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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

       หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.52 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องคประกอบ (13 ตัวบงชี้)  

มีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบท่ี 2)  

และมีจํานวน 4 องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบท่ี 3, 4, 5 และ 6)  

 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 ผาน  
องคประกอบท่ี 2 4.79 ระดับคุณภาพดีมาก (2 ตัวบงชี้) 
องคประกอบท่ี 3 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง (3 ตัวบงชี้) 
องคประกอบท่ี 4 3.72 ระดับคุณภาพดี (3 ตัวบงชี้) 
องคประกอบท่ี 5 3.50 ระดับคุณภาพดี (4 ตัวบงชี้) 
องคประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

3.52 ระดับคุณภาพด ี (13 ตัวบงชี้) 

 
โดยมีประเด็นเรงดวนท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. อาจารยท่ีจบสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา เนนชีววิทยาศึกษา จํานวน 1 คน ซ่ึงอาจไม
เพียงพอตอการควบคุมปริญญานิพนธ หากมีจํานวนรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตท่ีกําหนดไว  

2. งบประมาณไมไดจัดสรรลงหลักสูตร ทําใหการบริหารจัดการอาจลาชาหรือไมตรงตามเปาหมายท่ี
กําหนดในบางเรื่อง 
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บทนํา 
ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ชื่อยอ กศ.ม. (ชีววิทยา) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Education in Biology 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  

25550091104927 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร   

1. มีความรูทางชีววิทยาในมุมกวางและลึกซ้ึง สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการถายทอดเผยแพรความรูและ
งานวิจัยสูชุมชนได 

3. มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห และทํางานวิจัยเก่ียวกับการสอนดานชีววิทยาหรืองานวิจัยดาน
ชีววิทยาท่ีมีประโยชนตอสังคมและวิชาชีพ 

4. มีจิตสาธารณะ มีภาวะผูนํา และเปนผูตามท่ีดีในการพัฒนาวิชาชีพ อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ* ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา), 2550 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2539 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ชีววิทยา), 2537 

2 รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ* Ph.D. (Molecular Systematics and Evolution), 
2542 
M.Sc. (Biochemistry and Genetics), 2538 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ชีววิทยา), 2536 

3 อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย Ph.D. (Soils and Biogeochemistry), 2557 
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2544 

4 อ.ดร.กันตกนิษฐ รัตนธนาวรรณ ปร.ด. (อณูชีววิทยา), 2557 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2552 

5 อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล* ปร.ด. (ชีววิทยา), 2552 
วท.ม. (ชีววิทยา), 2547 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน 

ท้ังนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไป

ตามเกณฑและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

• สัมภาษณ และจดบันทึก 

• อาจารยประจําหลักสูตร 

• อาจารยผูสอน 

• นิสิต 

• ศึกษาเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ขอ 1,2 และ 11) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

เหตุผ  

(กรณี
การ

ดําเนิน   
“ไมผา  

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวน

อาจารย
ประจาํ
หลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสตูรไมไดและประจําหลัก-สูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน –  

2. คุณสมบัติ
ของ
อาจารย
ประจาํ
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน –  

3. คุณสมบัติ
ของ
อาจารย
ผูรับผิดช
อบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันจํานวนอยางนอย 3 คน 

ผาน –  

4. คุณสมบัติ
ของ
อาจารย
ผูสอน 

1. อาจารยประจําหรือผูทรง คุณวุฒิภาย นอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตรา- จารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัม-
พันธกัน และ 2. มีประสบการณดานการสอน และ 3. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผาน –  

5. คุณสมบัติ
ของ
อาจารยท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพ
นธหลัก 
(ก) และ
อาจารยท่ี
ปรึกษา
การ
คนควา

1. เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 2. มีประสบ การณ
ในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผาน –  
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เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

เหตุผ  

(กรณี
การ

ดําเนิน   
“ไมผา  

อิสระ (ข) 

6. คุณสมบัติ
ของ
อาจารยท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพ
นธรวม  
(ถามี) 

1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตรา-จารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กันและ 2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ผาน –  

7. คุณสมบัติ
ของ
อาจารย
ผูสอบ
วิทยานิพ
นธ   

1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันและ 2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ผาน –  

8. การ
ตีพิมพ
เผยแพร
ผลงาน
ของ
ผูสําเร็จ
การศึกษ
า 

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(peer review) ซ่ึง
อยูในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ผาน –  

9. ภาระงาน
อาจารยท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพ
นธและ
การ
คนควา
อิสระใน
ระดับ

วิทยานิพนธ : อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา  
5 คน 

ผาน –  
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เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

เหตุผ  

(กรณี
การ

ดําเนิน   
“ไมผา  

บัณฑิตศึ
กษา 

10. อาจารย
ท่ีปรึกษา
วิทยานิพ
นธและ
การ
คนควา
อิสระใน
ระดับ
บัณฑิตศึ
กษามี
ผลงานวิจั
ยอยาง
ตอเนื่อง
และ
สมํ่าเสมอ 

อยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ผาน –  

11. การ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตามรอบ
ระยะเวล
าท่ี
กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภา
มหาวทิยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป 
ประกาศใชในปท่ี 7 หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8 

ผาน –  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ผาน 

 
 

 

 

 

ผลการประเมินรายตัวบงช้ี หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
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เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเ  

ตัวต้ัง ตัวหาร   
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต    
ตัวบงช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 18.29 4.00   

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท/เอก ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 6.80 12.00   

องคประกอบท่ี 3  นิสิต   
ตัวบงช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต         

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  การสงเสรมิและพัฒนานิสิต       
ตัวบงช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต        
องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจําหลักสูตร  

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร        
ตัวบงช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสตูร      

    ประเดน็ท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 5.00 5.00   
    ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.00 5.00   

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 10.20 5.00   
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปรญิญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบงช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร        
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร        
ตัวบงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน       
ตัวบงช้ีท่ี  5.3 การประเมินผูเรียน        
ตัวบงช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ       

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู  
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู        

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 11 ตัวบงชี้)   
           
      

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไมผาน”) 
1 อาจารยประจาํหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 
ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ภาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสดุปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปท่ีแลว 

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหน่ึงครั้ง 

ผาน  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑติใหมท่ีมีตอคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผาน  

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผาน  

รวมตัวบงชี้ในปนี้  12    ตัวบงชี ้
จํานวนตัวบงชีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน  12    ตัวบงชี ้

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว 

 
 
 
 
 
 
ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 

11 

 

องค 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 – – 
4.79 

(2.1,2.2) 
4.79 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
2.67 

(3.1,3.2,3.3) 
– – 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
3.72 

(4.1,4.2,4.3) 
– – 3.72 ระดับคุณภาพดี 

5 4 
3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

– 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 – 
3.00 
(6.1) 

– 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.17 3.50 4.79 3.52 ระดับคณุภาพด ี
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

– 
การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

– 
 

องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. งานวิจัยปริญญานิพนธของนิสิตไดมาตรฐานตาม
เกณฑกําหนด 

1. ควรสงเสริมใหนิสิตไดแสดงผลงานวิจัยท้ังแบบปาก
เปลาและตีพิมพในวาสารระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติใหมากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
– – 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
– 
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องคประกอบท่ี 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1.  นิสิตท่ีเขามาเรียนในแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพ
ทุกคนไดรับทุน สควค. เพ่ือเรียนจนจบหลักสูตรและ
มีอัตราครูรองรับในการทํางานภายหลังจากจบ
การศึกษาแลว 

1. ควรสงเสริมใหนิสิตไดแสดงผลงานวิจัยท้ังแบบ
ปากเปลาและตีพิมพในวาสารระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติใหมากข้ึน 

2. ขอทุนสนับสนุนใหนิสิตท่ีเขาเรียนแบบไมรับใบ
ประกอบวิชาชีพท่ีจบจากหลักสูตรปริญญาตรี
ดานชีววิทยา ไดรับการพัฒนาและมีอัตราครู
รองรับการทํางานเชนเดียวกับแบบไมขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
– – 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
– 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ..................................................................................................................................... 
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องคประกอบท่ี 4: อาจารยประจําหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัย นวัตกรรม ใน
ดานชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา หรืองานท่ี
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาดานชีววิทยาเพ่ือ
เสริมสรางองคความรูและจุดเนนของหลักสูตร 

1. สงเสริมใหมีการตีพิมพผลงานวิจัย นวัตกรรมใน
ดานชีววิทยาและชีววิทยาศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติใหมากข้ึน 

2. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรขอตําแหนง
วิชาการใหไดอยางนอยตามกําหนดของ สกอ. 

3. อาจารยดานชีววิทยาศึกษามีจํานวน 1 คน จึงควร
จัดทําแผนกําหนดอัตรากําลังและหาบุคคลมาบรรจุ
เพ่ือทําใหศักยภาพดานวิจัยทางชีววิทยาศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
– – 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
– 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3  ตัวบงชี้เปนตัวบงชี้เชิงปริมาณและการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและความพึงพอใจของ

การบริหารหลักสูตรมีแนวโนมท่ีดีข้ึนใน 3 รอบของการทํางาน (3 รอบของการประเมิน) 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. หลักสูตรมีรายวิชาท่ีทันสมัยท่ีสนองความตอง 
การของนิสิตและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  

2. หลักสูตรยืดหยุนใหมีการจัดการเรียนรูตาม
พ้ืนฐานของผูเรียน 

1. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ ใหสาระของรายวิชามีความทันสมัยและเปน
พลวัตรอยางเสมอ 

2. สนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนครู รวมกับศูนย 
สควค. มศว และมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมสรางเปน
ผูนํา จิตสาธารณะ สรางความศรัทธาในวิชาชีพครู 

3. กําหนดแนวทางการวิจัยของหลักสูตรฯ โดยอาจพิจารณา
จากงานวิจัยตามความสนใจของนิสิต และสรางเครอืขาย
กับโรงเรยีนในเรื่องการพัฒนาครู จะทําใหเกิดเปนโจทย
วิจัยและนําเขาสูการทําปริญญานิพนธใหกับนิสิต 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
– – 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
– 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  
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องคประกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 

1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติมท่ีเพียงพอ
เหมาะสมใหตรงกับความตองการของนิสิตอยาง
ตอเนื่อง 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ข้ึนไป  
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2559 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1 จํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา 12 คน  
2 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 4 คน  
3 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาการประเมินบัณฑติ 18.29 คะแนน  
4 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน 33.33 รอยละ  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
5 จํานวนบัณฑติท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป – คน  

6 จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด – คน  

7 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป – รอยละ  

8 คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

– คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 12 คน  

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10) – ช้ิน  
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
6 ช้ิน  

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

– ช้ิน  

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

– ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40) – ช้ิน  
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม

ท่ี 2 (0.60) 
1 ช้ิน  

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

– ช้ิน  

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม
ท่ี 1 (0.80) 

5 ช้ิน  

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน  

19 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) – ช้ิน  
20 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ 6.80 นํ้าหนัก  

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 
– ช้ิน  

22 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) – ช้ิน  
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

23 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.) – ช้ิน  
24 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80) – ช้ิน  
25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) – ช้ิน  
26 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค – นํ้าหนัก  
27 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค – นํ้าหนัก  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด – คน  

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
– ช้ิน  

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

– ช้ิน  

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมมีอยูในฐานขอมูล แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

– ช้ิน  

32 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) – ช้ิน  
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (0.60) –   
34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปน

ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

– ช้ิน  

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (0.80) – ช้ิน  
36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
– ช้ิน  

37 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) – ช้ิน  
38 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ – นํ้าหนัก  

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 
– ช้ิน  

40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) – ช้ิน  
41 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ(0.60) – ช้ิน  
42 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80) – ช้ิน  
43 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00) – ช้ิน  
44 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ – นํ้าหนัก  
45 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค – นํ้าหนัก  

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 
 ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

5 คะแนน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

 ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน  
51 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 40 รอยละ  
52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
2.5 คะแนน  

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

7 ช้ิน  

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

– ช้ิน  

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

– ช้ิน  

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

– ช้ิน  

57 จํานวนบทความวิจยัฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมลู แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

– ช้ิน  

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมลู 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

– ช้ิน  

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม
ท่ี 2 (0.60) 

1 ช้ิน  

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 (0.60) 

– ช้ิน  

61 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40) – ช้ิน  
62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยูใน

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

3 ช้ิน  

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยูใน
ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

– ช้ิน  

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ท่ี 1 (0.80) 

– ช้ิน  

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 1 (0.80) 

1 ช้ิน  

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

5 ช้ิน  

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

– ช้ิน  

68 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) – ช้ิน  
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) – ช้ิน  
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00) – ช้ิน  
71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสตัว ท่ีคนพบใหมและไดรบัการจดทะเบียน (1.00) – ช้ิน  

72 จํานวนตําราท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) – ช้ิน  
73 จํานวนหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) – ช้ิน  
74 จํานวนตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ (1.00) 
 ช้ิน  

75 จํานวนหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

– ช้ิน  

76 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ 10.20 นํ้าหนัก  
 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

– ช้ิน  

78 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) – ช้ิน  

79 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.) – ช้ิน  

80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80) – ช้ิน  

81 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) – ช้ิน  

82 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค – นํ้าหนัก  

83 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค – นํ้าหนัก  

 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

– ช้ิน  

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน  
86 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร – ช้ิน/คน  

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑติใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.57 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศึกษา 2559 

 

วันท่ี 29 มิถุนายน 2560  

ณ หองประชุม 108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

9.00 น. - แนะนําคณะกรรมการประกันคณุภาพ 

- ประธานหลักสูตรนําเสนอภาพรวมของ

การประกันคณุภาพหลักสูตร 

อาคาร 10 หอง 108 

คณะวิทยาศาสตร 

ประธานหลักสตูรฯ 

9.30 น. - คณะกรรมการฯ ประเมินองคประกอบ 2, 

3 และ 4 

คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ 

11.30 น. - สัมภาษณนิสิต 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 น. - คณะกรรมการฯ ประเมินองคประกอบ 5 

และ 6 

คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ 

15.00 น. - คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการ

ประเมิน 

16.00 น. - คณะกรรมการฯ แจงผลประเมินให

คณะกรรมการประจําหลักสตูรฯ ทราบ 

และตอบขอซักถาม 

 


