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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ไม่ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ถ้า

พิจารณาตามองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (11 ตัว

บ่งช้ี) มีผลการประเมิน ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่าน 

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 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่าน มีเงื่อนไข 
องค์ประกอบที่ 2  ไม่ประเมิน  
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 4 3.39 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 5 3 ปานกลาง (4 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

0.00 ไม่ผ่าน (11 ตัวบ่งช้ี) 

หมายเหตุ เน่ืองจากหลักสูตร ฯ ยังไม่ได้ปรับปรุงและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  แต่
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะหลักสูตร ฯ มีจุดประสงค์จะปิดหลักสูตรและได้ด าเนินการขอปิดหลักสูตร ใน
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยมีหลักฐานแสดงชัดเจน ทั้งเอกสารที่ออกจากหลักสูตรและเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
แต่บัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งให้หลักสูตรทบทวนการปิดหลักสูตร   ดังน้ันหลักสูตรจึงได้ด าเนินการทบทวนและจากการประชุม
ร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับคณะมีมติไม่ปิดหลักสูตรและให้หลักสูตรเร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  โดยหลักสูตรได้เร่ง
ด าเนินการและมีหลักฐานเอกสารในการด าเนินการครบถ้วน แต่สาเหตุที่ล่าช้าเน่ืองจากกระบวนการและรอบระยะเวลาของ
การน าเข้าสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ดังน้ันหากหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสมบูรณ์และได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าหลักสูตรสามารถยื่นค าขอเพื่อรับการประเมินเพื่อ
ทบทวนผลการประเมินในข้อน้ีได้อีกครั้ง 
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โดยมีประเด็นเร่งด่วนท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง ดังน้ี 

1. เร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อการขอรับ
การทบทวนการตรวจประเมิน 

2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรกุ เช่น ไปน าเสนอหลักสูตรตามคณะหรือหน่วยงานที่ใช้
ประโยชนห์ลกัสูตร 

3. มีทุนสนบัสนุนการศึกษาและวิจัยส าหรบันสิิตใหม่ 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ช่ือย่อ วท.ม. ชีววิทยา 
ช่ือภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
รหัสหลักสูตร  

25520091107433 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถทางด้านชีววิทยา สามารถสร้างผลงานวิจัยทีเ่ป็นองค์
ความรู้ใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ และให้บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณในการวิจัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม  มีเจตคติที่ดี และมีจิตส านึกที่
เหมาะสมต่อการเป็นนักวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถด าเนินการวิจัย และน าเสนอผลการ วิจัย
ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม 
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมลูปัจจุบัน) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) สาขาวิชา  

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

2* นางสาวสุฑามาศ นิยมพานิช อาจารย ์ วท.บ. (ชีววิทยา), เกียรตินิยมอันดับ 1, 2551 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร,ู 2552 
ปร.ด. (ชีวเคม)ี, 2558 

3* นางสาวสริิรกัษ์ ศรวณียารักษ์ อาจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร), 
2547 
M.Agr. (Applied Bioscience), 2550 
D.Agr. (Applied Bioscience), 2553 
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4 นางสาววิศรุตตา อัตถากร อาจารย ์ B.Sc. (General Science), 2543 
M.Sc. (Biology of Water Resource 
Management), 2545 
Ph.D. (Biotechnology/ Polymer Science), 
2552 

5 นายธงชัย แก้วพินิจ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกทีส่ถาบันนั้น ๆ ก าหนดข้ึน 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลกัฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 อาจารยผ์ู้สอน 

 นิสิต 

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

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น 

ผ่าน - 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างนอ้ย 2 คน 

ผ่าน - 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ข้ึนไป ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน - 

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา 

ผ่าน - 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ก) และอาจารยท์ี่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญา
เอกหรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา 

ผา่น - 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

6. คุณสมบัติของอาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา  

ผ่าน - 

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรอืด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รบั
ปริญญา  

ผ่าน - 

8. การตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

วารสารหรอืสิง่พิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

ผ่าน ในปีการศึกษา 2559 ไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาเน่ืองจาก

ไม่มีนิสิตคงเหลือใน
หลักสูตร ฯ 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน - 

10. อาจารย์ทีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ี ผ่าน - 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน  
“ไม่ผ่าน”) 

11. การปรบัปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรบัปรุงใหเ้สรจ็
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพือ่ใหห้ลกัสูตรใช้
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลกัสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ไม่ผ่าน อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการปรบัปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา “ไม่ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ไม่
ประเมิน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ไม่
ประเมิน 

   

องค์ประกอบที ่3  นิสิต   
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต       2.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     2.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      2.00 2.00 
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร      2.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร     4.17 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  5.00  5.00 100 5.00 
    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 2.00  5.00 40 2.50 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  15.00  5.00 300 5.00 
    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร       4 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     2.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมินผู้เรียน      2.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100 5.00 

องค์ประกอบที ่6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      2.00 2.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 11 ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 30.17 
         ตัวบ่งชี้ 11 
    คะแนน 2.74 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

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

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

- ไม่ประเมิน 

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

- ไม่ประเมิน 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผ่าน  

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

- ไม่ประเมิน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

- ไม่ประเมิน 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- ไม่ประเมิน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- ไม่ประเมิน 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้  6    ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบ่งชีในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน  6    ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค ์
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี ่2
 - 

6 

2 - - ไม่ประเมิน 
(2.1,2.2) - ไม่ประเมิน 

3 3 
(2,2,2) 

 (3.1,3.2,3.3) - - 2 ระดับคุณภาพ น้อย 

4 3 
(2, 4.17, 4) 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.39 ระดับคุณภาพ ด ี

5 4 
(3) 

 (5.1) 
(2,2,5) 

 (5.2,5.3,5.4) - 3 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

6 1 - (2) 
 (6.1) 

- 2 ระดับคุณภาพ น้อย 

รวม 11 7 4 - ปานกลาง 
ผลการประเมิน    0.00 ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข) 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

เร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อการขอรับการ
ทบทวนการตรวจประเมิน 

 
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 
 

องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 
 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องค์ประกอบท่ี 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

 
 
 
 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
พัฒนาระบบการรับนสิิตใหเ้ป็นไปตามแผนการรบั 
 
 

1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรกุทั้ง
ภายในและภายนอก  

2. มีทุนสนบัสนุนการศึกษาและวิจัยส าหรบั
นิสิตใหม ่

 
 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ........................................................................................................... .......................... 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ................................................................................................................. .................... 
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องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 
และมผีลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

สนับสนุนทุนวิจัยและกลไกในการขอทุนวิจัยทัง้ภายใน
และภายนอก และสร้างระบบเชิดชูเกียรติอาจารยผ์ู้ที่
ท าผลงานทางวิชาการที่ดีเด่น 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมี
เพียง 2 ท่าน 
 

สร้างระบบกลไกในการสนบัสนุนอาจารย์เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
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องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

 
 
 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
มีรายวิชาในหลักสูตรบางรายวิชาไม่ทันสมัยตาม
การเปลี่ยนแปลงของบรบิททางสงัคมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 
 
 

ปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสงัคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปจัจบุัน 
 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
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องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
วัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนยังไมเ่พียงพอต่อความต้องการทีจ่ะรองรับ
หลักสูตรที่ปรับปรงุใหม ่
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบ กลไก ในการจัดให้มสีิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้แก่ วัสดุครุภัณฑ์ สารเคมี และอื่น ๆ ที่
ทันสมัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอตอ่
ความต้องการทีจ่ะรองรับหลกัสูตรทีป่รบัปรุงใหม่ 
 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป  
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา - คน   
2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด - คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต - คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน - ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - คน   
6 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด - คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
- คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10) - ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
- ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

- ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

- ช้ิน   

14 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
- ช้ิน   

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

- ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

- ช้ิน   

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

- ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

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

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
- ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) - ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00) - ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ - น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ - น้ าหนัก   

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

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
- ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

- ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) - ช้ิน   
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

- ช้ิน   

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

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

37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ -  น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
- ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60) - ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00) - ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ -  น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ -  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
2.5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

4 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

- ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

- ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
- ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุม่ที่ 2 (0.60) 

- ช้ิน   
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62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ช้ิน   

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

2 ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

2 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

1 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) - ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00) - ช้ิน   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   
74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
- ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 5 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) 1 ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) - ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ 0.6  น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 5.6  น้ าหนัก   
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 ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คน   
86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร - ชิ้น/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
- คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคณุภาพภายใน 

หลักสตูรหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา     

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศกึษา 2559 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 10-108 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 

 คณะกรรมการประชุมวางแผนแนวทางการประเมิน 

ตรวจสอบเอกสาร 

อาคาร 10 คณะ

วิทยาศาสตร์ ห้อง 

10-108 

09.00-09.30 น.  ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรบั 

 ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

- แนะน าอาจารยป์ระจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า

ภาควิชา 

- รับฟังแผนการด าเนินการประเมินจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน 

อาคาร 10 คณะ

วิทยาศาสตร์ ห้อง 

10-108 

09.30-12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของหลักสูตร 

 

อาคาร 10 คณะ

วิทยาศาสตร์ ห้อง 

10-108 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาคาร 10 คณะ

วิทยาศาสตร์ ห้อง 

10-108 

13.00-15.30 น. สัมภาษณ์อาจารยป์ระจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าภาควิชา  อาคาร 10 คณะ

วิทยาศาสตร์ ห้อง 

10-108 

15.30 น. แจ้งผลการประเมิน อาคาร 10 คณะ

วิทยาศาสตร์ ห้อง 

10-108 
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