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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒ  มผีลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ และมรีะดบัคุณภาพอยู่ในระดบัด ี(3.60 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ  (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องคป์ระกอบที ่2) มจี านวน 3 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัด ี (องคป์ระกอบที ่3, 4 และ 5) และมจี านวน 1 
องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (องคป์ระกอบที ่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 4.47 ดมีาก (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที่ 3 3.33 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.30 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที่ 5 3.75 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.60 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1.  ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
2.  ควรสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา  ชื่อยอ่ วท.บ. (ชวีวทิยา) 
ชื่อภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Biology 

 ภาควชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
รหัสหลักสูตร  

25450091100988 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม มจีรรยาบรรณในวชิาชพีและมจีติส านึกสาธารณะ  
2. เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะชวีวทิยา  
3. เพื่อผลติบณัฑติใหม้คีวามสามารถศกึษาคน้ควา้ และวจิยั เพื่อน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรู ้และ
สรา้งสรรคน์วตักรรม  
4. เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่น  
5. เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีวามสามารถในการสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 
 ผศ. นลนิา  ประไพรกัษ์สทิธิ ์

สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร)์ 2538, 
Ph.D.(NEUROSCIENCE) 2543 

2 
อ. วนัชาต ิ สุมโนจติราภรณ์ 

วท.บ.(ชวีวทิยา) 2525, วท.ม.(ชวีวทิยา
สภาวะแวดลอ้ม) 2535 

3 
อ.มนตร ี มณีภาค 

วท.บ.(ชวีวทิยา) 2543, วท.ม.(วทิยาศาสตร์
การแพทย)์ 2550, วท.ด.(สรรีวทิยา) 2555 

4 
อ.ธนิต  ศริบิุญ 

วท.บ.(ชวีวทิยา) 2551, วท.ด.(วทิยาศาสตร์
ชวีภาพ) 2557 

5 
อ. อนิทนนท ์ กลศาสตรเ์สนี 

วท.บ.(ชวีวทิยา) 2548, ปร.ด.(ชวีวทิยา) 
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 

 นิสิต 

 ศึกษาเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ์ คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 2  บณัฑิต     
ตวับ่งชีท้ี ่ 2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

25.93 6 4.32 4.32 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
(ระดบัปรญิญาตร)ี 

12 13 92.31 4.62 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 ผลงานของนสิติและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท/เอก ที่
ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

- - - - 

องคป์ระกอบท่ี 3  นิสิต    
ตวับ่งชีท้ี ่ 3.1  การรบันิสติ       4 4 
ตวับ่งชีท้ี ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสติ     3 3 
ตวับ่งชีท้ี ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกบันิสติ      3 3 
องคป์ระกอบท่ี 4  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   
ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร      2 2 
ตวับ่งชีท้ี ่ 4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร     3.89 

    ประเดน็ที ่4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  4  5 80 5 
    ประเดน็ที ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ 

 1 5  20 1.67 

     ประเดน็ที ่4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  2.4  5 48 5 
ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร      4 4 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   
ตวับ่งชีท้ี ่ 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร      3 3 
ตวับ่งชีท้ี ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน     4 4 
ตวับ่งชีท้ี ่ 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน       3 3 
ตวับ่งชีท้ี ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

    5 5 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   
ตวับ่งชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้     3 3 

คะแนนเฉล่ียตวับง่ช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 13 ตวับง่ช้ี) ตวัตัง้ 46.83 
         ตวับง่ช้ี 13 
    คะแนน 3.60 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ยกเว้น  

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้  11   ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน  11     ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผา่น 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมนิ  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2
 - 
6 

2 - - 4.32,4.62 
(2.1,2.2) 

4.47 ระดบัคุณภาพดมีาก 

3 3 4,3,3 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.33 ระดบัคุณภาพด ี

4 3 2,3.89,4 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.30 ระดบัคุณภาพด ี

5 4 3 
(5.1) 

4,3,5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.75 ระดบัคุณภาพด ี

6 1 - 3 
(6.1) 

- 3 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.27 3.75 4.47 3.60 ระดบัคุณภาพด ี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

 
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตยังน้อยเกินไป 
 
 

หลักสูตรควรด าเนินการส ารวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเอง และเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมมากข้ึนและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยตรง 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   
 

11 

องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรลดอัตราการลาออกระหว่างการศึกษาของนิสิต 
 
 
 

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรให้นิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  อย่างต่อเนื่องทุก
ชั้นปี 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  มีการประเมินและวิเคราะห์สาเหตุที่นิสิตไม่มารายงานตัวเป็นจ านวนมาก และมีการปรับแผนได้

ทันท่วงที น าไปสู่การปรับปรุงการรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ......................................-...............................................................................................  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  .........................................-...........................................................................................  
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
2. ควรเพิ่มผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 
 

1. จัดท าแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ส าหรับอาจารย์แต่ละท่าน และมีระบบพี่
เลี้ยงส าหรับการเตรียมการขอต าแหน่ง
วิชาการ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

มีความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรเพิ่มขึ้นทุกปี 
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องค์ประกอบที่ 5: หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
มีวิธีการทวนสอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง
ในเชิงลึกจากผู้เรียน และมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม
พิจารณาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างเป็น
ระบบ 

 

เข้ารับการอบรมวิธีการทวนสอบที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ตามลักษณะของรายวิชา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

มีการให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการวิชาการและการวิจัยกับอาจารย์  ท าให้นิสิตมีประสบการณ์
และผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
อุปกรณ์การเรียนการสอนมีอายุการใช้งานนาน เริ่ม
เสื่อมสภาพ 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
ทดแทน 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
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ภาคผนวก 

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  21 คน   

2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด  6 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ  25.93 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน  28.57 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  12 คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด  20 คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   92.31 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

 4.62  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 านวนบทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

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 บทความวจิัยฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   

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

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   
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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) 
3 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจยัฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่อยูใ่นฐานข้อมลู 
แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม   ช้ิน   
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ที่ 2 (0.60) 

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 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) 

1 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

1 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 านวนผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน (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 2.4 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
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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 5 คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.23 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  

ณ ห้องประชุม 10-108 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อที่ 1) 

10.45 – 12.00 น. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (เบิกค่าอาหารกลางวันมื้อที่ 1) 

13.00 – 14.30 น. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ต่อ) 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อที่ 2) 

14.45 – 16.30 น. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ต่อ) 

 


