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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

       หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2559  ได มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ

มีระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี (3.36 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องคประกอบ (13 ตัวบงช้ี) โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 2

องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบที่ 4 และ 5)  มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง 

(องคประกอบที่ 3 และ 6)  

 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมวดที่ 1 ผาน  
หมวดที่ 2 4.67 ดีมาก (2 ตัวบงช้ี) 
หมวดที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบงช้ี) 
หมวดที่ 4 3.11 ดี (3 ตัวบงช้ี) 
หมวดที่ 5 3.25 ดี (4ตัวบงช้ี) 
หมวดที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบงช้ี) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

3.36 ดี (13 ตัวบงช้ี) 

 
โดยมีประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

สนับสนุนอาจารยเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยเร็ว 
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บทนํา 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ช่ือยอ กศ.บ. ชีววิทยา 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  
 

รหัสหลักสูตร  
 25540091103396  
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร   

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เปนผูนําในการสรางสรรคการเรียนรูแนว
ใหม มีความเปนครูและเปนนักวิชาการที่พรอมดวยคุณธรรม บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังน้ี  

1) มีความรู ใฝรูครอบคลุมทั้งศาสตรในสาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร และวิชาชีพครู สามารถจัดการ
ความรู พัฒนาการเรียนและตอยอดองคความรูทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสารใหเกิดความรูอยางมีประสิทธิภาพ  

2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีอุดมการณรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาและชุมชนอยางเต็มศักยภาพ 

3) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผู อ่ืนโดยใชหลักประสานประโยชนสวนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน ธํารงรักษาไวซึ่งภูมิปญญาไทย 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *อ.ณัฐรินทร  วงศธรรมวานิช วท.บ.(สัตววิทยา) 2545, วท.ม.(วนศาสตร) 

2548, วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 2555 
2 *อ.วุฒิพงษ  ทองใบ วท.บ.(ชีววิทยา) 2545, ปร.ด.(ชีววิทยา) 2553 
3 *อ.วัลลภา  หลอเหลี่ยม วท.บ.(จุลชีววิทยา) 2548, วท.ม.(จุลชีววิทยา

ประยุกต) 2551, วท.ด.(เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ) 2556 

4  อ.อภิรดา  สถาปตยานนท วท.บ.(ชีววิทยา) 2543, วท.ม.(พฤกษศาสตร) 
2546, วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 2552 

5  อ.ฐาปนา  ชลธนานารถ วท.บ.(สัตววิทยา) 2550, วท.ม.(ชีววิทยา) 
2553, วท.ด.(ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธุ) 2556 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกทีส่ถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไป

ตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม 

• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงช้ี และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานขอมลูเพ่ิมเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงดวยการเย่ียมชม 

• สัมภาษณ และจดบันทึก 

• อาจารยประจําหลักสูตร 

• อาจารยผูสอน 

• บุคลากรและเจาหนาที่ในหลกัสูตร 

• นิสิต/ศิษยเกา 

• ผูใชบัณฑิต 

• ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรปรญิญาตรี)  

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 
หมวดที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  
1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน  

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน  

11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 

หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8 

ผาน  

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ผาน 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (สําหรบัหลักสตูรปริญญาตร)ี  

 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบที ่2  บัณฑิต    4.67 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

38.97 9 4.33 4.33 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป (ระดับปริญญาตรี) 

22 22 5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโท/เอก ท่ี

ไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร 

    

องคประกอบที ่3  นิสิต   3.00 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต       3 3 

ตัวบงชี้ท่ี  3.2  การสงเสรมิและพัฒนานิสติ     3 3 

ตัวบงชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      3 3 

องคประกอบที ่4  อาจารยประจําหลักสูตร  3.11 

ตัวบงชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร      2 2 

ตัวบงชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร      3.33 3.33 

    ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจาํหลกัสตูรท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก     5 5 

    ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีดํารงตาํแหนงทาง

วิชาการ 

    0 0 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร     5 5 

    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ไดรับการอางองิในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบงชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      4 4 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     2 2 

ตัวบงชี้ท่ี  5.3 การประเมินผูเรียน       3 3 

ตัวบงชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    5 5 

องคประกอบที ่6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  3.00 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน …13..  ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 43.66 

         ตัวบงชี้ 13 

    คะแนน 3.36 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

(ตัวบงชี้ในตารางจะใชสําหรับหลักสูตรที่ไมมี มคอ.1 เทานั้น สําหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ใหปรับใชตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้น )ๆ 

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผล

การ
ดําเนินงาน 
“ไมผาน”) 

1 อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาคการศึกษา ใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังป
การศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา ผาน  
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 
ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน ยกเวน  
9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 
ผาน  

10 บุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ผาน  
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ผาน  

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ผาน  

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 11 
จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน 11 

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้ 100 

หลักสูตร...................................................... การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการดําเนินงานรอยละ........  100 
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

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 ผาน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.33, 
5.00 
(2.1,2.2) 

4.67 ดีมาก 

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

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 2, 3.33, 4 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.11 ด ี

5 4 3 
(5.1) 

2, 3, 5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ดี 

6 1 - 3 
(6.1) 

- 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.05 3.25 4.67 3.36 ด ี

ผลการประเมินระดับ ดี ดี ดีมาก   
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จุดแข็ง จดุที่ควรพฒันา  

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชงิคุณภาพ 

หมวดที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยัง่ยืน 

 
 
- 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
- 
 

 
 
 
- 
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องคประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
1.บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร เปนที่
ยอมรับและตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีผลประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานในคะแนน
ระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.หลักสูตรควรสํารวจขอมูลบัณฑิตที่ทํางานตรงและ
ไมตรงสาขาเพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนใหบัณฑิตได
ทํางานตรงตามสาขา 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
 
หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมของนิสิตกอนจบการศึกษาโดยจัดเตรียมความพรอมทางดานเน้ือหาวิชาและ
ทักษะในการดํารงชีวิตและอาชีพ (ขอมูลจากการสัมภาษณนิสิต) 
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องคประกอบที่ 3: นิสิต 

 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
        

 
  
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. ขาดการประเมินกระบวนการของการเตรียม
ความพรอมของนิสิตที่เขาศึกษา โดยยังใช
กระบวนการเดิมในปกอนในการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอม 
 

 
 
 
 
 

 
1. ควรมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

เตรียมความพรอมใหแกนิสิต 
2. ควรมีการเตรียมความพรอมในดานที่

นอกเหนือจากงานวิชาการ เชน ทักษะการ
ดํารงชีวิต ทักษะทางภาษา หรือทักษะอ่ืนๆ 
ที่จะใชในการทํางาน 

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
- 
 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
 
- 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
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องคประกอบที่ 4: อาจารยประจําหลักสตูร 

 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
 

 
 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. อาจารยประจําหลักสูตรยังไมเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ 

2. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร
เปนวุฒิทางวิทยาศาสตร มิใชทางการศึกษา 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตรยังเปนทางดานวิทยาศาสตร มิใช
ดานการศึกษา และมีอาจารยเพียง 2 ทาน ที่
มีผลงานทาวิชาการ 

 
 
 
 
 

 
1. สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร

ตําแหนงทางวิชาการโดยจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเขาสู ตําแหนงทาง
วิชาการใหชัดเจน 

2. จัดทําแผนรับอาจารยที่มีวุฒิทางการศึกษา
ในอนาคต และสงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรเขาอบรมทางวิชาชีพครู 

3. สนับสนุนการทําวิจัยและผลงานทาง
วิชาการใหเนนทางดานการศึกษาใหมาก
ขึ้น 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงช้ีที่ 4.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงช้ีที่ 4.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงช้ีที่ 4.3  ..................................................................................................................................... 
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรยังขาดการประเมินการกําหนดตัว

ผูสอน การบูรณาการ เน้ือหาวิชากับงานวิจัย 
บริการวิชาการ และบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. หลักสูตรยังกําหนดแนวทางการประเมิน
ผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติไมชัดเจน 

 
 
 

1. สรางระบบการประเมินการกําหนดตัวผูสอน
และดําเนินการบูรณาการเน้ือหาวิชากับ
งานวิจัย บริการวิชาการ และบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหครบถวน 

2. ควรใชแผนทีแ่สดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชามาเปนเกณฑในการ
กําหนดวิธีการประเมินผูเรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 

 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงช้ีที่ 5.1 ..................................................................................................................................... 

ตัวบงช้ีที่ 5.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 ..................................................................................................................................... 

ตัวบงช้ีที่ 5.4  ..................................................................................................................................... 
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 องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ยังขาดหองหรือสถานที่ที่จะใหนิสิตทํางาน

นอกหองเรียนไดอยางสะดวก เหมาะสม 
และมีความเปนสวนตัว 

2. อุปกรณ  สื่ อบางอย า ง  เ ช น  โทรทั ศน 
คอนขางเกาและชํารุด 

1. หลักสูตรควรประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพ่ือจัดหาสถานที่ที่จะใหนิสติทํางานนอก
หองเรียนไดอยางสะดวก เหมาะสม และมี
ความเปนสวนตัว 

2. หลักสูตรจัดซื้อหรือซอมบํารุงอุปกรณและสือ่
ตางๆ ที่พรอมจะใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2559 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบงชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 24 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 9 คน   
3 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาการประเมินบัณฑิต 4.33 คะแนน   
4 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน 37.50 รอยละ   

ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบณัฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 24 คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 24 คน   

7 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 100 รอยละ   
8 คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
5 คะแนน   

ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ชิ้น   

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

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

19 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 
 ชิ้น   

  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
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22 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   
23 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   
24 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ชิน้   
25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  ชิ้น   
26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  น้ําหนัก   
27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

32 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปน
ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
(0.80) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

37 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 
  ชิ้น   

40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   
42 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ชิ้น   
43 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ชิ้น   
44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 
 ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
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47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คน   
51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 รอยละ   
52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
0 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

2 ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูล 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยูใน
ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ท่ี 1 (0.80) 

 ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 1 (0.80) 

 ชิ้น   

  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
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66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวชิาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

(1.00) 
  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   
74 จํานวนตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

 ชิ้น   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ 2.40 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ชิ้น   
81 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   
82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   
83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   
 ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 ชิ้น   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน   
86 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   

ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศึกษา 2559 

 

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2560   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

9.00 – 9.30 แนะนําหลักสตูร และอาจารยประจําหลักสตูร หองประชุม  

10- 108 

 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย                          

ศรีนครินทรวิโรฒ 

9.30 – 12.00 การประเมินเลมรายงาน และสัมภาษณตัวแทนคณาจารย และ

นิสิตในหลักสูตร ฯ (ชวงที่ 1 ) 

12.00 -13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 การประเมินเลมรายงาน และสัมภาษณตัวแทนคณาจารย และ

นิสิตในหลักสูตร ฯ (ชวงที่ 2 ) 

15.00 – 16.00 สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากกรรมการประเมนิ

คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
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