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บทสรุปผูบริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.65 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้ )  โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยู ในระดับดีมาก

(องคประกอบท่ี 2)  และมีจํานวน 4 องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบท่ี 3, 4, 5, 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 4.25 ดีมาก - 

องคประกอบท่ี 3 3.33 ดี - 

องคประกอบท่ี 4 3.63 ดี - 

องคประกอบท่ี 5 3.50 ดี - 

องคประกอบท่ี 6 4.00 ดี - 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 

ของทุกองคประกอบ 

3.65 ดี - 

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 

 1. เรงสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

  



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา หนา 3 

 

คํานํา 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2557 นี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เนน

พันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ โดยพันธกิจดานอ่ืน จะเปนการบูรณาการ ใหสามารถสงเสริม 

สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงาน สงผลใหมีการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 และเริ่มใช

หลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับ

หลักสูตร โดยทําตามแนวทางคูมือการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรท่ีฝายประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการประจําหลักสูตรหวังวาจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน

ดานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําพาหลักสูตรไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

สุดทายนี้ตองขอขอบคุณ คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการรวบรวมขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของ

และรวมสังเคราะหจัดทํารายงานฉบับนี้  ขอขอบคุณหัวหนาภาควิชาชีววิทยา คณาจารยและบุคลากร

ภาควิชาชีววิทยาทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอมูล และใหความรวมมือ เพ่ือใหการดําเนินการดานการประกัน

คุณภาพหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณภาพ และดําเนินการจนสําเร็จทุกประการ  

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย  นลินา  ประไพรักษสิทธิ์ 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

วันท่ี  30 มิถุนายน 2558 
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สวนนํา 
 

ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ชื่อยอ วท.บ. (ชีววิทยา) 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร  

25450091100988  

วัตถุประสงคของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตสํานึกสาธารณะ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความกาวหนาทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะชีววิทยา 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถศึกษาคนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู  

        และสรางสรรคนวัตกรรม 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

 1. บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

 2. บัณฑิตเปนผูมีความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีววิทยา 

 3. บัณฑิตเปนผูมีทักษะทางปญญา 

 4. บัณฑิตเปนผูมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 5. บัณฑิตเปนผูมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 

มคอ. 2 ปจจุบัน หมายเหตุ 

ผศ. นลินา  ประไพรักษสิทธิ์ ผศ. นลินา  ประไพรักษสิทธิ์  

อ. วันชาติ สุมโนจิตราภรณ อ. วันชาติ สุมโนจิตราภรณ  

ผศ. รุจิวรรณ  พานิชชัยกุล อ. มนตรี  มณีภาค ผศ.รุจิวรรณ  พานิชชัยกุล

เกษียณอายุราชการ 

อ. สิริรักษ  ศรวณียารักษ อ. ธนิต  ศิริบุญ เปลี่ยนเพ่ือใหอาจารยประจํา

หลักสูตรมีคุณวุฒิตรง 

อ. วิศรุตตา  อัตถากร อ. อินทนนท  กลศาสตรเสนี เปลี่ยนเพ่ือใหอาจารยประจํา

หลักสูตรมีคุณวุฒิตรง 
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คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 * นางนลินา  ประไพรักษสิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

Ph.D. (Neuroscience)     Iowa 

State University, U.S.A. 

2 *นายวันชาติ  สุมโนจิตราภรณ อาจารย วท.บ.  (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ   

วท.ม.  (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล       

3 *นายมนตรี  มณีภาค อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วท.ด. (สรีรวิทยา), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

4 นายธนิต  ศิริบุญ อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ),

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 นายอินทนนท  กลศาสตรเสนี อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ปการศึกษา 2557 

 

สาขาวิชา ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 รวม 

ชีววิทยา  62 คน 41 คน  26 คน  58 คน 187 คน 
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สวนท่ี 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 
 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา  มีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา

จํานวน  5  คน ดังนี ้

1. *ผศ. นลินา  ประไพรักษสิทธิ์ 

2. *อ. วันชาติ  สุมโนจิตราภรณ 

3. *อ. มนตรี  มณีภาค 

4.  อ. ธนิต  ศิริบุญ 

5.  อ. อินทนนท   กลศาสตรเสนี 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  (B.Sc.Bio_57_1.1_1) 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา 

หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  มี

คุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน  4  คน  

ไดแก ผศ. นลินา  ประไพรักษสิทธิ์, อ. มนตรี  มณีภาค, อ. ธนิต   

ศิริบุญ และ อ. อินทนนท   กลศาสตรเสนี 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน  1 คน  ไดแก อ. วันชาติ  

สุมโนจิตราภรณ 

3. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน ไดแก 

 ผศ. นลินา  ประไพรักษสิทธิ์ 

อีกท้ังอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิท่ีตรงกับสาขาหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย 5 คน ซ่ึงเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด (B.Sc.Bio_57_1.1_1) 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ฉบับปรับปรุง   ป 

2554 เริ่มใช เม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ดังนั้นจึงยัง

ไมครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  อยางไรก็ดี ขณะนี้หลักสูตร ได
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เริ่มดําเนินการวางแผน เพ่ือจะปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดการประชุม

กรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือวางแผนระยะเวลาดําเนินการ ในการ

ประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2557 (B.Sc.Bio_57_1.1_2) 

12. การดําเนินงานใหเปนไปตาม 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ไดดําเนินงานเพ่ือ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยมีรายละเอียดคือ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร อยางสมํ่าเสมอ  โดยมีการประชุมใน

รอบปการศึกษานี้ ท้ังสิ้น 8 ครั้ง และทุกครั้งมีอาจารย

ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร เ ข า ร ว ม ร อ ย ล ะ  1 0 0 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซ่ึง

ไดรับการรับรองจาก สํานักงานการอุดมศึกษา ในวันท่ี 11 

กุมภาพันธ 2555  (B.Sc.Bio_57_1.1_3) 

3. มี ร ายละเ อียดของรายวิ ชา  และรายละ เ อียดของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

โดย มีการนํ า ข้ึน เผยแพร ในหน า เว็ บ ไซต ของคณะ

วิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัย (B.Sc.Bio_57_1.1_4) 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา โดยมีการนําข้ึน

เผยแพรในหนา เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร  และ

มหาวิทยาลัย (B.Sc.Bio_57_1.1_5) 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

(B.Sc.Bio_57_1.1_6) 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  “ผาน”  ตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Bio_57_1.1_1 สมอ. 08 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

B.Sc.Bio_57_1.1_2 แฟมรายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร  

  B.Sc.Bio_57_1.1_3 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

B.Sc.Bio_57_1.1_4 แฟม มคอ. 3 และ มคอ. 4  

B.Sc.Bio_57_1.1_5 แฟม มคอ. 5 และ มคอ. 6 

B.Sc.Bio_57_1.1_6 มคอ. 7 ปการศึกษา 2557 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ีท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.11 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  2.2  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

4.39 ดีมาก 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 2 4.25 ดีมาก 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 4.11 มีคุณภาพ ดีมาก 

เกณฑการประเมิน   

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการคํานวณ 

 

 คะแนนท่ีได =   

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

ในปการศึกษา 2556 ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดานคือ 

(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสํารวจโดย

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหบัณฑิตกรอกชื่อและท่ีอยูของผูใชบัณฑิตผานทางระบบการลงทะเบียนรับ

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย  และสงแบบสอบถามใหผูใชบัณฑิตทางไปรษณีย ผลจากผูใชบัณฑิตสรุปได

ดังนี้ 

    มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาท่ีสําเร็จการศึกษารวม 60 คน 

โดยไดรับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 14 ฉบับคิดเปนรอยละ 23.33 จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

ท้ังหมดโดยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยาเฉลี่ยเทากับ 4.11 (57.52 /14) 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

57.52 14 4.11 4.11 คะแนน 

 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
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ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เฉลี่ย 4.11 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 60 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คน 14 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คะแนน 4.11 

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 4.53 

  (2) ดานความรู คะแนน 3.77 

  (3) ดานทักษะทางปญญา คะแนน 3.99 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล คะแนน 4.41 

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช คะแนน 3.84 

 (6) ตามท่ีองคกรวิชาชีพกําหนด คะแนน  

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 23.33 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Bio_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอคุณภาพของบัณฑิต ปการศึกษา 

2556 

B.Sc.Bio_57_2.1_2 แบบสํารวจความพึงพอใจนายจาง 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 4.39 มีคุณภาพดีมาก 

เกณฑการประเมิน    

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได   =      

 

หมายเหตุ :  จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษา  

 

ผลการดําเนินงาน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

ในปการศึกษา 2556 โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ผานระบบการ

ลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาจํานวน 60 คน พบวา มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 60 คน คิดเปนรอยละ 100  ของ

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  

 จากการสํารวจพบวา 

 บัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มีจํานวน 36 คน  

 บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจโดยไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเอง

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

X 100 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

100 
X 5 
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ท่ีมีรายไดประจําอยูแลวท่ีไมไดเปลี่ยนงานใหม มีจํานวน 41 คน   

 มีผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบทและผูท่ีเกณฑทหาร จํานวน 19 คน  

 มีนิสิตท่ีไมไดทํางานและไมไดศึกษาตอจํานวน 5 คน ซ่ึงท้ัง 5 คนนี้ จากการสัมภาษณบัณฑิต 

พบวาอยูในระหวางการสมัครงานท่ีใหม   

 เม่ือคํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ได

รอยละ 87.8 ซ่ึงเทากับ 4.39 คะแนน (B.Sc.Bio_57_2.2_1) 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

36 41 87.8 4.39 คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 

ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 87.8 

1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 60 

2 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 60 

3 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทาํหลังสาํเร็จการศึกษา  

)ไมนบัรวมผูทีป่ระกอบอาชีพอิสระ(  

คน 36 

4 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 0 

5 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 0 

6 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได

ประจําอยูแลว 

คน 0 

7 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 19 

8 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 

9 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑทหาร คน 0 

10 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชพีอิสระ  

คาเฉลี่ย 14,900.00 

11 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทาํ  

(อยางนอยรอยละ 70) 

รอยละ 100 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Bio_57_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานทําประจําปการศึกษา 2556 
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องคประกอบที่ 3  นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ีท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต      ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต      ปานกลาง 

ตัวบงชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      ปานกลาง 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 3 3.33  
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 4 มีคุณภาพดี 

 

ผลการดําเนินงาน 

 - ระบบการรับนิสิต 

 การดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบในการรับนิสิตโดย

กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนในการกําหนดเปาหมายจํานวนรับและคะแนนของ

ผูสมัคร ตามองคประกอบ คาน้ําหนัก และเกณฑข้ันต่ําท่ีใชในการคัดเลือกนิสิต ท้ังการสอบรับตรงและการ

สอบแอดมิชชั่น (B.Sc.Bio_57_1.1_2)  โดยอางอิงตอขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 มคอ. 2 (B.Sc.Bio_57_1.1_3) ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน (B.Sc.Bio_57_3.1_1) และสภาพความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี

อยู  

ประธานหลักสูตรแจงขอมติการประชุมไปยังงานรับนิสิตใหม กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือประกาศรับสมัคร คัดกรอง และจัดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในปฏิทินป

การศึกษา 2557 (B.Sc.Bio_57_3.1_2) เม่ือมหาวิทยาลัยไดแจงจํานวนนิสิตท่ีมีคุณสมบัติและผานเกณฑ

ตาง ๆ ท่ีทางคณะกรรมการไดกําหนดข้ึนมายังหลักสูตรแลว กรรมการประจําหลักสูตรจะทําการประชุม

เพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับเกณฑตางๆในการสัมภาษณ รวมถึงการเสนอชื่อคณาจารยเพ่ือสอบสัมภาษณผูผาน

การสอบขอเขียนตามเกณฑท่ีกําหนด คณาจารยดําเนินการสัมภาษณ จากนั้นกรรมการประจําหลักสูตร

ประชุมรวมกันเพ่ือตัดสินผลการสัมภาษณ (B.Sc.Bio_57_1.1_2) และเสนอผลการสอบตอกองบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอไป 

หลังจากทราบจํานวนนักเรียนท่ีมารายงานตัวท่ีกองบริการการศึกษาแลว ในกรณีท่ีจํานวนนิสิต

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือวิเคราะหและประเมิน

กระบวนการคัดเลือกนิสิต และนําผลการประเมินไปปรับปรุงระบบตอไป  แตในกรณีท่ีจํานวนนิสิตท่ีมา

รายงานตัวไมเปนไปตามเปาหมาย กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือวิเคราะหและประเมิน

กระบวนการคัดเลือกนิสิต  เพ่ือหาแนวทางแกไขและปรับปรุงระบบการรับนิสิตในรอบแอดมิชชั่นตอไป  

ในการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาเรียนในปการศึกษา 2558 มีนักเรียนผานการสอบสัมภาษณใน

รอบสอบตรงจํานวน 56 คน และมารายงานตัวจํานวน 11 คน ซ่ึงจากการประเมินของกรรมการประจํา

หลักสูตรพบวา จํานวนผูมารายงานตัวไมเปนไปตามเปาหมาย ดังนั้นคณะกรรมการจึงประชุมรวมกันเพ่ือ
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หาแนวทางแกไขโดยปรับปรุงระบบและกลไกในการรับนิสิต และไดมติจากท่ีประชุมกรรมการประจํา

หลักสูตรใหปรับปรุงระบบการรับนิสิต โดยเพ่ิมจํานวนรับนิสิตในรอบการสอบแอดมิดชันในปการศึกษา

เดียวกัน  นอกจากนี้ใหเพ่ิมข้ันตอนการประชาสัมพันธ ผานทางเว็บไซตและ เพจประชาสัมพันธของ

ภาควิชาชีววิทยา รวมไปถึงการแจกจายแผนพับประชาสัมพันธใหเขาถึงขอมูลทางการศึกษาท่ีนาสนใจตาง 

ๆ ของภาควิชาและหลักสูตร (B.Sc.Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_3.1_3, B.Sc.Bio_57_3.1_4, 

B.Sc.Bio_57_3.1_5)   

 

 - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนและกําหนดแผนการเตรียมความพรอม

ใหกับนิสิตกอนเขารับศึกษา (B.Sc.Bio_57_1.1_2) นิสิตจะไดรับการปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษาเพ่ือ

ชี้แจงรายละเอียดและกฎระเบียบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีคณะและหลักสูตรจัดให นอกจากนี้ยังมีการ

อบรมเพ่ือปรับความรูพ้ืนฐานในวิชาตาง ๆ ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา การใชคอมพิวเตอร

และระบบสารสนเทศ ภายใตโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ซ่ึงจัดวันท่ี 28 กรกฎาคม  2557 (B.Sc.Bio_57_3.1_6, B.Sc.Bio_57_3.1_7) นอกจากนั้น

คณะวิทยาศาสตรยังไดดําเนินการแจกคูมือนิสิตเพ่ือยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติจนสําเร็จการศึกษา 

(B.Sc.Bio_57_3.1_8) 

กรรมการประจําหลักสูตรรวมกับประชุมเพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหมและโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือนําขอมูลการ

ประเมินดังกลาวสงไปยังคณะวิทยาศาสตรเพ่ือดําเนินการปรับปรุงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใน

ปการศึกษาถัดไป (B.Sc. Bio_57_1.1_2) 
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แผนผังสรุประบบการดําเนินการรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการหลักสูตรดําเนินการประชุมรวมกันเพื่อวิเคราะห

และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนิสิต 

จัดทําแบบประเมินความพึง

พอใจการดําเนินงานตามแผน

กลยทธและแผนปฏิบัติการ

จํานวนนิสิตเปนไปตามเปาหมายทีห่ลักสูตรกําหนด จํานวนนิสิตไมเปนไปตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด 

คณะกรรมการดําเนินการประชุมรวมกนัเพื่อหาแนวทางแกไขในการ

รับนิสิตในปการศึกษาเดียวกันในรอบแอดมิชชั่น 

คณะกรรมการหลักสูตรรวมกันประชุมเพื่อวางแผนในการกําหนด

จํานวนรับและเกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักเรียน 

ประธานหลักสูตรแจงขอสรุปการประชมุไปยังงานรับนิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประกาศรับ

สมัครและจัดสอบ 

คณาจารยดําเนินการสัมภาษณสอบสัมภาษณนักเรียน 

คณะกรรมการหลักสูตรทําการประชุมเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับเกณฑ

ตาง ๆ และเสนอชื่อคณาจารยเพือ่สอบสัมภาษณนักเรียน 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อตัดสินผลการสัมภาษณ

และนําเสนอผลการสอบตอกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Bio_57_1.1_2 แฟมรายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร 

B.Sc.Bio_57_1.1_3 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

B.Sc.Bio_57_3.1_1 ขอมูลบงชี้ความตองการของตลาดแรงงาน 

http://www.thaigov.go.th 

B.Sc.Bio_57_3.1_2 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 

B.Sc.Bio_57_3.1_3 เว็บไซตภาควิชาชวีวิทยา  

http://www.bio.science.swu.ac.th 

B.Sc.Bio_57_3.1_4 แผนพับประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Bio_57_3.1._5 เพจประชาสัมพันธภาควิชาชีววทิยา 

http://www.facebook.com/pages/Department-of-Biology-

Srinakharinwirot-University 

B.Sc.Bio_57_3.1_6 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 

B.Sc.Bio_57_3.1_7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

B.Sc.Bio_57_3.1_8 คูมือนิสิต 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

 

ผลการดําเนินงานการควบคมุการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนในการใหคําปรึกษานิสิตท้ังในดานวิชาการและ

การใชชีวิต (B.Sc. Bio_57_1.1_2)  นอกจากการประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางตาง ๆ แลว กรรมการประจํา

หลักสูตรไดดําเนินการจัดอบรมใหความรูในการใหคําปรึกษากับอาจารยภายในหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพความสามารถในการปรึกษานิสิตใหดียิ่งข้ึน (B.Sc. Bio_57_1.1_2) คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรประชุมมีมติใหอาจารยท่ีปรึกษาทุกทานแจงวันเวลาท่ีสะดวกลงไวในตารางเวลาการขอเขาพบ

อาจารยท่ีปรึกษา (B.Sc. Bio_57_1.1_2, B.Sc. Bio_57_3.2_1) โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะมีหนาท่ีหลักใน

การใหคําปรึกษาในทุกดาน ท้ังทางดานการเรียนรวมไปถึงการใหคําปรึกษาทางดานการใชชีวิตของนิสิต 

อาจารยท่ีปรึกษามีขอมูลเพ่ือการจัดการความเสี่ยงดานการเรียนของนิสิต อาทิ นิสิตท่ีมีผลการเรียนต่ํา

และมีความเสี่ยงท่ีจะออกจากการศึกษากลางคัน หรือ นิสิตท่ีมีแนวโนมท่ีจะสําเร็จการศึกษาชา เปนตน 

(B.Sc.Bio_57_3.2_2) กรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะหและประเมินระบบใหคําปรึกษาจาก

การทําแบบประเมินตนเองของอาจารยท่ีปรึกษา (B.Sc.Bio_57_3.2_1, B.Sc.Bio_57_3.2_2) 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแกไข (B.Sc. Bio_57_1.1_2)   

การประชุมของกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหและประเมินระบบใหคําปรึกษาจากการทํา

แบบประเมินตนเองของอาจารยท่ีปรึกษา พบวาผลรวมจากการประเมินตนเองของอาจารยท่ีปรึกษาอยูใน

เกณฑดี คือ 4.2 จาก 5 คะแนน หัวขอท่ีมีคะแนนการประเมินนอยท่ีสุดคือการแนะนําและติดตามการเขา

รวมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย จากการสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษาประจําป

การศึกษา 2557 พบวา อาจารยทุกทานมีนิสิตเขาพบเพ่ือปรึกษาปญหาตาง ๆ อยางตอเนื่องตลอดป

การศึกษา (B.Sc.Bio_57_3.2_1, B.Sc.Bio_57_3.2_3)  กรรมการประจําหลักสูตรมีมติใหปรับปรุงระบบ

การดูแลใหคําปรึกษา โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาทุกทานติดตามกิจกรรมขาวสารตาง ๆ ของนิสิต ผานทาง

เพจประชาสัมพันธของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร หรือมหาวิทยาลัย (B.Sc.Bio_57_1.1_2, 

B.Sc.Bio_57_3.1_5, B.Sc.Bio_57_3.2_4, B.Sc.Bio_57_3.2_5)  
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แผนผังสรุปผลการดําเนินงานการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต

ปริญญาตรหีลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อวางแผนในการให

คําปรึกษานิสิต 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการจัดอบรมใหความรูในการให

คําปรึกษากบัอาจารยทีป่รึกษาและใหอาจารยทีป่รึกษาทกุทานทาํการแจงวัน

เวลาท่ีสะดวกในการใหคําปรึกษานิสิตเขาพบอาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยที่ปรึกษาทําแบบประเมินตนเอง 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรทําการประชุมเพื่อวิเคราะหและประเมินระบบใหคําปรึกษา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินใหเปนรูปธรรม 

จัดทําแบบประเมินตนเองของอาจารยทีป่รึกษา 
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชาชีววิทยา เพ่ือวางแผนในการจัด

กิจกรรมและงบประมาณใหครอบคลุมโครงการตางๆ ท่ีมีประโยชนและสามารถนําไปสูการพัฒนาศักยภาพ

ของนิสิต โดยท่ีประชุมมอบหมายใหบุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินโครงการขางตน (B.Sc.Bio_57_3.2_6)  

จากนั้นเสนอโครงการท่ีไดรับการพิจารณาพรอมท้ังงบประมาณผานท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตรเพ่ือ

ดําเนินการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีไดวางไว โดยมีความมุงหวังใหนิสิตไดมีการพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะตาง ๆ เพ่ือชวยสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

 

ช่ือโครงการ การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1. โครงการกีฬาสานสัมพันธนองพ่ีชีววิทยา 

(B.Sc.Bio_57_3.2_7) 

ทักษะการเรียนรูทางดานสุขภาพ (Health 

literacy) 

2. โครงการกตัญุตาคณาจารย ภาควิชา

ชีววิทยา (B.Sc.Bio_57_3.2_7) 

ทักษะการเรียนรูการเสริมสรางความยึดม่ัน ผูกพัน

กับความเปนพลเมือง(Civic literacy) 

3. โครงการทําบุญประจําปภาควิชาชีววิทยา

(B.Sc.Bio_57_3.2_7) 

ทักษะการเรียนรูการเสริมสรางความยึดม่ัน ผูกพัน

กับความเปนพลเมือง(Civic literacy) 

4. โครงการศึกษาปฏิบัติการนอกสถานท่ี 

รายวิชานิเวศวิทยา (B.Sc.Bio_57_3.2_7) 

ทักษะการเรียนรูทางดานสิ่งแวดลอม 

(Environment literacy) 

5. โครงการศึกษานอกสถานท่ีสัตววิทยา 1 

(B.Sc.Bio_57_3.2_7) 

ทักษะการเรียนรูทางดานสิ่งแวดลอม 

(Environment literacy) 

6. โครงการศึกษานอกสถานท่ีวิชาสัตวไมมี

กระดูกสันหลัง (B.Sc.Bio_57_3.2_7) 

ทักษะการเรียนรูทางดานสิ่งแวดลอม 

(Environment literacy) 

 

 เม่ือเสร็จสิ้นโครงการนิสิตทําการประเมินกิจกรรมของแตละโครงการ คณะกรรมการประจําหลักสูตร

จะดําเนินการประชุมเพ่ือวิเคราะหและประเมินผลกิจกรรมของโครงการตาง ๆ พรอมท้ังเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุง กิจกรรมตาง ๆ ในครั้งตอไปอยางเปนรูปธรรม (B.Sc. Bio_57_1.1_2) 
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แผนผังสรุประบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู 

ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชาชวีวิทยา 

เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมและงบประมาณในโครงการตางๆ 

พิจารณาโครงการ 

นําเสนอโครงการที่ไดรับการพิจารณาและงบประมาณผานที่

ประชมคณะวิทยาศาสตร 

กรรมการประจาํหลักสูตรและคณาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา

ดําเนินการประชุมรวมกันเพื่อประเมินกระบวนการและผลที่ไดรับ

รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง กิจกรรมตาง ๆ ในคร้ัง

ตอไปอยางเปนรูปธรรม 

ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาแตงต้ังบุคลากรที่เกี่ยวของในการควบคุม

โครงการตาง ๆ 

ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

นิสิตทําการประเมินโครงการตางๆ 

จัดทําแบบประเมินโครงการจากนิสิต 

กรรมการประจาํหลักสูตรดําเนินการประชุมเพื่อวิเคราะหและ

ประเมินผลกิจกรรมของโครงการตาง ๆ 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc. Bio_57_1.1_2 แฟมรายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร 

B.Sc.Bio_57_3.1_3 เว็บไซตภาควิชาชวีวิทยา  

http://www.bio.science.swu.ac.th 

B.Sc.Bio_57_3.1_5

  

เพจประชาสัมพันธภาควิชาชีววิทยา 

https://www.facebook.com/pages/Department-of-Biology-

Srinakharinwirot-University 

B.Sc.Bio_57_3.2_1 สรุปรายงานการประเมินตนเองของอาจารยท่ีปรึกษา 

B.Sc.Bio_57_3.2_2 ระบบ supreme 

B.Sc.Bio_57_3.2_3 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาจารยท่ีปรึกษา 

B.Sc.Bio_57_3.2_4 เพจประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตร 

https://www.facebook.com/pages/Faculty-of-Science-Srinakharinwirot-

University 

B.Sc.Bio_57_3.2_5 เพจประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

https://www.facebook.com/SWULive?fref=ts 

B.Sc.Bio_57_3.2_6 รายงานการประชุมภาควชิาชวีวทิยา  

B.Sc.Bio_57_3.2_7 แฟมรวมโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

 

ผลการดําเนินงาน 

อัตราการคงอยู 

 นิสิตในหลักสูตรนี้มีอัตราการคงอยูในปการศึกษา 2553 คิดเปนรอยละ 78.05 ปการศึกษา 

2554 รอยละ 69.88 และปการศึกษา 2555  รอยละ 78.79 โดย มีแนวโนมท่ีดีข้ึนในปการศึกษานี้อยาง

ชัดเจน (B.Sc.Bio_57_3.3_1) 

 

การสําเร็จการศึกษา 

 นิสิตในหลักสูตรนี้มีการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ีระบุไวใน มคอ. 2 ดังตาราง ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงแนวโนมท่ีดีข้ึน โดยนิสิตท่ีรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2551 สําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด

คิดเปนรอยละ 81.36 นิสิตท่ีรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2552 สําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดคิด

เปนรอยละ 92.96 และนิสิตท่ีรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2553 สําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดคิด

เปนรอยละ 96.82 ซ่ึงแสดงถึงแนวโนมนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน  (B.Sc.Bio_57_3.3_2) 

 

ความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร  

      นิสิตแตละชั้นปไดทําแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร และมีผลการประเมิน

เฉลี่ยดังนี้  นิสิตปท่ี  1 มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.36 นิสิตปท่ี 2  มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.53

นิสิตปท่ี  3 มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.76 นิสิตปท่ี 4  มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.90 

(B.Sc.Bio_57_3.3_3) 

 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนการจัดการความพึงพอใจและผลการ

จัดการขอรองเรียนของนิสิต (B.Sc. Bio_57_1.1_2)  จากนั้นไดแจงถึงชองทางการประเมินความพึงพอใจ

และขอรองเรียนในเรื่องตาง ๆ แกนิสิต เชน เว็บไซตของภาควิชาชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร 

(B.Sc.Bio_57_3.1_3, B.Sc.Bio_57_3.3_4) นอกจากนี้คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดจัดทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรเพ่ือใหนิสิตทําการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของ
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หลักสูตร (B.Sc.Bio_57_3.3_3) หากพบวามีการรองเรียนคณะกรรมการประจําหลักสูตรจะดําเนินการ

ประชุมพิจารณาขอรองเรียนดังกลาวและหาแนวทางการแกไข  รวมท้ังจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียน (B.Sc. Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_3.3_5) นิสิตทําการประเมินความ

พึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน จากนั้นคณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือเสนอแนว

ทางการปรับปรุงแกไขความพึงพอใจตอคุณภาพของหลักสูตร และการจัดการขอรองเรียน รวมไปถึง

จัดการขอรองเรียนอยางเปนรูปธรรม (B.Sc. Bio_57_1.1_2)  จากการดําเนินการในปการศึกษา 2557 ไม

พบขอรองเรียนใด ๆ และผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรพบวาอยูในเกณฑดีมาก โดยมี

คะแนนเทากับ 3.9 จาก 5 คะแนนจากผลการประเมินพบวานิสิตชั้นปท่ี 3 และ 4 มีความพึงพอใจในดาน

ความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของวิชาเลือกเสรีในเกณฑปานกลาง โดยมีคะแนนเทากับ 

3.2 (B.Sc.Bio_57_3.3_5) คณะกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงความพึง

พอใจในหัวขอดังกลาวโดยการเพ่ิมวิชาเลือกเสรีใหตรงกับความตองการของนิสิตมากข้ึนในการปรับปรุง

หลักสูตรครั้งถัดไป (B.Sc. Bio_57_1.1_2) 

 

ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา  

(ตั้งแตปการศึกษาท่ีเริ่มใช

หลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

ป 2553 82 69 64 61  

ป 2554 - 83 61 58 58 

ป 2555 - - 33 28 26 

ป 2556 - -  65 41 

ป 2557 - -   62 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลากําหนด  

คิดเปน

รอยละ 

2554 2555 2556 2557  

2551 48 11   81.36 

2552  66 5  92.96 

2553   61 2 96.82 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา หนา 28 

 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอจํานวนนิสิต 

1. อัตราการแขงขันระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ิมสูงข้ึนมาก 

2. คานิยมในการเลือกสาขาวิชาชีพสูงกวาสาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ 
 

แผนผังสรุประบบความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อวางแผนในการ

จัดการความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

แจงชองทางการประเมินความพึงพอใจและขอรองเรียน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณาจารยประจําภาควิชา

ชีววิทยาดําเนินการประชุมรวมกันเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง

แกไขความพึงพอใจตอคุณภาพของหลักสูตรและตอการแกไขขอ

รองเรียน รวมไปถึงการจัดการขอรองเรียนในคร้ังตอไปอยางเปน

รูปธรรม 

นิสิตมีขอรองเรียน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมพจิารณาขอรองเรียน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

นิสิตทําการประเมินความพึงพอใจตอและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนิสิต 

นิสิตทําการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดทํา

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพ

ของหลักสูตร 

นิสิตไมมีขอรองเรียน 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา หนา 29 

 

 รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc. Bio_57_1.1_2 แฟมรายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร 

B.Sc.Bio_57_3.1_3 เว็บไซตภาควิชาชวีวิทยา  

http://www.bio.science.swu.ac.th 

B.Sc.Bio_57_3.3_1 แฟมสถิติจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี  

B.Sc.Bio_57_3.3_2 แฟมจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

B.Sc.Bio_57_3.3_3 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 

B.Sc.Bio_57_3.3_4 เว็บไซตคณะวิทยาศาสตร 

http://science.swu.ac.th/ 

B.Sc.Bio_57_3.3_5 แบบประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต  
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องคประกอบที่ 4  อาจารยประจําหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ีท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ตัวบงชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสูตร 

     ปานกลาง 

ตัวบงชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร 3.89 คะแนน ดี 

    ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นท่ี  4.2.2 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.67 คะแนน 

    ประเด็นท่ี  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      ดี 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 4 3.63 ดี 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 3 

ผลการดําเนินงาน  อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

 - ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชาชีววิทยาเพ่ือวางแผนการรับและ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณาความเสี่ยงท่ีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจะไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และขอเสนอแนะจากกรรมการประจําหลักสูตร โดยบูรณาการกับแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรและกรอบอัตรากําลังของคณะ (B.Sc.Bio_57_3.2_6) 

กรรมการประจําหลักสูตรรวมกับภาควิชาชีววิทยากําหนดคุณสมบัติอาจารยใหมีคุณวุฒิและความ

เชี่ยวชาญตรงกับความตองการ และรางขอกําหนดภาระงานใหชัดเจนเหมาะสม (B.Sc.Bio_57_4.1_1)  

จากนั้นคณะกรรมการการคัดเลือกซ่ึงมีกรรมการประจําหลักสูตรรวมอยูดวย (B.Sc.Bio_57_4.1_2)  จะ

พิจารณาบุคคลซ่ึงมีความรู ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือให

มหาวิทยาลัยจะบรรจุและใหคณะแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรตอไป (B.Sc.Bio_57_4.1_3)   

หลังจากนั้นกรรมการประจําหลักสูตรจะดําเนินการประเมินผลท่ีไดจากการรับอาจารยประจําหลักสูตรโดย

ใชผลประเมินการสอนของอาจารยจากนิสิต ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร และผล

การประเมินความดีความชอบของอาจารยประจําหลักสูตร เปนตัวชี้วัด  (B.Sc.Bio_57_4.1_4, 

B.Sc.Bio_57_4.1_5)   เม่ือสิ้นปการศึกษากรรมการประจําหลักสูตรจะประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ 

ผลท่ีได และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือใชวางแผนแผนการรับและแตงตั้ง หรือปรับเปลี่ยน

อาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป จากผลการดําเนินงานพบวาระบบและกลไกการแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตรมีประสิทธิภาพ โดยอาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ไมมีความ

เสี่ ย ง ในการลาออกหรื อย า ย ง าน  และนิ สิ ต มี คว าม พึ งพอ ใจต ออาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต ร 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2) ดังแผนภาพ 
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แผนผังสรุประบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา  
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- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

กรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณา

ความเสี่ยงท่ีจํานวนและคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรจะไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอเสนอแนะจากกรรมการประจําหลักสูตร โดยบูรณาการกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและคณะ 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2)  กรรมการประจําหลักสูตรรวมกับภาควิชาชีววิทยากําหนดบทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ และมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ 

(B.Sc.Bio._57_1.1_4)  โดยกรรมการประจําหลักสูตรจะดําเนินการประเมินผลท่ีไดโดยใชผลประเมินการ

สอนของอาจารยจากนิสิต ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร และผลการประเมินความ

ดีความชอบของอาจารยประจําหลักสูตรเปนตัวชี้วัด (B.Sc.Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_4.1_4,  

B.Sc.Bio_57_4.1_5)     

เม่ือสิ้นปการศึกษากรรมการประจําหลักสูตรจะประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ   ผลท่ีได และ

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือใชวางแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

จากผลการดําเนินงานพบวาระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีประสิทธิภาพ โดย

อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ไมมีความเสี่ยงเรื่องจํานวนและคุณสมบัติอาจารยประจํา

หลักสูตร และนิสิตมีความเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และ

ประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน (B.Sc.Bio_57_1.1_2) ดังแผนภาพ 
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แผนผังสรุประบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา  
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- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชาชีววิทยาเพ่ือวางแผนการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในดานตางๆ อาทิ ดานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ

บริหาร โดยพิจารณางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร และบูรณาการกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

และคณะ ดังรายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 30 มกราคม 2557 และครั้งท่ี 

3/2557 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557  (B.Sc.Bio_57_3.2_6)  โดยอาจารยประจําหลักสูตรสามารถเขารวม

อบรมโครงการท่ีสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญภายใตกรอบงบประมาณ หรือกรรมการประจําหลักสูตร

อาจจะพิจารณามอบหมายใหอาจารยเขารวมโครงการท่ีจําเปนตอการบริหารหรือพัฒนาหลักสูตร 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2)  กรรมการประจําหลักสูตรจะสงเสริมและดูแลใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน

ไดรับการพัฒนาวิชาการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใชจํานวนโครงการท่ี

อาจารยเขารับการอบรม และผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรเปนตัวชี้วัด ซ่ึงในป

การศึกษานี้คณาจารยทุกทานเขารวมอบรมอยางนอย 1 โครงการ (B.Sc.Bio_57_1.1_2)  เม่ือสิ้นป

การศึกษากรรมการประจําหลักสูตรจะประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ ผลท่ีได และเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุง เพ่ือใชวางแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป จาก

ผลการดําเนินงานพบวาระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 

โดยอาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนเปน 4.80 จาก 5 คะแนน จากเดิมในปการศึกษา 

2556 (4.10) และปการศึกษา 2555 (4.00) อยางชัดเจน (B.Sc.Bio_57_1.1_2)   ดังแผนภาพ 
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แผนผังสรุประบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา  
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc. Bio_57_1.1_2 แฟมรายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร 

B.Sc. Bio_57_1.1_4 แฟม มคอ. 3 และ มคอ. 4 

B.Sc.Bio_57_3.2_6 รายงานการประชุมภาควชิาชวีวทิยา  

B.Sc.Bio_57_4.1_1 ประกาศรับสมัครงาน และขอกําหนดภาระงาน 

B.Sc.Bio_57_4.1_2 คําสั่งแตงตั้งกรรมการการคัดเลือก 

B.Sc.Bio_57_4.1_3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

B.Sc.Bio_57_4.1_4 ผลประเมินการสอนของอาจารยประจําหลักสูตรจากนิสิต 

B.Sc.Bio_57_4.1_5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี   ปจจัยนําเขา    

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ  3.89  คุณภาพ ดี  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย  

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

วิธีการคํานวณคะแนนภาพรวม 

 

คาคะแนนท่ีได =                  ผลรวมคะแนนประเด็นท่ีประเมิน 

    จํานวนประเด็นท้ังหมด           

 

ผลการดําเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการดําเนินการ 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.67 คะแนน 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5 คะแนน 

 3.89 คะแนน 
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ประเด็นท่ี 4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน    

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน 

ระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 100   

 

 

สูตรการคํานวณ    

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       

 

 

   

  2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนท่ีได = 

 

 

ผลการดําเนินการ 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 80 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 5 คะแนน 
 

             จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
                      จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด 

 X 100 

  รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

  รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 X 5 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Bio_57_4.2_1 คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประเด็นท่ี 4.2.2  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

เกณฑการประเมิน    

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน 

ระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

 และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

  และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  รอยละ 100 
 

 

สูตรการคํานวณ    

  1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

       

 

 

  

  2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 คะแนนท่ีได = 

 

 

ผลการดําเนินการ 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 20 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 1.67 คะแนน 
 

             จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
                      จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด 

 X 100 

  รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

                     ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 X 5 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Bio_57_1.1_1 สมอ. 08 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
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ประเด็นท่ี 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

  ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก   

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป 

   

สูตรการคํานวณ    

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร ตามสูตร 

       

 

 

  

  2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 คะแนนท่ีได = 

 

 

ผลการดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 1.00 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ตอ

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละ 20 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

  ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลกัสูตร 
                      จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด 

 X 100 

  รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

                     ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 X 5 
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ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้

คา

น้ําหนัก 

จํานวน

ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด (คน)   

2 จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพ (อาจารยประจํา

หลักสตูร) 

(ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ  

0.40   

         -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู 

TCI กลุมท่ี 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตพิีมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 1 1.00 
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ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้

คา

น้ําหนัก 

จํานวน

ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

    ท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  1.00   

 -   ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว  

1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00   

 -   ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน  

1.00   

 -   ตําราท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว  

1.00   

 -   หนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00   

 -   งานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00   

 -   ตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 -   หนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลกัเกณฑการประเมนิตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทาง 

    วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1.00 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ป 

สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ี

จัด หรือชื่อวารสาร วันเดือน

ปท่ีเผยแพร 

รหัสเอกสาร 

1 Self-assembly of 

mucoadhesive 

nanofibers 

P. Suvannasara, 

N. Praphairaksit 

and N. Muangsin 

RSC Adv., 2014, 4, 

58664-58673 22 Oct 

2014 

B.Sc.Bio_57_4.2_2 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Bio_57_4.2_2 ผลงานตีพิมพของ ผศ. ดร. นลินา  ประไพรักษสิทธิ์  

B.Sc.Bio_57_4.2_3 ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 4 คุณภาพ ดี 

ผลการดําเนินงาน 

 อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวน 5 คน เปนไปตามเกณฑตลอดเวลาท่ีหลักสูตรเปดสอน 

โดยมีการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และทดแทน

อาจารยประจําหลักสูตรท่ีเกษียณ โดยมีอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรรอยละ 100 ตลอด

ระยะเวลาการดําเนินการของหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2555 – 2557 

 ในชวงปการศึกษา 2555 – 2557 มีความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน

เทากับ 3.58 3.66 และ 4.51 ตามลําดับ ซ่ึงความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

และมีจํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร (B.Sc.Bio_57_4.1_3, 

B.Sc.Bio_57_4.3_1) 

 

 

ตัวบงช้ียอย 
ปการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 100% 100% 100% 4 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรและ

อาจารยผูสอน 

3.58 3.66 4.51 4 

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Bio_57_4.1_3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  

B.Sc.Bio_57_4.3_1 แบบสรุปความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
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องคประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ีท่ี   
ผลการดําเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      ปานกลาง 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     ปานกลาง 

ตัวบงชี้ท่ี  5.3  การประเมินผูเรียน      ปานกลาง 

ตัวบงชี้ท่ี  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 5 3.50 ดี 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การคิดรอบป ปการศึกษา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 3 

ผลการดําเนินงาน   

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   

คณะกรรมการประจําหลักสูตรวางแผนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช 

มคอ. 1 ของสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีจัดทําโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา มาเปนแนวทางใน

การจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554  ดังแสดงใน มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (B.Sc.Bio_57_1.1_3) 

หลังจากท่ีไดราง มคอ. 2 เรียบรอยแลว คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดนํา ราง มคอ. 2 เขา

รวมประชุมกับคณาจารยภาควิชาชีววิทยา เพ่ือกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และรูปแบบหลักสูตร รวมท้ัง

รายวิชาในหลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา และมอบหมายใหคณาจารยผูสอนกําหนดเนื้อหาในแตละวิชา

และจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 (B.Sc.Bio_57_1.1_4) 

หลักสูตรนํา มคอ. 2 สงใหผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยจํานวน 3 ทาน และผู

มีสวนไดสวนเสีย ทําการวิพากย และเสนอขอเสนอแนะ  จากนั้นกรรมการประจําหลักสูตรรวบรวม

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร และเสนอเขาสูกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเพ่ือพิจารณา  

เม่ือคณะกรรมการประจําคณะไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  กรรมการประจําหลักสูตรทํา

การรวบรวมขอเสนอแนะและนํามาปรับ มคอ. 2  และนําเสนอเขาคณะกรรมการระดับปริญญาตรีเพ่ือ

พิจารณา ซ่ึงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงไดรับความเห็นชอบ ในการ

ประชุมครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2554  จากนั้นนําเสนอหลักสูตรเขาสูสภาวิชาการ และนํา

ขอเสนอแนะจากสภาวิชาการมาปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาไดรับความ

เห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2554 (B.Sc.Bio_57_1.1_3) 

หลักสูตรจะถูกนําเสนอเขาสูสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ใน

การประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2554 และสง สกอ  เพ่ือพิจารณาตอไป  หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาไดรับการรับรองจาก สํานักงานการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 

2555 (B.Sc.Bio_57_1.1_3) 

หลังจากไดดําเนินการเรียนการสอนของหลักสูตรแลว  กรรมการประจําหลักสูตรไดใหนิสิตแตละ

ชั้นปทําการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร  ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปท่ี 1 อยูในระดับ 
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ดีมาก (4.36) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปท่ี 2 อยูในระดับ ดี (3.53) ผลการประเมินความ

พึงพอใจของนิสิตชั้นปท่ี 3 อยูในระดับ ดี (3.76) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปท่ี 4 อยูใน

ระดับ ดี (3.90) กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือวิเคราะหผลการประเมินและเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุง ในการประชุมครั้ง ท่ี 6/2557  เ พ่ือใชวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_3.3_3 ) 

 

 

แผนผังระบบการดําเนินงานการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา  ชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นิสิตทุกชั้นปประเมินความพึงพอใจหลักสูตร 

หลักสูตรเปดรับนิสิตเพื่อเขาศึกษา 

สกอ พจิารณาหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

สภาวิชาการพิจารณาหลักสูตร 

คณะกรรมการระดับปริญญาตรีพิจารณาหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรวางแผนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

โดยใช มคอ. 1 ของสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรรวมกับคณาจารยภาควิชาชีววิทยา กําหนดปรัชญา 

วิสัยทัศน และรูปแบบหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาในหลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา 

คณาจารยผูสอนกาํหนดเนื้อหาในแตละวิชาและจัดทํามคอ. 3 และ มคอ. 4 

นํามคอ. 2 สงใหผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนไดสวนเสียทําการวิพากย และเสนอ

ขอเสนอแนะจากนั้นกรรมการประจําหลักสูตรนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร 

กรรมการประจาํหลักสูตรดําเนินการจัดทํา มคอ. 2 ที่ปรับปรุงแลวเสนอ 

กรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตรพิจารณาหลักสูตร 
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- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเปนระบบท่ีดําเนินการจากการประเมินของนิสิต และการ

วิเคราะหโดยคณาจารยภาควิชาชีววิทยา หลักสูตรและคณาจารยภาควิชาชีววิทยารวมกันพิจารณา

ประเด็นตาง ๆ เชน รายวิชาใหม และคณาจารยผูสอนใหมท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เม่ือวิเคราะหแลว

พบวาศาสตรใดท่ีมีความทันสมัย และคณาจารยใหม ทานใดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  กรรมการประจํา

หลักสูตรจะมอบหมายใหอาจารยผูมีความเชี่ยวชาญดําเนินการเขียนสาระรายวิชา และนําเสนอกรรมการ

ประจําหลักสูตรและท่ีประชุมภาคเพ่ือพิจารณา จากนั้นกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรโดยเพ่ิมวิชาท่ีทันสมัยในหลักสูตรตอไป และเม่ือสิ้นปการศึกษากรรมการประจําหลักสูตรจะ

ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ และเสนอแนวทางการปรับปรุง เพ่ือใชวางแผนในการปรับปรุงระบบให

ทันสมัยตอไป  

ผลการปรับปรุงหลักสูตร ไดมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยโดยการเพ่ิมรายวิชาใหมท่ีเปดในป

การศึกษา 2557 จํานวน 5  วิชา ไดแก ชว201 วิทยาโพรโทซัว  ชว304 การจัดระบบและความ

หลากหลายทางชีววิทยา ชว444 พันธุศาสตรระดับเซลล ชว453 พยาธิสรีรวิทยา ชว457 การตอบสนอง

ของพืชตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (B.Sc.Bio_57_5.1_1) 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ โดยเห็นไดจาก  

มคอ. 3 ท่ีมีขอปรับปรุงอยางชัดเจน นอกจากนี้ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดมีการดําเนินการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอนในหลายรายวิชาใหตรงกับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหม เชน  วิชา ชว201 

วิทยาโพรโทซัว  ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 และ ชว304 การจัดระบบและความหลากหลายทาง

ชีววิทยา ไดเพ่ิม อ. ดร. ธนิต ศิริบุญ ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานสัตวไมมีกระดูกสันหลังและอนุกรมวิธาน 

เปนผูรวมสอน และรายวิชา ชว323 สัตวมีกระดูกสันหลัง และ ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ไดเพ่ิม 

อาจารยใหมคือ อ. ดร. อินทนนท กลศาสตรเสนี ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานสัตวมีกระดูกสันหลังและการ

อนุรักษเปนผูรวมสอน ดังจะเห็นใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาดังกลาว (B.Sc.Bio_57_1.1_4, 

B.Sc.Bio_57_1.1_5) 
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แผนผังการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา ชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Bio_57_1.1_4 แฟม มคอ. 3 และ มคอ. 4 

B.Sc.Bio_57_1.1_5 แฟม มคอ. 5 และ มคอ. 6 

B.Sc.Bio_57_5.1_1 ตารางสอน ปการศึกษา 2556 และ 2557 

หลักสูตรและคณาจารยภาควิชาชีววิทยาพิจารณาประเด็นตาง ๆ เชน 

รายวิชาใหมและคณาจารยผูสอนใหมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

กรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการจัดทํา การปรับปรุงแลวเสนอเปน

ขั้นตอนตามระเบียบตอไป 

นิสิตทุกชั้นปประเมินความพึงพอใจหลักสูตร การวิเคราะหโดยคณาจารยภาควิชาชวีวทิยา 

คณาจารยผูสอนกําหนดเนื้อหาและสาระรายวิชาใหม เสนอกรรมการ

ประจําหลักสูตร และที่ประชุมภาควิชา 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ  3 

ผลการดําเนินงาน    

- การกําหนดผูสอน 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาไดประชุมรวมกันเพ่ือ

ออกแบบวางแผนการดําเนินงานในการกําหนดผูสอนกอนเริ่มปการศึกษา โดยมีการพิจารณาความ

เหมาะสมของผูสอนในแตละรายวิชาท้ังในดานคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ  โดยจะเนนการจัดการเรียนการ

สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหนิสิตไดเรียนกับคณาจารยท่ีหลากหลายและมีความเชี่ยวชาญใน

หัวขอนั้น ๆ (B.Sc.Bio_57_1.1_2) 

 เม่ือไดมติเห็นชอบ กรรมการประจําหลักสูตรรวมกับคณาจารยภาควิชาชีววิทยาพิจารณาคุณสมบัติ

และความเหมาะสมของผูสอนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวิชาท่ีสอนอีกครั้ง และจัดรายชื่อคณาจารยในแต

ละวิชาลงตารางสอนของภาควิชาชีววิทยา (B.Sc.Bio_57_3.2_6, B.Sc.Bio_57_5.1_1) 

 

  - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

กอนเปดภาคการศึกษา ประธานหลักสูตรทําบันทึกขอความแจงใหผูประสานงานจัดทําแผนการ 

เรียนรูโดยมีรายละเอียดตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  ใหระบุการปรับปรุงรายวิชาใหเห็นชัดเจน และสง

ใหประธานหลักสูตรในรูปแบบไฟล โดยกรรมการประจําหลักสูตรประชุมในการประชุมกรรมการประจํา

หลักสูตรครั้งท่ี 1 และ 4  เพ่ือพิจารณา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของหลักสูตรรวมกัน กอนมอบหมายให

เจาหนาท่ีของหลักสูตรดําเนินการนําข้ึนสูระบบเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  ภายใน 30 วันกอนเปดภาค

เรียนแตละภาคการศึกษา (B.Sc.Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_5.2_1) 

เม่ือเปดภาคการศึกษา คณาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนตามท่ีรายงานไวใน มคอ. 3 และ  

มคอ. 4  โดยเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดการทัศนศึกษาเพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูในระบบธรรมชาติจริงภายนอกหองเรียนเชน ใน

วิชา ชว262 นิเวศวิทยา และ ชว323 สัตวมีกระดูกสันหลัง  นอกจากนี้มีรายวิชา ชว491 ฝกงาน ชว481 

สัมมนาทางชีววิทยา  และ ชว492  โครงงาน เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูจากการศึกษาการวิจัยของนักวิจัย

ผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณวิชาชีพ และประสบการณในหองปฏิบัติการวิจัย นอกจากนี้ในหลักสูตรยังจัดให

มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีจําเปนและจําเพาะตอนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา ไดแกวิชา วทศ302  

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร  (B.Sc.Bio_57_1.1_4) และกรรมการประจําหลักสูตรจะดําเนินการ

เลือกรายวิชาท่ีจัดทําแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยใหมีอยางนอย รอยละ 25 ของรายวิชาท้ังหมดท่ี

เปดสอนของหลักสูตรในปการศึกษา 2557  และจัดใหนิสิตทําแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์   แบบประเมิน

ความพึงพอใจรายวิชา และแบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตร ผลการประเมินท้ังหมดนี้ถูกนํามาสรุปใน
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การประชุมกรรมการประจําหลักสูตร และพิจารณาผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนิสิต เพ่ือนําไป

ปรับปรุงในการเปดสอนครั้งตอไป (B.Sc.Bio_57_1.1_2) 

เม่ือสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา นิสิตจะทําแบบประเมินอาจารยผูสอนในแบบฟอรม  ปค 003 ผล 

การประเมินจะสามารถดูไดโดยอาจารยแตละทานและสามารถนํามาปรับปรุงความสามารถดานการสอน

ของอาจารย นอกจากนี้ประธานหลักสูตรจะทําบันทึกขอความแจงใหผูประสานงานจัดทํา มคอ. 5 และ 

มคอ. 6  และสงใหประธานหลักสูตรในรูปแบบไฟล โดยกรรมการประจําหลักสูตรจะประชุมเพ่ือพิจารณา 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของหลักสูตรรวมกัน เพ่ือประมวลขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชา 

ใหทันสมัยท้ังในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู กอนมอบหมายใหเจาหนาท่ีของหลักสูตรดําเนินการนํา

ข้ึนสูระบบเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  ภายใน 30 วันกอนปดภาคเรียนแตละภาคการศึกษา 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_5.2_2) 

 เม่ือสิ้นสุดปการศึกษากรรมการประจําหลักสูตรรวมกันจัดทํา มคอ. 7 เสนอผานภาควิชา  และคณะ

วิทยาศาสตร เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยภายใน 60 วันหลังปดปการศึกษา (B.Sc.Bio_57_1.1_6)  

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

ทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาไดประชุมรวมกันเพ่ือ

ออกแบบวางแผนการดําเนินงานแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไดเสนอรายวิชาท่ีจะบูรณาการ โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมของ

รายวิชา และความพรอมของคณาจารยผูสอนในปการศึกษา 2557 ตามรายงานการประชุมครั้งท่ี 1 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2) 

 เม่ือไดมติเห็นชอบ กรรมการประจําหลักสูตรรวมกับคณาจารยผูสอนพิจารณารายวิชาท่ีจะบูรณา

การกับการบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปการศึกษา 2557  รายวิชา

ท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัยนอกเหนือจากวิชา ชว492  โครงงาน ไดแกวิชา ชว362  พฤติกรรมวิทยา ใน

รายวิชานี้จะมีการแนะนําแนวทางการทําวิจัย และใหนิสิตทําโครงงานวิทยาศาสตรเก่ียวกับพฤติกรรมสัตว

ซ่ึงนิสิตเปนผูออกแบบ วางแผน เก็บขอมูล วิเคราะหผล และนําเสนอเองโดยมีอาจารยประจําวิชาเปนผู

ชี้แนะ  (B.Sc.Bio_57_1.1_4, B.Sc.Bio_57_5.2_3) 

รายวิชาท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมในวิชา ชว311 กายวิภาคศาสตรของพืช ได

รวมบริการวิชาการในโครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกวอยางยั่งยืน จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงนิสิตและอาจารยไดบริการวิชาการเก่ียวกับโครงสราง

และรงควัตถุตาง ๆ ของพืชใหกับชาวบาน (B.Sc.Bio_57_1.1_4, B.Sc.Bio_57_5.2_3) 

รายวิชาท่ีบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก วิชา ชว323 สัตวมีกระดูกสัน

หลัง จัดโครงการศึกษานอกสถานท่ี ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว จ. จันทบุรี โดยระหวางการศึกษาไดพา
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นิสิตเขาเยี่ยมชมวัดมังกรบุปผารามและพุทธอุทยานวัดชากใหญซ่ึงมีประติมากรรมและจิตรกรรมทางพุทธ

ศาสนาในแบบจีนและไทยตามลําดับ โดยในประติมากรรมและจิตรกรรมพบสัตวมีกระดูกสันหลังใน

ตํานานจีนและในพุทธประวัติประกอบอยู อาจารยผูสอนและนิสิตไดรวมกันอภิปรายถึงอนุกรมวิธาน 

ลักษณะของถ่ินท่ีอยูอาศัย และกลไกการเกิดวิวัฒนาการของสัตวในตํานานจีนหากสัตวในตํานานเหลานั้น

มีอยูจริง รวมถึงความเก่ียวของของสัตวมีกระดูกสันหลังตาง ๆ กับพุทธประวัติ (B.Sc.Bio_57_1.1_4, 

B.Sc.Bio_57_5.2_3) 

เม่ือสิ้นปการศึกษา กรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการประชุมเพ่ือประเมินระบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีบูรณาการ  โดยนําวิชาท่ีมีการบูรณาการในปการศึกษา 2557 มาพิจารณาผลการ

ประเมินเพ่ือปรับปรุงการบูรณาการในปการศึกษาตอไป  (B.Sc.Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_5.2_3) 
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แผนผังระบบการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา ชีววิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจที่มีตอ

รายวิชาและหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณาจารยภาควิชา

ชีววิทยาประชุมรวมกันเพื่อพจิารณาคุณสมบัติและความ

เหมาะสมของผูสอนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวิชาที่สอน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อออกแบบ

วางแผนแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย 

การบริการวิชาการทางสังคมและ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการหลักสูตรและคณาจารยภาควิชาชีววิทยาประชุม

รวมกันเพื่อเลือกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน การบริการวิชาการ

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อออกแบบ

วางแผนการดําเนินงานในการกําหนดผูสอน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรรวบรวม และประมวล

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชา ใหมีความ

ทันสมัยในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน 

คณาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

ผูประสานงานรายวิชาจัดทาํรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 สงหลักสูตรกอนเปดภาคการศึกษา 

ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 เสนอ

หลักสูตรภายใน 30 วันหลังเสร็จส้ินการสอบปลายภาค 

เมื่อส้ินสุดปการศึกษา กรรมการประจําหลักสูตรจัดทํา มคอ. 7 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc. Bio_57_1.1_2 แฟมรายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร 

B.Sc.Bio_57_1.1_4 แฟม มคอ. 3 และ มคอ. 4 

B.Sc.Bio_57_1.1_6 มคอ. 7 ปการศึกษา 2557 

B.Sc.Bio_57_3.2_6 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา 

B.Sc.Bio_57_5.2_1 บันทึกขอความแจงการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 

B.Sc.Bio_57_5.2_2 บันทึกขอความแจงการสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 

B.Sc.Bio_57_5.2_3 แฟมหลักฐานการบูรณาการรายวิชาการเรียนและวิจัย บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การคิดรอบป ปการศึกษา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 3 

ผลการดําเนินงาน   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือออกแบบวางแผนการดําเนินงานในการ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และรวมกันพิจารณากําหนด

เกณฑในการประเมิน และเลือกรายวิชาท่ีจัดทําแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยใหมีอยางนอย รอย

ละ 25 ของรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนของหลักสูตรในภาคการเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 คิดเปน 9 วิชา 

จากวิชาท่ีเปดสอนจํานวน 36 วิชา ซ่ึงไดแกรายวิชาตอไปนี้ ฟส100 ฟสิกสท่ัวไป  มศว123 ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1   มศว141 ทักษะการรูสารสนเทศ   มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย  มศว252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต  มศว353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม  ชว202 ปรสิต

วิทยา  ชว301 ชีววิทยาของเซลล ชว341 พันธุศาสตร (B.Sc.Bio_57_1.1_2)  เม่ือคณาจารยในแตได

ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูจนเสร็จสิ้น กรรมการประจําหลักสูตรจะดําเนินการ จัดใหนิสิตทําแบบทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์  และแบบประเมินความพึงพอใจรายวิชา รวมท้ังนําผลการเรียนรูของนิสิตหรือเกรดท่ีนิสิต

ไดรับในทุกรายวิชาของหลักสูตรมาพิจารณา ผลการประเมินท้ังหมดนี้ถูกนํามาสรุปในการประชุม

กรรมการประจําหลักสูตร  และพิจารณาผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนิสิต เสนอท่ีประชุมภาควิชา

ชีววิทยาเพ่ือพิจารณา และเสนอคณะวิทยาศาสตรตอไป  

 กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน เพ่ือวิเคราะหระบบการประเมินการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงระบบการประเมิน โดยมีมติใหเพ่ิมการประเมินทวน

สอบผลสัมฤทธิ์โดยนิสิต ในรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในภาควิชา ในภาคเรียนท่ี 2  ดังนั้นผลการ

ปรับปรุงระบบจากการวิเคราะห คือการดําเนินการตามระบบการประเมินผูเรียนในภาคเรียนท่ี 2 มี

รายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบโดยนิสิตท้ังสิ้น 9 วิชา จากวิชาท่ีเปดสอน  30 วิชา  คิดเปนรอยละ 30 ดังนี้ 

มศว124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2  วทศ302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2  มศว
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251 มนุษยกับสังคม ชว304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา  ชว352  กายวิภาคศาสตร

และสรีรวิทยา ชว362 พฤติกรรมวิทยา ชว391  ไมโครเทคนิค  ชว401 วิวัฒนาการ ชว473   ไมดอกไม

ประดับ (B.Sc.Bio_57_1.1_2) 

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือวางระบบกลไกการวัดผลการเรียนรูของนิสิต 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2)  โดยการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.Bio_57_1.1_3) เม่ือจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแลว  หลังจาก

คณาจารยจัดทําขอสอบและการวัดผลการเรียนรูของนิสิตซ่ึงน้ําหนักขององคประกอบท่ีนิสิตไดรับการ

ประเมินจะตองมีความสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชาท่ีถูกประเมินนั้นๆ ซ่ึงนิสิตจะไดรับการประเมินโดย

เครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย รวมไปถึงรายงานท่ีไดรับมอบหมาย  กรรมการ

ประจําหลักสูตรและคณาจารยผูสอนจะประชุมรวมกันเพ่ือวิพากยขอสอบโดยทําการวิพากยในรายวิชาท่ีมี

คณาจารยสอนรวมกันมากกวา 6 ทาน ไดแกวิชา  ชว101  ชีววิทยา 1   ชว191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1  

ชว102 ชีววิทยา 2 และ ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  และนําผลจากการวิพากษขอสอบในรายวิชานั้น 

ไปปรับปรุงแกไขขอสอบ เพ่ือนําไปใชสอบจริง  

เม่ือการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตในแตละวิชาเสร็จสิ้นแลว ผูประสานงานรายวิชา

ดําเนินการสงเกรดเพ่ือผานการพิจารณาของกรรมการประจําหลักสูตร เสนอท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยา 

แ ล ะ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ต อ ไ ป  ( B.Sc.Bio_57_1.1_2,  B.Sc.Bio_57_3.2_6, 

B.Sc.Bio_57_5.3_1)   เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษากรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการประชุมเพ่ือวิเคราะห

และประเมินระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต โดยพิจารณาใหมีการพัฒนาและ

ตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู ผลจากการประเมินวิเคราะห

ของกรรมการประจําหลักสูตรมีมติให ปรับปรุงระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต ให

ครอบคลุมรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีระดับสูงข้ึน โดยเพ่ิมรายวิชาท่ีทําการวิพากษขอสอบ ซ่ึงในภาคเรียนท่ี 

2/2557 ไดทําการวิพากษรายวิชา ชว352 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ซ่ึงเปนวิชาเอกบังคับของ

หลักสูตร (B.Sc.Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_1.1_5) 

 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ 

มคอ. 7) 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดดําเนินการประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนการดําเนินงานการกํากับ 

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร และชี้แจงใหผูสอนในรายวิชาตางๆ ไดเขาใจ

ถึงความสําคัญของการประเมินดังกลาว (B.Sc.Bio_57_1.1_2)  
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 ในปการศึกษา 2557 นี้ หลักสูตรไดปรับปรุงระบบการกํากับ ดวยการเพ่ิมการแจงเตือนคณาจารย

ผูสอนรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ใหสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 โดยประธานหลักสูตรจะทําบันทึกขอความ

แจงใหผูประสานงานจัดทํามคอ. 5 และ มคอ. 6  และสงใหประธานหลักสูตรในรูปแบบไฟล ผู

ประสานงานในรายวิชาตางๆ จัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของทุกรายวิชาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(B.Sc.Bio_57_5.2_2) จากนั้นกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ. 5 และ 

มคอ. 6 ของหลักสูตรรวมกัน เพ่ือประมวลขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชา ใหทันสมัยท้ัง

ในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู กอนมอบหมายใหเจาหนาท่ีของหลักสูตรดําเนินการนําข้ึนสูระบบ

เว็บไซตของมหาวิทยาลัย  ภายใน 30 วันกอนปดภาคเรียนแตละภาคการศึกษา (B.Sc.Bio_57_1.1_2) 

 กรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือออกแบบวางแผนการดําเนินงานในการเขียนรายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.  7 ประจําป  2557 (B.Sc.Bio_57_1.1_2, 

B.Sc.Bio_57_1.1_6) จากนั้นทําการประเมินหลักสูตร โดยจัดใหนิสิตแตละชั้นป ประเมินความพึงพอใจ

ตอหลักสูตร ผลการประเมินจากคะแนนเต็ม 5 มีดังนี้ ความพึงพอใจของนิสิตปท่ี 1 เทากับ 4.36 นิสิตปท่ี 

2 เทากับ 3.53 นิสิตปท่ี 3 เทากับ 3.76 นิสิตปท่ี 4 เทากับ 3.90  คณะกรรมการทําการสรุปภาพรวมของ

รายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนและผลกระทบตอหลักสูตรท่ีเกิดข้ึนตางๆ 

ตลอดจนขอเสนอในการวางแผน และพัฒนา รวมท้ังแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรท่ี

เ ก่ียวข อง ลงใน มคอ.  7 และเสนอผานภาควิชาไปยังคณะตอไป (B.Sc.Bio_57_1.1_2, 

B.Sc.Bio_57_3.3_7)  และเม่ือสิ้นปการศึกษากรรมการประจําหลักสูตรจะประชุมเพ่ือประเมิน

กระบวนการ ผลท่ีได และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือใชวางแผนในการปรับปรุงระบบใหทันสมัย

ตอไป 
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แผนผังสรุประบบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา ชีววิทยา  

 

 

 

  

กรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะหระบบการประเมิน และ

นําผลสรุปไปปรับปรุงในภาคเรียนตอไป และนําผลประเมิน

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ เสนอที่ประชุมภาควิชา

ชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร เพ่ือพิจารณา ตอไป 

นิสิตมีผลการเรียนตามมาตรฐาน นิสิตมีผลการเรียนตํ่ากวามาตรฐาน 

พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนหรือหลักสูตรในครั้งตอไป 

หลักสูตรนํา มคอ. สง

ค ณ ะ เ พ่ื อ ทํ า ก า ร

ประกาศในเว็บไซต 

คณะกรรมประจําหลักสูตรตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนิสิต ทั้งจากแบบ

ประเมินทวนสอบ และผลการเรียนรูหรือเกรด 

จัดสอบ และประเมินผลตามเกณฑ

ที่หลักสูตรกําหนดไว 

ผานการประเมินผล ไมผานการประเมินผล 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือออกแบบวางแผนการ

ดําเนินงานในการประเมินผลการเรียนรู การตรวจสอบ และกํากับการ

ประเมินการเรียนการสอนและหลักสูตร 

ผูประสานงานรายวิชารวบรวมขอมูลการ

ประเมินทวนสอบสงหลักสูตร 

ผูสอนในรายวิชา รวมกันจัดทําขอสอบ

โดยอางอิงจากเน้ือหาบทเรียนผูสอน

ปรับปรุงขอสอบจากขอเสนอแนะจาก

การวิพากษขอสอบ และจัดสอบ 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุม

รวมกันเ พ่ือประเ มินผลจากการ

ประเมิน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร เลือกรายวิชา

ที่จัดทําแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดย

ใหมีอยางนอย รอยละ 25 ของรายวิชา

ทั้งหมดที่เปดสอนระดับอุดมศึกษา 

คณาจารย ผู รับผิดชอบรายวิช า

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร

ประชุมรวมกันกับคณาจารย

หลังจากนิสิตไดเรียนไปครบภาคการศึกษา

นิสิตทําการประเ มินทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ 

กรรมการประ จําหลักสู ตรและ

คณาจารยผูสอนประชุมรวมกันเพ่ือ

วิพากยขอสอบ 

คณาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาดําเนินการ

จัดทํา มคอ. 5 และ 6 

คณะกรรมการประจํา

หลักสูตร จัดทํา มคอ 

7 
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รายการหลักฐานอางอิง 

 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc. Bio_57_1.1_2 แฟมรายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร 

B.Sc. Bio_57_1.1_3 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

B.Sc.Bio_57_1.1_5 แฟม มคอ. 5 และ มคอ. 6 

B.Sc.Bio_57_1.1_6 มคอ. 7 ปการศึกษา 2557 

B.Sc.Bio_57_3.2_6 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา 

B.Sc.Bio_57_3.3_7 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 

B.Sc.Bio_57_5.2_2 บันทึกขอความแจงการสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 

B.Sc.Bio_57_5.3_1 รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 5 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดํ า เ นินงานหลักสู ตร  อย า ง

สม่ําเสมอ  โดยมีการประชุมในรอบ

ปการศึกษาน้ีท้ังสิ้น 8 ครั้ง และทุก

ครั้งมีอาจารยประจําหลักสูตรเขา

รวมรอยละ 100 

 

B.Sc.Bio_57_1.1_2 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตร มีรายละเอียดของ มคอ. 2 

ท่ีสอดคลอง กับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่ง

ไดรับการรับรองจาก สํานักงานการ

อุดมศึกษา ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 

2555 

 

B.Sc.Bio_57_1.1_3 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แต

ละภาคการศึกษา ใหครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 กอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา โดย

มีการนําข้ึนเผยแพรในหนาเว็บไซต

ของคณะวิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลยั  

B.Sc.Bio_57_1.1_4, 

B.Sc.Bio_57_3.3_4 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

คณาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 5 และ 

มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา โดยมีการนําข้ึนเผยแพรใน

หนาเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร 

และมหาวิทยาลัย 

B.Sc.Bio_57_1.1_5 

B.Sc.Bio_57_3.3_4 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา หนา 64 

 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังป

การศึกษา 

กรรมการประจําหลักสูตรจัดทํา มคอ. 

7 และสงภายใน 60 วัน หลังป

การศึกษา 

B.Sc.Bio_57_1.1_6 

 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ตามมาตรฐานการเรียนรูโดยการให

นิ สิ ต ทํ า แบบประ เมิ นทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิในภาคการศึกษา 1/2557 

จํานวน 9 รายวิชา จาก 36 รายวิชา 

คิดเปนรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด

สอน และใหนิสิตทําแบบประเมิน

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในภาคการศึกษา 

2/2557 จํานวน 9 รายวิชา จาก 30 

รายวิชา คิดเปนรอยละ 30 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอน 

B.Sc.Bio_57_1.1_2 

 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ. 7 ปท่ีแลว 

หลักสตูรมีการนําผลการประเมินการ

เรียนรูจาก มคอ. 7 ปท่ีแลวมาพัฒนา

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนดัง

จะเห็นไดใน มคอ. 7 ของปการศึกษา

น้ี 

B.Sc.Bio_57_1.1_6 

 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําดานการจดัการเรียนการสอน 

อาจารยใหมของหลักสูตรไดแก อ.

ธนิต  ศิริบุญ  และ อ. อินทนนท  

กลศาสตรเสนี ไดรับการปฐมนิเทศ

อาจารยใหมดานการจดัการเรียนการ

สอนในโครงการ “โครงการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ หลักสตูร ศรีนค

รินทรวิโรฒศึกษา : ความเปนครแูละ

ทักษะการสอน”  

B.Sc.Bio_57_5.4_1 

(โครงการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ 

หลักสตูร ศรีนครินท

รวิโรฒศึกษา : ความ

เปนครูและทักษะ

การสอน) 

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง 

อาจารยประจํ า ทุกคนได รั บการ

พัฒนาทางวิชาการ อยางนอยปละ

หน่ึงครั้ง  

B.Sc.Bio_57_5.4_2 

แฟมการพัฒนาทาง

วิชาการของ

คณาจารย 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา

มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม

บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ

พัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพทุกคน 

B.Sc.Bio_57_5.4_3 

(โครงการทบทวน
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

นอยกวารอยละ 50 ตอป โดยเขารวมโครงการทบทวนระบบ

การทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1-4 

สิงหาคม 2557 

ระบบการทํางานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน) 

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/

บัณฑิตใหมท่ีมีตอคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

N/A 

ไมประเมินเน่ืองจาก

ยังไมมีบัณฑิต 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

N/A ไมประเมินเน่ืองจาก

ยังไมมีบัณฑิต 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 10  

จํานวนตัวบงชีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 10  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุ

ไว 

มีคาคะแนนเทากับ  5 

 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Bio_57_1.1_2 แฟมรายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร  

B.Sc.Bio_57_1.1_3 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

B.Sc.Bio_57_1.1_4 แฟม มคอ. 3 และ มคอ. 4  

B.Sc.Bio_57_1.1_5 แฟม มคอ. 5 และ มคอ. 6 

B.Sc.Bio_57_1.1_6 มคอ. 7 ปการศึกษา 2557 

B.Sc.Bio_57_3.3_4 เว็บไซตวิทยาศาสตร http://science.swu.ac.th/ 

B.Sc.Bio_57_5.4_1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : 

ความเปนครูและทักษะการสอน 

B.Sc.Bio_57_5.4_2 แฟมการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย 

B.Sc.Bio_57_5.4_3 โครงการทบทวนระบบการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ  

ตัวบงช้ีท่ี   ผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 ดี 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 6 4 ดี 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 4   มีคุณภาพ ดี  

 

ผลการดําเนินงาน   

 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร

เพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบการดําเนินงานโดยมีสวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยรวมกันคิดระบบและกลไก ผานการประชุม

กรรมการประจําหลักสูตร และมีการจัดทํา มคอ. 2 ซ่ึงระบุในหัวขอการบริหารทรัพยากรการเรียนการ

สอน ในเรื่องตาง ๆ ไดแก แผนบริหารงบประมาณ ทรัพยากรท่ีมีอยูเดิม มีความเพียงพอของทรัพยากร  

และการจัดหาทรัพยากรการเรียนรูเพ่ิมเติม 

 กรรมการประจําหลักสูตรไดมีการประชุมรวมกันทุกปตามแผนปฏิบัติการหลักสูตร วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพ่ือพิจารณาความจําเปนของสิ่งสนับสนุนความรูท่ีจําเปนตองเสนอซ้ือ

จากการประเมินของอาจารย และนิสิตในปการศึกษา 2556 พบวา การประเมินอยูในระดับดี แตยังมี

ครุภัณฑบางอยางท่ีไมเพียงพอ หรือมีอายุมาก  ท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรจึงมีมติใหเสนอท่ี

ประชุมภาควิชาเพ่ือขอจัดซ้ือครุภัณฑโดยนําเขาสูการประชุมภาควิชาชีววิทยาครั้งท่ี 8/2557 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_3.2_6, B.Sc.Bio_57_6.1_1) 

 จากนั้น กรรมการประจําหลักสูตรรวมจัดทําแผนและงบประมาณของภาควิชาชีววิทยา โดย

การตั้งงบประมาณแผนดินสาขาขาดแคลนเพ่ือซ้ือครุภัณฑท่ีใชในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของ

หลักสูตร  ในการประชุมครั้งนี้ภาควิชาชีววิทยาไดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือกลองจุลทรรศน เพ่ือใชในการ

เรียนการสอนวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร เชน ชว191 และ ชว192 จํานวน 10 เครื่อง และเสนอตอคณะ

วิทยาศาสตร (B.Sc.Bio_57_3.2_6) 

 เม่ือไดรับงบประมาณ ภาควิชาดําเนินการจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชนกลองจุลทรรศน 

และนําไปใชในการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหลายระดับของนิสิตตั้งแตป 1 ถึงป 4  

            เม่ือสิ้นปการศึกษากรรมการประจําหลักสูตรจะประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ ผลท่ีได 

และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ ง เ พ่ือใช วางแผนในการปรับปรุ งระบบให ทันสมัยตอไป 

(B.Sc.Bio_57_1.1_2) 
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 - จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 จากการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตและอาจารยในปการศึกษา 2556 และ 2557 

พบวา ผลการประเมินอยูในระดับดี แสดงถึงจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน (B.Sc.Bio_57_1.1_2, B.Sc.Bio_57_6.1_2) 

ในระหวางป หลักสูตรรวมกับภาควิชาชีววิทยาทําการสํารวจครุภัณฑเพ่ือประเมินความเพียงพอ 

หรือสภาพครุภัณฑท่ีมีอยู รวมถึงความตองการและความจําเปน (B.Sc.Bio_57_6.1_2) นอกจากนี้

หลักสูตรไดใหนิสิตและคณาจารยประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และเปดโอกาสใหนิสิตรองเรียนในกรณีท่ี

มีความตองการเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (B.Sc.Bio_57_6.1_3) 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 

           หลักสูตรไดจัดทําการประเมินความพึงพอใจหลังไดรับการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ

นิสิตและอาจารย ปการศึกษา 2557 ไดผลการประเมินในระดับดี นิสิตมีความพึงพอใจท่ีหองปฏิบัติการมี

ครุภัณฑใหมหลายรายการ อาทิ กลองจุลทรรศน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการปรับปรุงเกิดผลท่ีชัดเจนและเปน

รูปธรรม (B.Sc.Bio_57_6.1_4) 

 อยางไรก็ดีมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมจากนิสิตเรื่องครุภัณฑบางชนิดท่ีมีอายุการใชงานท่ีนานมาก เชน อาง

น้ําควบคุมอุณหภูมิ และนําผลการประเมินครั้งใหมนี้ มาประชุมรวมกันในคณะกรรมการประจําหลักสูตร

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติม (รายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร ครั้งท่ี  

3/2558) จากนั้นนํามติการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรเขาประชุมพิจารณาการตั้งแผนงบประมาณ

รายไดภาควิชาชีววิทยาประจําป 2559 เ พ่ือเสนอขอซ้ืออางน้ําควบคุมอุณหภูมิ และเสนอคณะ

วิทยาศาสตรตอไป  (B.Sc.Bio_57_1.1_2) 

 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรไดนําผลการประเมินจากนิสิต เรื่องการมีจุด Wifi ในบริเวณ

คณะวิทยาศาสตรไมเพียงพอ และไดทําการปรับปรุงตามผลการประเมินดังกลาวโดยทําการติดตั้ง Wifi 

ใหมจํานวน 24 จุด ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร  ทําใหการปรับปรุงนี้เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม นิสิตและ

บุคลากรสามารถใช Wifi เพ่ือสืบคนขอมูล และเอกสารท่ีจําเปนในการเรียนรูไดดีข้ึนอยางชัดเจน 

(B.Sc.Bio_57_6.1_5) 
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ระบบการดําเนินงานเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยาใน 1 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาชีววิทยา  / คณะวิทยาศาสตรจัดซื้อครุภณัฑเพ่ือสนับสนุน

การเรยีนรู  นําครภุัณฑไปใชในการเรียนการสอน 

กรรมการครภุัณฑภาควิชา ซึ่งกรรมการประจําหลักสตูรมี

สวนรวมดวย  ทําการตรวจสอบครุภัณฑประจําป    
นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

และเสนอขอเสนอแนะ 

กรรมการประจําหลักสูตร ประชุมรวมกับ

คณาจารยภาควิชาชีววิทยา เพ่ือประเมินสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

นิสิตเสนอความตองการและความจําเปน สิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู  ผานทางชองทางตาง ๆ 

ของ หลักสูตร  ภาควิชา  หรือคณะวิทยาศาสตร 

กรรมการประจําหลักสูตร รวมกับกรรมการฝายแผนภาควิชา และ

กรรมการฝายแผนคณะวิทยาศาสตร จัดทําแผนงบประมาณแผนดิน

และสาขาขาดแคลน  เสนอคณะวิทยาศาสตร 

กรรมการประจําหลักสูตร ประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชาชีววิทยา 

เพ่ือประเมินวาควรเพ่ิมเตมิสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใดบาง 

กรรมการประจําหลักสูตร รวมกับกรรมการฝายแผนภาควิชา และ

กรรมการฝายแผนคณะวิทยาศาสตร จัดทําแผนงบประมาณรายได
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Bio_57_1.1_2 แฟมรายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร  

B.Sc.Bio_57_3.2_6 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา 

B.Sc.Bio_57_6.1_1 แผนปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา 

B.Sc.Bio_57_6.1_2 บันทึกขอความการสํารวจครุภัณฑ 

B.Sc.Bio_57_6.1_3 แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

B.Sc.Bio_57_6.1_4 แบบประเมินความพึงพอใจหลังไดรับการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

B.Sc.Bio_57_6.1_5 ขอมูลการติดตั้ง wifi คณะวิทยาศาสตร 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 โดยแยกเปนผลการประเมินใน

ภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 ผาน ผาน 1 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 2 4.25 ดีมาก 2 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 3 3.33 ดี 3 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 4 3.63 ดี 3 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 5 3.50 ดี 4 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 6 4.00 ดี 1 ตัวบงชี้ 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี

ของทุกองคประกอบ 

3.65 ดี 13 ตัวบงช้ี 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 2.1,2.2 4.25 ดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.33 ดี 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.63 ดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.50 ดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 3.65 ดี 

ผลการประเมิน      

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงช้ีท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 
 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2 - องคประกอบท่ี 6 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. กรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ  

2. มีระบบและกลไกในการทํางาน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรยังขาดตําแหนงทางวิชาการ ควรเรงสนับสนุน 

2. สนับสนุนและสงเสริมการตีพิมพงานวิจัยของอาจารย 

3. เพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสูตร 
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