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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล

การดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  (3.04 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิชา
ชีววิทยา “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบ
ที่ 2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 ) และมีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 5 และ 6 )  

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังน้ี 
1. หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนเข้าสู่การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  

2. หลักสูตรควรปรับแผนอัตรากําลัง เพ่ือขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง ตําแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ทางด้านศึกษาศาสตร์ 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

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 4.61 ดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที ่3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 4 3.11 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง (4 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.04 ดี (13 ตัวบ่งช้ี) 
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บทนํา 
ข้อมูลพืน้ฐานของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ช่ือย่อ กศ.บ. (ชีววิทยา) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Biology 

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

รหัสหลักสูตร  
 21045601 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

เพ่ือผลติบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลศิทางวิชาการและวชิาชีพ เป็นผู้ นําในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนว

ใหม ่มีความเป็นครูและเป็นนกัวชิาการท่ีพร้อมด้วยคณุธรรม 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลักสูตร 

 1. มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลมุทัง้ศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครู สามารถ
จดัการความรู้ พฒันาการเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมทัง้สามารถใช้
ภาษาเพ่ือการส่ือสารให้เกิดความรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 2. มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีอดุมการณ์รักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู เพ่ือพฒันาผู้ เรียน สถานศกึษา และชมุชนอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
 3. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนโดยใช้หลกัประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย เพ่ือขบัเคลื่อนและพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืน ธํารงรักษาไว้ซึง่ภมูิปัญญาไทย 
 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช* อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช*  
อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ* อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ*  
อ.วัลลภา หล่อเหลี่ยม* อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม* เปลี่ยนแปลงคุณวุฒิ 
อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์** แปลงแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อ.จิตติมา เหมกิตติวัฒน์ อ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ** แปลงแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช* อาจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 

2555 
2 อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ* อาจารย์ ปร.ด. (ชีววิทยา), 2553 
3 อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม* อาจารย์ วท.ด. (เภสัชเคมีและ

ผลิตภัณฑ์), 2556 
4 อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์** อาจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 

2551 
5 อ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ** อาจารย์ วท.ด. (ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและชีววิทยาชาติ
พันธ์ุ), 2556 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
จํานวนนสิิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  ปกีารศึกษา 2557 
(ข้อมูล พ.ศ. 2557) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

ชีววิทยา 25 คน 25 คน 19 คน 24 คน 29 คน 123 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

 สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลกัสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรบัหลักสตูรระดับปริญญาตรี) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการ ทุกตัว ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต   4.61 4.61 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

46.47 11 4.22 4.22 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 34 34 100 5 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต  7 2.33 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต      2 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     2 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      3 3 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร 9.33 3.11 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร      2 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร   10 3  3.33 3.33 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 5 5  100 5 

     ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 0 0  0 0 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  3.40 5  68 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      4 4 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 11 2.75 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร     1 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

   2 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน      3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
3.04 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

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 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.22, 5 
(2.1,2.2) 

4.61 ดีมาก 

3 3 2,2,3 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.33 ปานกลาง 

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

- - 3.11 ดี 

5 4 1 
(5.1) 

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

- 2.75 ปานกลาง 

6 1 - 3 
(6.1) 

- 3 ปานกลาง 

รวม 13 17.33 13 9.22 3.04 ดี 
ผลการประเมิน 2.48 3.25 4.61 3.04 ดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจํารอบปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13    

เดือน กรกฎาคม 2558   ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมิน

อยู่ในระดับ 3.04 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 2 มีจํานวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 มีจํานวน 3  มีองค์ประกอบ

อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 5 และ 6 และไม่มีองค์ประกอบใดอยู่ในระดับน้อย  
 

ในการน้ี คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังน้ี 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนเข้าสู่การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  

2. หลักสูตรควรปรับแผนอัตรากําลัง เพ่ือขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง ตําแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ทางด้านศึกษาศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

‐ มีการดูแลหลกัสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 

‐ มีการเชิญอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษา 

‐ มีการเชิญอาจารย์ที่มคีวามเช่ียวชาญด้าน
ศึกษาศาสตร์มาเป็นอาจารย์ผูส้อนในหลกัสูตร 

‐ มีระบบและกลไกที่ใช้ในการติดตามการทํา
มคอ. อย่างเข้มแข็ง 

 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่มีตําแหน่ง

ทางวิชาการ 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรยังไม่มีวุฒิความเช่ียวชาญ

ทางด้านศึกษาศาสตร์ 

- หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุก

คนเข้าสู่การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  

- หลักสูตรควรปรับแผนอัตรากําลัง เพ่ือขอรับการ

จัดสรรอัตรากําลัง ตําแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ทางด้านศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะ  

    

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

‐ มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามท่ีองค์กรวิชาชีพ
กําหนด 

‐ บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

  

 

ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

‐ อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ

กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิต และมีการ

ประชุมร่วมกันเพ่ือตกลงแนวทางคําถามใน

การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตรง

ตามความต้องการของหลักสตูร 

‐ มีการจัดปฐมนิเทศของหลักสตูรเพ่ือแนะนํา

หลักสูตร รายวิชาเรียน และรูปแบบการเรียน

การสอน 

‐ มีการสอนปรับพ้ืนฐานในรายวิชาพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

ภาษาอังกฤษ 

‐ มีการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยจัด

ค่าย 2 วัน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และ

คณะอ่ืนๆที่มสีว่นร่วมกับหลักสูตร 

‐ มีการวางระบบการให้คําปรึกษาที่เขม้แข็งและ

ทันสมัย โดยมกีารนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 

‐ หลักสูตรมีการจัดทัศนศึกษาและปฏิบัติการ

นอกสถานที่เป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นการเพ่ิม

โอกาสให้นิสิตได้มีโอกาสมีการเรียนรู้ใน

สถานที่จริง 

‐ ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมและติดตามผลการเรียนของนิสิตที่

เข้าร่วมกิจกรรม  

‐ ควรมีการจัด open house เพ่ือแนะนํา

หลักสูตร สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน 

และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทําความรู้จักกับ

หลักสูตรมากขึน้ 

‐ ควรให้มีการประเมินผลความพึงพอใจในการ

เข้ารับคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

‐ ควรให้นิสิตมสีว่นร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนิสิต หรือสอบถามความ

ต้องการของนิสิตเก่ียวกับหัวข้อกิจกรรมที่

ต้องการให้หลักสูตรจัดเพ่ือส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพของนิสิตให้ตรงตามความ

ต้องการของนิสิตแต่ละช้ันปี 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

‐ หลักสูตรยังไมม่ีการประเมินผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และไม่

มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

‐ หลักสูตรไมม่ีการจัดทําแผนความเสี่ยงเพ่ือ

รองรับการรับนิสิตที่มาจากโครงการต่างๆ 

‐ หลักสูตรควรมกีารประเมินผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร และติดตามผลการ

ดําเนินการเพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ  

 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต           
 

13 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

‐ หลักสูตรไมม่ีบทบาทในการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าการศึกษาที่เป็นรูปธรรม 

‐ กิจกรรมการเสริมสร้างทักษาการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีการพัฒนาทักษะ

ทางด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่

เป็นรูปธรรม 

‐ ควรมีการติดต้ังกล่องรับข้อร้องเรียนหรือ

ข้อเสนอแนะ และแจ้งให้นิสติทราบ 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

    

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจําหลักสตูร    

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

‐ อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านจบการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

‐ ไม่มีการจัดทําแผนเพ่ือเตรียมการสําหรับการ

แต่งต้ังอาจารย์ขึ้นมาเพ่ือทดแทนที่อาจารย์

ประจําหลักสูตรที่ใกล้เกษียณอายุราชการ  

‐ อาจารย์ประจําหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ 

‐ หลักสูตรยังไมม่ีระบบบริหารจัดการภาระ
งานของอาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์
ผู้สอนอย่างชัดเจน 

 

‐ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจํา

หลักสูตรมีการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

‐ ควรมีการประเมินผลว่าอาจารย์แต่ละท่านที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้รับ

การพัฒนาทักษะในด้านใดบ้าง 

‐ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุก

ท่านมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

 

ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

‐ มีการเชิญอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านมานําเสนองานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกหัวขอ้

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

‐ มีระบบ VDO on demand อัดวีดีโอการ

เรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตสามารถย้อนกลับ

มาทบทวนบทเรียนได้ 

‐ มีการเรียนการสอนปฏิบัติการทําให้นิสิตได้

สัมผสัและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

‐ มีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วมวิพากษ์

ข้อสอบ 

‐ มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

ศิลปวัฒนธรรม 

‐ ควรมีการนําเสนอผลการวิพากษ์ข้อสอบ

พร้อมแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

ข้อสอบ 

‐ ควรมีการนําเสนอแนวทางในการพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและเกณฑ์ในการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

‐ ไม่มีการวางแผนการดําเนินการในการ

ปรับปรุงรายวิชา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เป็น

รูปธรรม 

‐ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาที่มี

การปรับปรุงรายวิชา 

‐ ในการทวนสอบควรมีการแต่งต้ังกรรมการ

ทวนสอบที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์

ผู้ดูแลรายวิชา 

 

 

ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

‐ มีการดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

นิสิตและอาจารย์อย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

‐ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอและมี

สภาพไม่สมบูรณ์ 

 

‐ จัดหาที่น่ังพักระหว่างรอเรียนให้นิสิตเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  
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ภาคผนวก Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  35 คน   

2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด  11 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต  46.47 คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน  31.43 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี  35 คน   

6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  35 คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 100 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเต็ม 5 

 4.86 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   

24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ชิ้น   

26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
2 (0.60) 

     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี
เป็นท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   

42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   

47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด  5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  0 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  0 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

 0 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

1 ชิ้น  0.60 

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

 ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

1 ชิ้น  0.80 

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ชิ้น  2.00 

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ  3.40 น้ําหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   คน   

86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปีการศึกษา 2557 

 

วันที ่13  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558     

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

9:00 – 10:45 น. ลงทะเบียน  

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

ภาควิชาชีววิทยา หลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา 

ห้อง 10-108 พนักงานสายสนับสนุนของหลักสูตร 

กรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในและผู้ประสานงาน 

10:45 – 11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ห้อง 10-111 พนักงานสายสนับสนุนของหลักสูตร 

11:00 – 12:00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

ภาควิชาชีววิทยา หลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา

(ต่อ) 

ห้อง 10-108 กรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง 10-111 พนักงานสายสนับสนุนของหลักสูตร 

13:00 – 14:45 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

ภาควิชาชีววิทยา หลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา

(ต่อ) 

ห้อง 10-108 กรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

14:45 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ห้อง 10-111 พนักงานสายสนับสนุนของหลักสูตร 

15:00 – 16:00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

ภาควิชาชีววิทยา หลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา

(ต่อ) 

ห้อง 10-108 กรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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