบตัิของ

อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน - 

11. การปรบัปรุง

หลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย

เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 

หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน - 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

67.04 16.00 4.19 4.19 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

35.00 42.00  83.33  4.17  

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต      
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       4 4  
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     4 4  
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3 3  
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

    4 4 

ตัวบง่ช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร   3   2.89  
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 4  5 80  5  

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1  5  20  1.67  

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 0.40 5  8  2.0  

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    4 4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 51.25 
        ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.94 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถา้มี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่
ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถา้มี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ผ่าน ไม่มีอาจารย์ใหม ่

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติ
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 

3.97 คะแนน 
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
ละเว้น ยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 

รวมตัวบ่งชี้ในปีน้ี 10 
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทัง้หมดในปีนี ้ 100 
หลักสูตร.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  มีการด าเนินงานร้อยละ.100. ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.19, 
4.17 

(2.1, 2.2) 

4.18 ดีมาก 

3 3 4, 4, 3 
(3.1, 3.2, 

3.3) 

- - 3.67 ดี 

4 3 4, 2.89, 4 
(4.1, 4.2, 

4.3) 

- - 3.63 ดี 

5 4 4 
(5.1) 

4, 4, 5 
(5.2, 5.3, 

5.4) 

- 4.25 ดีมาก 

6 1 - 4 
(6.1) 

- 4 ดี 

รวม 13 7 4 2 3.94 ดี 

ผลการประเมิน 3.70 4.25 4.18   
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของอุดมศึก 
ษา ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ต้องการสร้าง
บัณฑิตที่รอบรู้ ครอบคลุมทั้งด้าน zoology, botany, 
genetics และ ecology  
 
2. บัณฑิตสามารถท างานได้ดี ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีความสามารถในการปรับตัว 
ได้ดีและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้ดี 
 
 

ควรสอบถามผู้ใช้บัณฑิตให้ลึกซึ้งข้ึน เพ่ือน าสาระ
ความต้องการใช้งาน ความก้าวหน้า และการ
ประยุกต์ใช้วิชาการด้านชีววิทยา ในอนาคต เพ่ือ
น ามาพัฒนาหลักสูตรและคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

คณาจารย์ของหลักสูตรมีความทุ่มเทในการดูแลและ
ให้ค าแนะน าแก่นิสิต โดยมีช่องทางในการติดต่อกับ
อาจารย์ที่หลากหลาย รวมทั้งมีระบบในการจัดการข้อ
ร้องเรียนแก่นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

หลักสูตรควรมีก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมของนิสิตเพ่ือเข้าสู่การเรียนรู้รายวิชาของ
หลักสูตรในแต่ละช่วงของการเรียนในหลักสูตร และมี
การประเมินผล 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
 

- 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  มีการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด มีการประเมินผลและน าผลไปวางแผนปรับปรุง จนเห็น

ผลการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  มีการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด มีการประเมินผลและน าผลไปวางแผนปรับปรุง จนเห็น

ผลการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   - 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ 
 

1. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์เป็น
รายบุคคล โดยมีการวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือ 
2. ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่มีการบูรณาการองค์
ความรู้ในแต่ละความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรมีระบบส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ
คณาจารย์ในการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ เช่น การใช้
ระบบพ่ีเลี้ยง  
2. ควรเร่งด าเนินงานให้คณาจารย์มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  มีการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด มีการประเมินผลและน าผลไปวางแผนปรับปรุง จนเห็น

ผลการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีข้ึนทัง้การคงอยู่และความพึงพอใจของ

อาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
1. หลักสูตรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมศาสตร์ด้าน
ชีววิทยาและมีจุดเน้นที่ให้ บัณฑิตมีความรอบรู้หลาย
ด้านผสมกัน  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างดี 
 
2.  การจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี  รวมถึง
การเปิดโลกทัศน์นิสิต โดยการเยี่ยมชมและฝึก
ปฏิบัติงานภายนอก 
 
3. กลุ่มคณาจารย์มีการเตรียมตัวสอนที่ดี มีการร่วม
ก าหนดสาระและความเชื่อมโยงของความรู้ ที่จะสอน
ร่วมกัน 
  
 
 

 
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ที่
ส าคัญให้เป็นระบบมากข้ึน เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ความรู้และหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- - 

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

- 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มีการส ารวจความต้องการและประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้ 2 ครั้ง 
ในรอบปี ท าให้สามารถเสนอของบประมาณ ทั้ง 
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้คณะ และ
ได้อุปกรณแ์ละครุภัณฑท์ี่สนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
 
 

ส ารวจความต้องการของคณาจารย์เพ่ือน าไปสู่การ
ได้มาซึ่งเครื่องมือที่สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 
 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  มีระบบ กลไก และการประเมินกลไกดังกล่าว 2 ครั้งในรอบปี 
ท าให้สามารถเสนอของบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้คณะ และได้อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก 

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 57.0 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 16.0 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 67.04 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 28.07 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 35 คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 57 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 83.33 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
5 

คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10) - ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
- ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

- ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

- ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
- ช้ิน   

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

- ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

- ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

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

- ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ - น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
- ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.) - ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) - ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์ - น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ - น้ าหนัก   

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

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
- ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

- ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

- ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
-    

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

- ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

- ช้ิน   

36 บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ -  น้ าหนัก   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
- ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60) - ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00) - ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ -  น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ -  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 20 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
1.67 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

1 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

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

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 0.4 น้ าหนัก   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.97 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

9.00 กล่าวต้อนรับผู้ประเมิน แนะน าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

9.20 ประเมินคุณภาพหลักสูตร ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

12.00 พักรับประทานอาหาร ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

13.00 ประเมินคุณภาพหลักสูตร (ต่อ) ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

16.00 กล่าวสรุป และแสดงความขอบคณุผู้ประเมิน ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

 


