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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

       หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.64 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องคประกอบ (13 ตัวบงชี้)  

มีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที ่2)  

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

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 1 ผาน  
องคประกอบที่ 2 4.60 ดีมาก (2 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที่ 3 3.67 ดี (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที่ 4 3.39 ดี (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที่ 6 3.00 ดี (1 ตัวบงชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

3.64 ดี (13 ตัวบงชี้) 

 
โดยมีประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังน้ี 

1. อาจารยที่จบสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา เนนชีววิทยาศึกษา จํานวน 1 คน ซึ่งอาจไม
เพียงพอตอการควบคุมปริญญานิพนธ หากมีจํานวนรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตที่กําหนดไว 

2. งบประมาณไมไดจัดสรรลงหลักสูตร ทําใหการบริหารจัดการอาจลาชาหรอืไมตรงตามเปาหมายที่
กําหนดในบางเรือ่ง 
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บทนํา 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ชื่อยอ กศ.ม. (ชีววิทยา) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Education (Biology) 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  
 950135701 (รหัส 14 หลัก: 25550091104927) 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร   
 1. มีความรูทางชีววิทยาในมุมกวางและลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 2. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการถายทอดเผยแพรความรูและ
งานวิจัยสูชุมชนได 
 3. มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห และทํางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนดานชีววิทยาหรืองานวิจัยดาน
ชีววิทยาที่มีประโยชนตอสังคมและวิชาชีพ 
 4. มีจิตสาธารณะ มีภาวะผูนํา และเปนผูตามที่ดีในการพัฒนาวิชาชีพ อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

รายชื่ออาจารยประจาํหลักสูตร (ขอมลูปจจุบัน) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทกุระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรต ิพรพิสุทธิมาศ ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา), 2550 

วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ), 2539 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดบั 1 (ชีววิทยา), 2537 

2 *รองศาสตราจารยอัจฉรยิา รงัษิรุจิ Ph.D. (Molecular Systematics and Evolution), 
2542 
M.Sc. (Biochemistry and Genetics), 2538 
วท.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 1 (ชีววิทยา), 2536 

3 *อาจารยอนิษฐาน ศรีนวล ปร.ด. (ชีววทิยา), 2552 
วท.ม. (ชีววิทยา), 2547 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 

4 อาจารยประภากร ตันตโยทยั Ph.D. (Soil and Biogeochemistry), 2557 
วท.ม. (สัตววทิยา), 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2544 

5 อาจารยกันตกนิษฐ รตันธนาวรรณ ปร.ด. (อณูชีววิทยา), 2557 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2552 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกทีส่ถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไป

ตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี ้และองคประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลกัฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ และจดบันทึก 

 อาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยผูสอน 

 บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษยเกา 

 ผูใชบัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

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

ประจําหลักสูตร 
ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน –  

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน – 

3. คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิด-
ชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยางนอย 
3 คน 

ผาน – 

4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 

1. อาจารยประจําหรือผูทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 2. 
มีประสบการณดานการสอน และ 3. มี
ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผาน – 

5. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 
(ก) และอาจารยที่
ปรึกษาการคนควา
อิสระ (ข) 

1. เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ 2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผาน – 

6. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม  
(ถามี) 

1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและ  
2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผาน – 

7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ   

1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและ 2. มีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผาน – 
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เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 
8. การตีพิมพ

เผยแพรผลงาน
ของผูสําเร็จ
การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ผาน – 

9. ภาระงานอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยา-
นิพนธและการ
คนควาอิสระใน
ระดับบัณฑติศึกษา 

วิทยานิพนธ : อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา  
5 คน 

ผาน – 

10. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิต 
ศึกษามีผลงาน 
วิจัยอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ 

อยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ผาน – 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7 
หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8 

ผาน – 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา ผาน 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี ้(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 
องคประกอบที ่2  บัณฑิต     
ตัวบงชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

8.39 2.00 4.20 4.20 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/
เอก ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

1.60 3.00 53.33 5.00 

องคประกอบที ่3  นิสิต    
ตัวบงชี้ที่  3.1  การรับนิสิต       4.00 4.00 
ตัวบงชี้ที่  3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต     4.00 4.00 
ตัวบงชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3.00 3.00 
องคประกอบที ่4  อาจารยประจําหลักสูตร   

ตัวบงชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบงชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร  5.00 5.00 100.00 4.17 

    ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.00 5.00 40.00 5.00 
    ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

8.00 5.00 160.00 2.50 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5.00 5.00 100.00 5.00 
    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

– – – – 

ตัวบงชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      3.00 3.00 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   
ตัวบงชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบงชี้ที่  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 3.00 
ตัวบงชี้ที่  5.3 การประเมินผูเรียน      3.00 3.00 
ตัวบงชี้ที่  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    100.00 5.00 

องคประกอบที ่6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู      3.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบงชี้) ตัวตั้ง 47.36 
         ตัวบงชี้ 13 
    คะแนน 3.64 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

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

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

1 อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

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

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ผาน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผาน ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เทากับ 4.47  
คะแนน 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผาน  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 12 
จํานวนตัวบงชีในปนีท้ี่ดําเนนิการผาน 12 

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี ้ 100 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

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/ไมผานการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 – – 4.60 
(2.1,2.2) 

4.60 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.67 
(3.1,3.2,3.3) 

– – 3.67 ระดับคุณภาพด ี

4 3 3.39 
(4.1,4.2,4.3) 

– – 3.39 ระดับคุณภาพด ี

5 4 3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

– 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 – 3.00 
(6.1) 

– 3.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.45 3.67 4.60 3.64 ระดับคุณภาพดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 

11

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1: การกาํกับมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

1.หลักสูตรมีการเตรยีมการเพื่อจะปรับปรงุหลักสูตรโดยไมตองรอครบรอบการปรับปรุง โดยนําประเด็นที่เปน
ปจจัยตอการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เชน สถานการณของการเรียนรู STEM หรือความกาวหนาทางดาน
ชีววิทยา หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลิตครูที่มีลักษณะเปนที่ตองการและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาการ 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

– 
 

 
องคประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 
1. บัณฑิตมีความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรและ

ดานการศึกษา โดยอาศัยพื้นฐานของ 
Practical-based learning 

 

1. ควรสรางเครือขายความรวมมือดานการวจิัย โดย
อาศัยสถานศึกษาเปน Area-based และนํากลบัมา
บูรณาการรวมกบัการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

– 
 

1. ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือในดานบริการ
วิชาการเพื่อถายทอดองคความรูที่เปนนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนชีววิทยากับศิษย เกา และ
วิเคราะหแนวโนมการพัฒนาสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ เพื่อสร าง เอกลักษณของหลักสูตร  ให
ตอบสนองผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
การปฏบัิติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

– 
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องคประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการ ควบคุม กํากับ 
และติดตามนิสิตใหจบการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาํหนด โดยมีระบบกลไก หลักการประเมิน 
กระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพทําใหรนระยะเวลา
ในการศึกษาในหลักสูตรไดอยางเปนรูปธรรม 

1. หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการกํากับ และ
ติดตามนิสิต ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. หลักสูตรควรมีการจัดทําปฏิทินที่แสดงกิจกรรมของ
หลักสูตรใหชัดเจน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
– 
 

– 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
– 

 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบงชี้ที่ 3.1  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการ ควบคุม กํากับ และติดตามนิสิตใหจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยมีระบบกลไก หลักการประเมิน กระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพทําใหรน
ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตรไดอยางเปนรูปธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 3.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบงชีท้ี่ 3.3  ..................................................................................................................................... 
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องคประกอบที่ 4: อาจารยประจําหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีศักยภาพจนไดรับยอมรับ
เปนศูนยออกขอสอบทางชีววิทยาระดับประเทศ 
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2. อาจารยประจําหลกัสตูรมีความทุมเท และเสียสละ
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

 

1. หลักสูตรควรจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวใน
การสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรยงัมีบุคลากรดานวิทยาศาสตรศึกษาใน

ปริมาณนอย 
 

1. หลักสูตรควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลกัสูตร
ไดรับการอบรม และพฒันา ดานการศึกษาวิทยา-
ศาสตรอยางตอเนื่องเพื่อผลิตผลงานวิชาการที่
หลากหลาย 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

– 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบงชี้ที่ 4.1  ..................................................................................................................................... 
ตัวบงชี้ที่ 4.3  ..................................................................................................................................... 
 
องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 
1. หลักสูตรเริ่มมีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง

การประเมินผลรายวิชาและการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงประจักษ 

 

1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะหและประเมินวิธีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อหาวิธีการที่มีประสิทธิ-
ภาพและเหมาะสมกับหลักสูตรที่สุด 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

– – 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
– 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบงชี้ที่ 5.1  ..................................................................................................................................... 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบงชี้ที่ 5.3  ..................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ 
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

– 
 

– 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีวิธีการเรงรดัระบบเอกสารของหลกั-

สูตรใหทันตอระยะเวลาในการดําเนินงานและ
กิจกรรมในวาระตาง ๆ 

2. หลักสูตรควรจัดหาหองพักเพื่อใหนิสติมีสถานที่ทํา-
งาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิชา-
การ หรือจัดกิจกรรมตางๆ ใหเปนสัดเปนสวน 

 

1. หลักสูตรควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาบุคลากร
ที่มีความรูและความเขาใจในระเบียบโครงการ 
สควค. ใหทําหนาที่ประสานและดําเนินการดานเอกสาร 
เพื่อใหการบริหารงานหลักสูตรเปนไปอยางมีประ-
สิทธิภาพ 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
– 

 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบงชี้ที่ 6.1  ..................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบงชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ
1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 3 คน  
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 2 คน  
3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต 8.39 คะแนน  
4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน 66.67 รอยละ  

ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
5 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป – คน  
6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด – คน  
7 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป – รอยละ  
8 คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
– คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 3 คน  

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10) – ชิ้น  
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
4 ชิ้น  

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

– ชิ้น  

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

– ชิ้น  

14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) – ชิ้น  
15 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 
– ชิ้น  

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

– ชิ้น  

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 (0.80) 

1 ชิ้น  

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

– ชิ้น  

19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) – ชิ้น  
20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ 1.60 น้ําหนัก  

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 
– ชิ้น  

22 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) – ชิ้น  
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหต ุ

23 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.) – ชิ้น  
24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80) – ชิ้น  
25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) – ชิ้น  
26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค – น้ําหนัก  
27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค – น้ําหนัก  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด – คน  

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
– ชิ้น  

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

– ชิ้น  

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

– ชิ้น  

32 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) – ชิ้น  
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

(0.60) 
–   

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

– ชิ้น  

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
(0.80) 

– ชิ้น  

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

– ชิ้น  

37 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) – ชิ้น  
38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ –  น้ําหนัก  

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 
– ชิ้น  

40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) – ชิ้น  
41 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60) – ชิ้น  
42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80) – ชิ้น  
43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00) – ชิ้น  
44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ –  น้ําหนัก  
45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค –  น้ําหนัก  

ตัวบงชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 
 ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน  
47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหต ุ

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 รอยละ  

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5.00 คะแนน  

 ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน  
51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 40 รอยละ  
52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
2.5 คะแนน  

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

– ชิ้น  

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

1 ชิ้น  

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

– ชิ้น  

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

– ชิ้น  

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูล 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

– ชิ้น  

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

– ชิ้น  

61 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) – ชิ้น  
59 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 
1 ชิ้น  

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 (0.60) 

– ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

– ชิ้น  

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

– ชิ้น  

64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 (0.80) 

4 ชิ้น  

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 (0.80) 

4 ชิ้น  

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

– ชิ้น  
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหต ุ

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

– ชิ้น  

68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) – ชิ้น  
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

(1.00) 
– ชิ้น  

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00) – ชิ้น  
71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 
– ชิ้น  

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) – ชิ้น  
73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) – ชิ้น  
74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 
– ชิ้น  

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

– ชิ้น  

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ – น้ําหนัก  
 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

– ชิ้น  

78 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) – ชิ้น  
79 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.) – ชิ้น  
80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80) – ชิ้น  
81 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) – ชิ้น  
82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค –  น้ําหนัก  
83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค –  น้ําหนัก  
 ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
– ชิ้น  

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร – คน  
86 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร – ชิ้น/คน  

ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
– คะแนน  
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กําหนดการการประเมนิคณุภาพภายใน 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศกึษา 2558 
 

วันที่ 12  เดือนกรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผูรับผิดชอบ 

9.00 น. - แนะนําคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

- ประธานหลักสูตรนําเสนอภาพรวมของ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

อาคาร 10 หอง 108 

คณะวิทยาศาสตร 

ประธานหลักสูตรฯ 

9.30 น. - คณะกรรมการฯ ประเมินองคประกอบ 2, 

3 และ 4 

คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ 

11.30 น. - สัมภาษณนิสิต 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 น. - คณะกรรมการฯ ประเมินองคประกอบ 5 

และ 6 

คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ 

15.00 น. - คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการ

ประเมิน 

16.00 น. - คณะกรรมการฯ แจงผลประเมินให

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ทราบ 

และตอบขอซักถาม 

 


