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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี -           
นครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.04 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4) และมีจ านวน 3 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 5 และ 6) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00  น้อย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 4.61 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.11 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.0 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.04 ดีมาก 13 ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 2. หลักสูตรควรปรับแผนอัตราก าลัง เพื่อขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง ต าแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ 
  

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยา (5 ปี) หน้า 3 
 

ค าน า 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และเริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
เพ่ือเป็นพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ฯ จึงได้ด าเนินการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ขึ้นครั้งแรก
ในปีการศึกษา 2557 โดยท าตามแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในการนี้ หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการใน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน 
บัณฑิต นิสิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองและผ่านการท าประชาพิจารณ์จากคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับตรวจสอบและ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในจุดอ่อนต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร ฯ 
อย่างยั่งยืนต่อไป หลักสูตร ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ทุกท่านมา ณ ที่นี้ 

 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุก
ท่านได้เสียสละเวลาเป็นอย่างมากในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และจัดท ารูปเล่ม ในนามของ
หลักสูตรฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแก้ไข จนท าให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้
สมบูรณ์ ตลอดจนขอขอบคุณหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาชีววิทยาทุกท่าน 
ที่กรุณาให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือ เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและด าเนินการจนส าเร็จทุกประการ 
 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช  

ประธานหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา (5 ปี) 

                                                                                              วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 
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ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ชื่อย่อ กศ.บ. (ชีววิทยา) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 21045601 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้
แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลุมทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครู สามารถ
จัดการความรู้ พัฒนาการเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีอุดมการณ์รักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ  
 3. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย 
 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
อ.ดร.ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช อ.ดร.ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช - 
อ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองใบ อ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองใบ - 
อ.วัลลภา  หล่อเหลี่ยม อ.ดร.วัลลภา  หล่อเหลี่ยม จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
อ.ดร.อนิษฐาน  ศรีนวล อ.ดร.อภิรดา  สถาปัตยานนท์ แทนอาจารย์ที่ย้ายหลักสูตร 
อ.จิตติมา  เหมกิตติวัฒน์ อ.ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ แทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 *ดร.ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานชิ อาจารย ์ วท.บ. (สัตววทิยา), 2545  
วท.ม. (วนศาสตร์), 2548 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2555 

2 *ดร.วุฒิพงษ์  ทองใบ อาจารย ์ วท.บ. (ชีววทิยา), 2545 
ปร.ด. (ชีววิทยา), 2553 

3 *ดร.วัลลภา  หล่อเหลี่ยม อาจารย ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548 
วท.ม. (จุลชีววทิยาประยุกต์), 2551 
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลติภัณฑ์
ธรรมชาติ), 2556 

4 ดร.อภิรดา  สถาปัตยานนท ์ อาจารย ์ วท.บ. (ชีววทิยา), 2543 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2546 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2551 

5 ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ อาจารย ์ วท.บ. (สัตววทิยา), 2550 
วท.ม. (ชีววิทยา), 2553 
วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววทิยาชาติพนัธุ์), 2556 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

จ านวนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 

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

ชีววิทยา 25 คน 25 คน 19 คน 24 คน 29 คน 123 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา      

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน     
5 คน ดังนี้ (B.Ed.Bio_57_1.1_1) 

1. *อาจารย์ ดร. ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช 

2. *อาจารย์ ดร. วุฒิพงษ์  ทองใบ 

3. *อาจารย์ ดร. วัลลภา  หล่อเหลี่ยม 

4. อาจารย์ ดร. อภิรดา  สถาปัตยานนท์ 
5. อาจารย์ ดร. ฐาปนา  ชลธนานารถ 

 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ  มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  5 คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน  0 คน  และ 

3. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน 

อีกท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 5 คน ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  
อนึ่งหลักสูตรได้ เห็นความส าคัญของ คุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ว่ าควรมีผู้ที่ ส า เร็ จการศึกษาทางด้าน ครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข็มแข็งและท างานสอดรับกับ
ชื่อหลักสูตร จึงเตรียมความพร้อมด้วยการ รับอาจารย์ก้องเกียรติ 
จ าปาศรี ผู้มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ส าหรับเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในอนาคตต่อไป 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ
ปรับปรุงไปเม่ือปี พ.ศ. 2556 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยา (5 ปี) หน้า 8 
 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

4. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตร ฯ ได้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชามีส่วนร่วมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร (B.Ed.Bio_57_1.1_2 ถึง 
B.Ed.Bio_57_1.1_12 ) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (มคอ.2) (B.Ed.Bio_57_1.1_13) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(B.Ed.Bio_57_1.1_14) 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ. 6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา (B.Ed.Bio_57_1.1_15) 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ    
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา  
(B.Ed.Bio_57_1.1_17) 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Bio_57_1.1_1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา (5 ปี) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (สมอ. 08) 

B.Ed.Bio_57_1.1_2 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 

B.Ed.Bio_57_1.1_3 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

B.Ed.Bio_57_1.1_4 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

B.Ed.Bio_57_1.1_5 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 

B.Ed.Bio_57_1.1_6 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 

B.Ed.Bio_57_1.1_7 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 5 มกราคม 2558 

B.Ed.Bio_57_1.1_8 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 มกราคม 2558 

B.Ed.Bio_57_1.1_9 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 

B.Ed.Bio_57_1.1_10 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

B.Ed.Bio_57_1.1_11 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

B.Ed.Bio_57_1.1_12 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 

B.Ed.Bio_57_1.1_13 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
B.Ed.Bio_57_1.1_14 รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (CD) 
B.Ed.Bio_57_1.1_15 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 (CD) 
B.Ed.Bio_57_1.1_16 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.22 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.61 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยา (5 ปี) หน้า 11 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.22 มีคุณภาพ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 
ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการส่งแบบสอบถามให้กับผู้ใช้บัณฑิตประเมิน พบว่า มีจ านวนบัณฑิตในหลักสูตร ฯ ส าเร็จ
การศึกษารวม 35 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 11 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 31.43 จากจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา เฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (B.Ed.Bio_57_2.1_1) 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
46.47 11 4.22 4.22 คะแนน 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 35 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 11 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.18 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.31 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.15 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.25 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.29 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน 4.16 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 31.43 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_2.1_1 รายงานสรุปข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 มีคุณภาพ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
  
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      
 
หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา  
   
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยให้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบการลงทะเบียนรับ
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา จ านวน 35 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (B.Ed.Bio_57_2.2_1) จากแบบสอบถามพบว่า ผลลัพธ์ของค่าร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร ตามสูตรข้อที่ 1 คือ (34/34 × 100) 
= 100 และเม่ือค านวณเป็นคะแนนดังสูตรในข้อ 2 พบว่าได้คะแนนคือ (100/100 × 5) = 5 คะแนน  
 
 

    จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                         จ านวนบณัฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
100 

X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
34 34 100 5 คะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 35 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า   คน 35 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ) 
คน 34 

4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 1 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 16 
6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 
คน 0 

7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 5* 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉลี่ย 14,923.25 

 
11 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  

(อย่างน้อยร้อยละ 70) 
ร้อยละ 100 

* หมายเหตุ ล าดับที่ 7 มีจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานและศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 4 คน และ ศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาเพียงอย่างเดียวจ านวน 1 คน 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_2.2_1 รายงานการประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2556 
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 องค์ประกอบที่ 3 นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน   
 - การรับนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประชุมเพ่ือก าหนดแผนการ
รับนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยน าข้อมูลการรับ
นิสิตจากปีการศึกษา 2556 มาใช้ประกอบการวางแผนในการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับและคะแนนของ
ผู้สมัครตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ าที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต  ทั้งการสอบรับตรง 
โครงการพิเศษ และการสอบระบบกลาง (admissions)  (B.Ed.Bio_57_3.1_1 และ B.Ed.Bio_57_3.1_2) 
โดยอ้างอิงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ที่
ปรากฏใน มคอ.2 (B.Ed.Bio_57_1.1_13) จากนั้นประธานหลักสูตร ฯ แจ้งผลการประชุมต่อภาควิชา
ชีววิทยาเพ่ือเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ส าหรับใช้
เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยใช้ในการประกาศรับสมัครนิสิตในปีการศึกษาปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการคัดกรองคุณสมบัติ และจัดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา 2556 

เมื่อได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุม
วางแผนและมีมติเสนอชื่อคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ผู้
ผ่านการสอบข้อเขียนต่อภาควิชาชีววิทยาเพ่ือด าเนินการส่งต่อคณะและมหาวิทยาลัยส าหรับแต่งตั้งต่อไป 
(B.Ed.Bio_57_3.1_3)  ทั้งนี้แนวทางการสอบสัมภาษณ์ขอให้เป็นไปตามตามมติที่ประชุมของหลักสูตร คือ 
ให้เป็นไปตามกรอบที่มหาวิทยาลัย และคณะ ฯ ก าหนด เพ่ือให้ได้นิสิตคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยเน้น
การสัมภาษณ์ทักษะสื่อสาร วิชาการ ทัศนคติความเป็นครู และความจ าเป็นรับทุนการศึกษา เป็นต้น 
ภายหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือตัดสินผลการ
สัมภาษณ์ และสรุปผลจ านวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อน าเสนอต่อกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 

แผนการรับนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
มีจ านวนทั้งสิ้น 30 คน โดยสรุปดังนี้  

1. โครงการรับตรง จ านวน  15  คน  
2. โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 10 คน (คณะวิทยาศาสตร์ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) 
3. โครงการพหุปัญญา จ านวน 1 คน (คณะวิทยาศาสตร์ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) 
4. โครงการรับนิสิตในระบบกลาง (admissions) จ านวน 4 คน 
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ส าหรับการรับนิสิตในปี 2557 โครงการสอบตรงเป็นโครงการล าดับแรกของหลักสูตร ฯ มีการรับ
ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนไว้สัมภาษณ์จ านวน 35 คน ทั้งนี้หลักสูตร ฯ รับจ านวน 15 คน โดยมี
การรายงานตัวในโครงการนี้ 12 คน (จากแผนการรับ 15 คน) 

โครงการโรงเรียนเครือข่ายและพหุปัญญาเป็นโครงการล าดับที่สองของหลักสูตร ฯ มีผู้สมัครใน
โครงการโรงเรียนเครือข่าย 4 คน แต่ไม่มีผู้สมัครในโครงการพหุปัญญา ทั้งนี้หลักสูตร ฯ ได้รับไว้สัมภาษณ์
รวม 4 คน โดยมีการรายงานตัว 4 คน (จากแผนการรับรวม 11 คน) 

เมื่อหลักสูตรทราบจ านวนรายงานตัวของนิสิตทั้งหมดจากโครงการสอบตรง โรงเรียนเครือข่าย
และพหุปัญญาแล้ว พบว่ามีจ านวนนิสิตรวม 16 คน จึงได้มีการปรับแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับ
จ านวนการรับนิสิตใน มคอ.2 โดยเพ่ิมจ านวนแผนการรับจากโครงการ admissions เป็น 14 คน รวมรับ
นิสิตในโครงการต่าง ๆ 30 คน 

ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้ขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตร ฯ ในระบบรวม 25 คน โดยมาจาก
โครงการสอบตรง 10 คน โครงการโรงเรียนเครือข่าย 4 คน และโครงการ admissions 11 คน 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้น าแผนการรับและจ านวนนิสิตในปีการศึกษา 2556 มาประกอบการ
พิจารณาแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2557 พบว่า ในปี 2556 มีจ านวนนิสิตต่ ากว่าแผนรับเนื่องจาก
ผู้สมัครจากโรงเรียนเครือข่ายมีจ านวนน้อยกว่าแผนรับ จึงได้มีการเสนอต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ใน
ระหว่างที่มาร่วมประชุมกับภาควิชาชีววิทยา ในวาระเข้ารับต าแหน่งใหม่ เพ่ือขอลดจ านวนการรับนิสิตใน
โครงการเครือข่ายลงจาก 10 คนเหลือ 5 คน  และเพ่ิมอัตราส่วนการรับนิสิตจากโครงการสอบตรง 
(B.Ed.Bio_57_3.1_4) เพ่ือท าให้แนวโน้มของจ านวนนิสิตเป็นไปตามแผนรับมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากนโยบาย
ของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายท าให้แผนการรับในปี 2557 ไม่
สามารถลดจ านวนแผนการรับโครงการโรงเรียนเครือข่ายและพหุปัญญาได้  

เมื่อผู้สมัครในระบบ admissions รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน  หลักสูตร ฯ เรียบร้อย
แล้ว ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมเพ่ือสรุปจ านวนรวมของผู้รายงานตัวเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2557 แล้วจัดการทบทวนพิจารณากระบวนการและแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2557 
ส าหรับน าไปเป็นแนวทางการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป ดังแผนภาพที่ 3.1 
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จ านวนนิสิต
ไม่ครบถ้วน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ฯ ปรับแผนการ
รับนิสิตในระบบกลาง ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น

เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2  (A) 

จ านวนนิสิต
ครบถ้วน คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ฯ แจ้งจ านวนรับ

นิสิตในระบบกลางแก่มหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกาศรับนิสิตตามแผนการรับเดิม (A) 

แผนภาพที่ 3.1 กระบวนการการรับนิสิต 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
ประชุมเพ่ือทบทวน 

พิจารณากระบวนการ และ
แผนการรับนิสิตในปี

การศึกษาปัจจุบัน ส าหรับ
น าไปเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงการรับนิสิตในปี

การศึกษาถัดไป  (C) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ ประชุมเพื่อสรุป
จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน

หลักสูตรฯ (C)  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมเพื่อวางแผน
และก าหนดแผนการรับนิสิตตามกรอบ มคอ. 2 โดยน า
ข้อมูลการรับนิสิตจากปีการศึกษาก่อนหน้ามาใช้
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
1.คุณสมบัติการรับสมัคร  
2.หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
3.จ านวนของนิสิตท่ีรับในโครงการต่าง ๆ (P) 

คณะกรรมบริหารหลักสูตร ฯ เสนอผล
การประชุม พร้อมท้ังรวบรวม

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อ
ภาควิชาฯ และคณะฯเพ่ือใช้ก าหนดเป็น
แนวทางให้มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร

นิสิตปีการศึกษาปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร
จากโครงการสอบตรง โรงเรียนเครือข่าย 
และโครงการพหุปัญญา ตามท่ีเกณฑ์
หลักสูตรได้ก าหนดไว้ (D) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เสนอชื่อ
อาจารย์ประจ า ต่อภาควิชาเพ่ือให้

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก (D)  

มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบสัมภาษณ์และ
ก าหนดวันรายงานตัว และรายละเอียดของผู้

มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร(D) 

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในหลักสูตร ฯ (D) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ พิจารณา
จ านวนเรียกสัมภาษณ์  (D) 

มหาวิทยาลัยประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร
จากการรับนิสิตในระบบกลาง ตามท่ีเกณฑ์

หลักสูตรได้ก าหนดไว้ (D) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เสนอชื่อ
อาจารย์ประจ า ต่อภาควิชาเพ่ือให้

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก  (D) 

มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดวันรายงานตัว และรายละเอียดของผู้

มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร(D) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ พิจารณา
จ านวนเรียกสัมภาษณ์ในระบบกลางของ

หลักสตูร (D) 

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในหลักสูตร ฯ(D) 

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ฯ ประชุมเพื่อสรุป
จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ (D) 
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการเข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ดังนี้  
นิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ต้องผ่านการปฐมนิเทศ ได้แก่ โครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศที่จัดโดยหลักสูตร ฯ (B.Ed.Bio_57_3.1_5) 
กิจกรรมค่ายส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตเพ่ือพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย ณ มศว วิทยาเขตองครักษ์ 
(B.Ed.Bio_57_3.1_6) และกิจกรรมเสริมความเป็นครู (B.Ed.Bio_57_3.1_7) นอกจากนี้นิสิตจะต้องเข้า
ร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร์ ใน โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 
2557 ถึง 1 สิงหาคม 2557 เพ่ือเตรียมความพร้อมทางการเรียนของนิสิตร่วมกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ก่อนเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้รับการปรับพ้ืนฐานความรู้เพ่ือให้สามารถ
เรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น (B.Ed.Bio_57_3.1_9)  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการ
แจกคู่มือนิสิตเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา   

ส าหรับข้อมูลทางวิชาการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอนทั้งในและนอก
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้เห็นสมควรให้จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และ
เพจประชาสัมพันธ์ของภาควิชาชีววิทยา  

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกันประชุมและพิจารณากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยมีมติที่ประชุม ให้นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา
ตามท่ีหลักสูตร ฯ ได้วางแผนและก าหนดต่อไปในปีการการศึกษา 2558 (B.Ed.Bio_57_3.1_8)   
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Bio_57_1.1_13 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
B.Ed.Bio_57_3.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2556 วันที่  

28 กรกฎาคม 2556   
B.Ed.Bio_57_3.1_2 บันทึกข้อความ เรื่องการส่งข้อมุลในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admssions)    
B.Ed.Bio_57_3.1_3 ค าสั่งตั้งแต่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการสอบตรง โครงการโรงเรียน

เครือข่าย/พหุปัญญา และ โครงการ admissions 
B.Ed.Bio_57_3.1_4 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 วันที่  

14 มีนาคม 2557  
B.Ed.Bio_57_3.1_5 รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา                         
B.Ed.Bio_57_3.1_6 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 

30 กรกฎาคม 2557  วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
B.Ed.Bio_57_3.1_7 บันทึกข้อความที่ ศธ 0519.10.01/พิเศษ  เรื่อง ขออนุญาตคณาจารย์และนิสิต

เดินทางไปราชการ และคู่มือกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู  
B.Ed.Bio_57_3.1_8 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        

ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 
B.Ed.Bio_57_3.1_9 บันทึกข้อความที่ ศธ 059.7.01/0195 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน   
 -  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการวางแผนการจัดระบบดูแลนิสิตของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยมีการพิจารณาสัดส่วนของจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 
ส าหรับปีการศึกษา 2557 นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ฐาปนา           
ชลธนานารถ และอาจารย์ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 (B.Ed.Bio_57_3.2_1)  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านแจ้งวันเวลาที่สะดวกลงไว้ใน
ตารางเวลาการขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่หลักในการให้ค าปรึกษาในด้าน
การเรียน รวมไปถึงการให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตของนิสิต ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีข้อมูลเบื้องต้น
ของนิสิตเพ่ือการจัดการความเสี่ยงด้านการเรียนของนิสิต จากมติที่ประชุมหลักสูตร ฯ ในปีการศึกษา 
2557 ได้ก าหนดให้อาจารย์ปรึกษานิสิตทุกชั้นปีได้จัดสรรเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อชี้แจงการลงทะเบียน การ
ขอทุน ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมามี
นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ (B.Ed.Bio_57_3.2_2) 

1. นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน  24 คน  จาก 24  คน 
2. นิสิตชั้นปีที่  3  เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน  19  คน จาก 19 คน 
3. นิสิตชั้นปีที่  2  เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน  25  คน จาก 25 คน 
4. นิสิตชั้นปีที่  1  เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน  23  คน จาก 25 คน 

 

นอกจากนี้ในระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีจะนัดหมายนิสิตเพ่ือแนะแนว
แผนการเรียน หรือด าเนินการให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ
นิสิตที่มีผลการเรียนต่ าและมีความเสี่ยงที่จะออกระหว่างภาคการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า ปัญหา
ด้านฐานะการเงิน ปัญหาด้านการเข้าสังคมและการปรับตัวกับผู้อ่ืน และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวนิสิต
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา ซึ่งกระบวนการให้ค าปรึกษาหรือแนะแนวแก่
นิสิต นอกจากนี้ภาควิชาได้สร้าง Facebook (B.Ed.Bio_57_3.2_3) ขึ้นเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 เพ่ือให้นิสิตได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือเป็นช่องทางให้นิสิต
สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของนิสิตแต่ละชั้นปีอย่างทั่วถึง  
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เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุมเพ่ือวิเคราะห์และประเมินระบบให้
ค าปรึกษาจากการท าแบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าผลรวมจากการประเมินตนเองของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี คือ 4.45 จาก 5 คะแนน (B.Ed.Bio_57_3.2_4) หัวข้อที่มีคะแนนการ
ประเมินน้อยที่สุด คือ พบปะและบันทึกข้อมูลนิสิตในความดูแลอย่างสม่ าเสมอ (B.Ed.BIO_57_3.2_2) 
ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงมีมติมีการปรับปรุงระบบการดูแลนิสิต โดยเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น e-mail Facebook และ line application ดังแผนภาพที ่3.2 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 3.2 กระบวนการดูแลและให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน
ในการให้ค าปรึกษานิสิต (P) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละ
ชั้นปีแจ้งวันเวลาท่ีสะดวกในการให้ค าปรึกษานิสิตเข้าพบ

อาจารย์ท่ีปรึกษารวมไปถึงการให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้
ชีวิตของนิสิต ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาจะมีข้อมูลเบื้องต้นของ
นิสิตเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านการเรียนของนิสิต (D) 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท าแบบประเมินตนเอง (C) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ท าการประชุมเพ่ือวิเคราะห์
และประเมินระบบให้ค าปรึกษา (C) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ด าเนินการเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ให้เป็นรูปธรรม (A) 

ฝ่ายประเมินผลจัดท าแบบประเมินตนเองของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

(D) 
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 -  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะเฉพาะด้าน องค์ความรู้ 
ความช านาญ และความสามารถในการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้นิสิตมีความรอบรู้ มีความสามารถที่ หลากหลาย 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
และคณาจารย์ในภาควิชาจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต ทั้ง 6 ด้าน คือ กิจกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม กิจกรรมด้านความรู้กิจกรรมด้านทักษะปัญญา กิจกรรมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กิจกรรมทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี กิจกรรมทักษะการจัดการเรียนรู้  
  นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชา ฯ ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนให้
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) กลุ่มทักษะชีวิต
และอาชีพ (life and career skills) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learn and innovation skills) และ 
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
เพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือให้นิสิตเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ที่ได้รับใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอันดับต่อไป ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิต 

การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รหัสเอกสาร 

โครงการบริการวิชาการ
สู่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อย่างยั่งยืน 
 

นิสิตที่ได้ออกแบบกิจกรรม
ด้วยคอมพิวเตอร์โดย
ประยุกต์ใช้โปรแกรมการ
น าเสนองาน (Power 
point) เพ่ือสร้างเกมเสริม
ทักษะการสื่อความและ
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และส่วนประกอบของพืช  

กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects)  
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
(life and career skills)  
กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learn and 
innovation skills) และ 
ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, 
media and technology) 
 

B.Ed.Bio_57_3.2_5 
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ชื่อโครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิต 

การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รหัสเอกสาร 

โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีชีววิทยา 

นิสิตภาควิชาชีววิทยาใน
หลักสูตร กศ.บ. (ชีววิทยา) 
วท.บ.  (ชี ววิทยา)  และ 
ว ท . บ .  ( จุ ล ชี ว วิ ท ย า )
ร่วมกันวางแผนและคิด
กิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เพ่ือ
เชื่อมความสัมพันธ์ทั้งใน
และระหว่างชั้นปี รวมทั้ง
คณาจารย์ของภาควิชา 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการเป็นอาจารย์ทุก
ห ลั ก สู ต ร  นิ สิ ต จั ด ท า
รูปแบบโปสเตอร์  ด้ วย
โปรแกรม Adobe เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learn and 
innovation skills) 

B.Ed.Bio_57_3.2_6 

โครงการกตัญญุตา
คณาจารย์ ภาควิชา
ชีววิทยา 

นิสิตได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของกิจกรรม เลือกใช้วัสดุ
ที่หาซื้อง่าย ต้นทุนต่ า และ
ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
จั ดท า เ ป็ น ของที่ ร ะลึ ก
ให้กับคณาจารย์และนิสิต
ได้โปรแกรมตัดต่อสื่อต่างๆ
เพ่ือใช้ประกอบการแสดง
ในโครงการ 

กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learn and 
innovation skills) 
ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, 
media and technology) 

B.Ed.Bio_57_3.2_7 
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โครงการท าบุญประจ าปี
ภาควิชาชีววิทยา 

เปิดโอกาสให้นิสิตน าเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จัด
ขึ้นในวันท าบุญภาคฯ เช่น 
การเลือกชนิดอาหารที่มี
ไขมันต่ า และเน้นอาหาร
เพ่ือสุขภาพในการ
จัดเตรียมถวายแด่
พระภิกษุ พร้อมทั้งมีส่วน
ร่วมในการเลือกชนิดของ
ดอกไม้ที่หาได้สะดวกใน
ท้องถิ่นเพ่ือน ามาจัดแจกัน
บูชาพระ ให้ตัวแทนนิสิตมี
ส่วนร่วมในการน ากล่าว
บทสวดมนต์บูชาพระ 

กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
(life and career skills) 

B.Ed.Bio_57_3.2_8 

โครงการศึกษา
ปฏิบัติการนอกสถานที่ 
รายวิชานิเวศวิทยา 

นิ สิ ต สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
อินเตอร์เน็ต เพ่ือจัดเตรียม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกไปศึกษานอกสถานที่ 
เ พ่ื อ ใ ช้ ต ร ว จ สอบ อ ง ค์
ความรู้ ใ นระหว่ า งกา ร
ปฏิบัติกิจกรรม และน า
ข้อมูลมาใช้โปรแกรมท า 
สไลด์ง่าย ๆ เพ่ือน าเสนอ
งาน 

ทักษะการเรียนรู้ทางด้าน
กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects) 
ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, 
media and 
technology) 

B.Ed.Bio_57_3.2_9 

โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่วิชาอนุกรมวิธาน
และกายวิภาคศาสตร์
ของพืช  

นิสิตสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
ทา ง อิน เตอร์ เ น็ ต  เ พ่ื อ
เปรียบเทียบสิ่ งที่พบใน
แ ห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ จ ริ ง

กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects) 
ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, 

B.Ed.Bio_57_3.2_10 
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ระหว่างการท ากิจกรรม
ออกไปศึกษานอกสถานที่ 
กับความรู้ที่ เรียนจากใน
ห้องเรียน และน าข้อมูล
กลับมาใช้ โปรแกรมท า 
สไลด์ง่าย ๆ เพ่ือน าเสนอ
งาน 

media and technology) 

โครงการศึกษา
ปฏิบัติการนอกสถานที่ 
วิชาสัตสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง 

นิสิตสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวอย่างของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังและน า
ข้อมูลกลับมาใช้โปรแกรม
ท าสไลด์ง่าย ๆ เพ่ือ
น าเสนองานเมื่อกลับมา
จากการออกปฏิบัติ
กิจกรรมนอกสถานที่ 

กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects)  
ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, 
media and technology) 

B.Ed.Bio_57_3.2_11 

โครงการศึกษาปฏิบัติ 
การนอกสถานที่สัตว
วิทยา 

นิ สิ ต สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ใ น
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับ
วิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ร่วมกับคู่มือสัตว์กลุ่มต่างๆ 
เ พ่ื อ ใ ช้ ต ร ว จ สอบ อ ง ค์
ความรู้ ใ นระหว่ า งกา ร
ปฏิบัติ ง านนอกสถานที่ 
และมีการใช้ GPS เพ่ือ
ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
ส าหรับน าข้อมูลมาสรุป
งานและน าเสนอให้เพ่ือน
กลุ่มต่าง ๆ  ฟังเมื่อสิ้นสุด
งานในแต่ละวัน 

กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects) 
ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, 
media and technology) 

B.Ed.Bio_57_3.2_12 
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เมื่อเสร็จสิ้นโครงการนิสิตท าการประเมินกิจกรรมของแต่ละโครงการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
จะด าเนินการประชุมเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้ง เสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งต่อไป (B.Ed.Bio_57_3.1_8) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_3.1_8 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        

ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 
B.Ed.Bio_57_3.2_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        

ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557   
B.Ed.Bio_57_3.2_2 รายชื่อนิสิตที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอค าปรึกษา วางแผนการเรียน ร้องเรียน 

และอ่ืน ๆ        
B.Ed.Bio_57_3.2_3 ตัวอย่างหน้า Fan page Facebook ของภาควิชาชีววิทยา 

(https://www.facebook.com/pages/Department-of-Biology-
Srinakharinwirot-University/820238847997830) ที่เป็นที่ช่องทางติดต่อ
ระหว่างคณาจารย์และนิสิต 

B.Ed.Bio_57_3.2_4 แบบสรุปผลการประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Ed.Bio_57_3.2_5 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั้งยืน 
B.Ed.Bio_57_3.2_6 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีชีววิทยา 
B.Ed.Bio_57_3.2_7 โครงการกตัญญุตาคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 
B.Ed.Bio_57_3.2_8 โครงการท าบุญประจ าปีภาควิชาชีววิทยา 
B.Ed.Bio_57_3.2_9 โครงการศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ รายวิชานิเวศวิทยา 
B.Ed.Bio_57_3.2_10 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่วิชาอนุกรมวิธานและกายวิภาคศาสตร์ของพืช  
B.Ed.Bio_57_3.2_11 โครงการศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ วิชาสัตสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
B.Ed.Bio_57_3.2_12 โครงการศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่สัตววิทยา 
B.Ed.Bio_57_3.2_13 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่วิชาสัณฐานวิทยาของพืชและเฟิร์นวิทยา  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 

ผลการด าเนินงาน   
 -  อัตราการคงอยู่ 

  อัตราการคงอยู่ของนิสิต   =      
 

 นิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2553 คิดเป็น
ร้อยละ 93.56 ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 92.30 และปีการศึกษา 2555  ร้อยละ 95.00 โดย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี
การศึกษานี้อย่างชัดเจน (B.Ed.Bio_57_1.1_11) ดังตารางที่ 3.3.1 

ตารางที่ 3.3.1 อัตราการคงอยู่ของนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคง

อยู่ 2553 2554 2555 2556 2557 

ปี 2553 31 29 29 29 29 29 93.56 
ปี 2554 26 - 26 24 24 24 92.30 
ปี 2555 20 - - 20 19 19 95.00 
ปี 2556 27 - - - 27 25 - 
ปี 2557 25 - - - - 25 - 

 
- การส าเร็จการศึกษา 
นิสิตในหลักสูตร ฯ ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ดังตาราง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม

ที่ดีขึ้น โดยนิสิตที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 97.30 
นิสิตที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งแสดงถึง
แนวโน้มนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจน (B.Ed.Bio_57_3.1_8) ดังตารางที่ 3.3.2 
 

 

     จ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 3 
      จ ำนวนนิสิตที่รับเข้ำ 

 X 100 
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ตารางท่ี 3.3.2 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาก าหนด  

คิดเป็น
ร้อยละ 

2554 2555 2556 2557  
2552 37 - - 35 - 97.30 
2553 29 - - - 29 100.00 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่รวดเร็ว ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นิสิต 
 2. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต 
 

- ความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร  

      นิสิตแต่ละชั้นปีได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การเรียนรู้
ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่าในปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 3.52 และปี
การศึกษา 2557 มีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 3.81 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2556  (B.Ed.Bio_57_3.1_8)  
 

- การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

กรรมการบริหารสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต  จากนั้นได้แจ้งถึงช่องทางการประเมินความพึงพอใจและข้อร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ แก่นิสิต เช่น เว็บไซต์
ของภาควิชาชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังให้นิสิตท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
หลักสูตร และสอบถามข้อร้องเรียน ในกรณีที่มีการร้องเรียนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะด าเนินการประชุม
พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวและหาแนวทางการแก้ไข จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมเพ่ือเสนอ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน รวมไปถึงจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2556 และ 2557 ไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ  
(B.Ed..Bio_57_3.2_2) โดยมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนดังแผนภาพที่ 3.3 
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แผนภาพที่ 3.3 สรุปกระบวนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

กรรมการบริหารสูตร ฯ ประชุมร่วมกันเพื่อวาง
แผนการจัดการความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสิต (P) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาแจ้งช่องทางการประเมินความพึงพอใจ

และข้อร้องเรียนแก่นิสิต (D) 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ และคณาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีววิทยาด าเนินการประชุมร่วมกันเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและต่อการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน รวมไปถึงการจัดการข้อร้องเรียนในครั้งต่อไปอย่างเป็น

รูปธรรม (A) 

นิสิตมีข้อร้องเรียน (D) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
ประชุมพิจารณาข้อร้องเรียน (D) 

นิสิตท าการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร (C) 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ
จัดท าแบบประเมินความพึง

พอใจคุณภาพของหลักสูตร (D) 

นิสิตไม่มีข้อร้องเรียน (D) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Bio_57_3.1_8 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 

B.Ed.Bio_57_3.2_2 รายชื่อนิสิตที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอค าปรึกษา วางแผนการเรียน ร้องเรียน 
และอ่ืน ๆ        
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.33 คะแนน 

ดี 

    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

0 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ดี 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 3.11 คะแนน ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 คุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน  อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้วางแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาว 5 ปี ในการนี้คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จึงประชุมเพ่ือวางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากข้อมูลจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ในด้านความเสี่ยงและอัตราการคงอยู่ของจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น การเกษียณอายุราชการ  และพิจารณาจาก
ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์และกรอบอัตราก าลัง
ของคณะ ฯ ในการนี้ พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ได้แก่ อาจารย์จิตติมา เหมกิตติวัฒน์ มีความเชี่ยวชาญ
ด้านอนุกรมวิธานทางสัตววิทยา โดยเฉพาะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีก าหนดเกษียณอายุราชการใน พ .ศ. 
2556  

ดังนั้นกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงด าเนินการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่
ก าลังจะเกษียณอายุราชการ โดยเน้นให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาตามที่หลักสูตรต้องการ 
และก าหนดกรอบภาระงานด้านการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จากนั้น
จึงยื่นเรื่องเสนอขออัตราก าลังต่อคณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านภาควิชาชีววิทยา  ดังแสดงในรายงานการประชุม
ภาควิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2556 วาระที่ 4.2  จัดท าข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง (B.Ed.Bio_57_4.1_1) เพ่ือด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

หลังจากนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยมีมติจัดสรรอัตราก าลังให้คณะวิทยาศาสตร์ตามที่เสนอขอแล้ว จึงได้มี
การประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตร
ก าหนด และด าเนินการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ดร. ฐาปนา 
ชลธนานารถ ได้รับการคัดเลือกให้ทดแทนในอัตราดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามที่หลักสูตร
ต้องการ คือ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์  มีความ
เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยา เน้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ดังแสดงในรายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 
11/2556 วาระท่ี 1.1 แนะน าอาจารย์ใหม่ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ (B.Ed.Bio_57_4.1_2)  

เมื่อได้บรรจุอาจารย์ใหม่แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมร่วมกันและมีมติเห็นว่าสมควร
เสนอต่อภาควิชาชีววิทยาให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ เข้าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ในการนี้ภาควิชาชีววิทยาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ อาจารย์ ดร. 
ฐาปนา ชลธนานารถ เข้าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ดังแสดงในรายงาน
การประชุมภาควิชาชีววิทยาครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชาชีววิทยา 
(B.Ed.Bio_57_4.1_3) และด าเนินการเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์เพื่อแต่งตั้งต่อไป 

เมื่อคณะวิทยาศาสตร์มีค าสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แล้ว (B.Ed.Bio_57_4.1_4) จากนั้นคณะกรรมบริหารหลักสูตร ฯ จึงได้
จัดท า สมอ.08 (B.Ed.Bio_57_4.1_5) เพ่ือขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและด าเนินการตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อ สกอ. ต่อไปตามล าดับ   

หลังจากแต่งตั้งปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าห นดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกันประเมินกระบวนการ    
ผลการด าเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และน าข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) มาใช้เพ่ือวางแผนการรับ
และแต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป พบว่าระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้หลักสูตร ฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ครบ 
5 คน โดยที่ทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 *ดร.ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานชิ อาจารย ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2555 
2 *ดร.วุฒิพงษ์  ทองใบ อาจารย ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), 2553 
3 *ดร.วัลลภา  หล่อเหลี่ยม อาจารย ์ วท.ด. (เภสัชเคมีและผลติภัณฑธ์รรมชาติ), 2556 
4 ดร.อภิรดา  สถาปัตยานนท ์ อาจารย ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2551 
5 ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ อาจารย ์ วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยา

ชาติพนัธุ์), 2556 
 

ในการนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรรับต าแหน่งอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา
ทางด้านศึกษาศาสตร์โดยตรงเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้ง
ที่ 5/2557 วาระท่ี 4.1 พิจารณาระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Ed.Bio_57_4.1_6)  



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยา (5 ปี) หน้า 35 
 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ พิจารณาระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด พบว่ามีอัตราก าลังเป็นไปตามแผนและมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาเอกทุกคน มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย สามารถสอนในรายวิชาที่ตรงกับ
ความเชี่ยวชาญของตนเอง และอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีความเสี่ยงในการลาออกหรือย้ายงาน แสดงถึง
ประสิทธิภาพของระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังแสดงในรายงานการประชุม
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2558 วาระที่ 4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 (B.Ed.Bio_57_4.1_7)  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ยังได้พิจารณาระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจากความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ฯ ซึ่งรวมถึงความพึง
พอใจต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่าผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้ นิสิตปีที่ 1 มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.09 นิสิตปี
ที่ 2 มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.14 นิสิตปีที่ 3 มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.32 และนิสิตปีที่ 4 มีระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 แสดงให้เห็นว่าระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ นิสิตส่วนใหญ่จึงมีความพึงพอใจในหลักสูตร ฯ และอาจารย์ผู้สอน 
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 แผนภาพที่ 4.1.1 สรุประบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ประชุมร่วมกับภาควิชา
ชีววิทยาเพื่อวางแผนด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร น าไปสูร่ะบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสตูร  (P) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา
ด าเนินการก าหนดคณุสมบัติอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทน

อาจารย์ที่เกษียณอายรุาชการ โดยก าหนดคณุสมบัติและ

ก าหนดกรอบภาระงานให้มคีวามชัดเจนเหมาะสม (P) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา

พิจารณาคัดเลือกผู้มคีุณสมบตัิตรงตามก าหนด (D) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ประชุมร่วมกับภาควิชา
ชีววิทยา พิจารณาให้อาจารย์ใหม่ เข้าเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสตูร ฯ (D) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ด าเนนิการตรวจสอบจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรที่

ก าหนดโดย สกอ. (C) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ร่วมกันประเมินกระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
และน าข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) มาใช้เพื่อวางแผนการรับและ

แต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสตูรในปี
การศึกษาถัดไป และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาเมื่อสิ้นปี

การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาระบบ
และกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (C) 

ข้อมูลจากปีการศึกษา 2556 (A) 

ข้อเสนอแนะ /แนว
ทางการปรับปรุง  

มหาวิทยาลยัและ
คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัและ
คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัและ
คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัและ
คณะวิทยาศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์  
กรอบอัตราก าลัง  

จัดสรรอัตราก าลัง 

ประกาศรับสมคัร 

บรรจ ุ

แต่งตั้ง 
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 - ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้ง อาจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะกรรมบริหารหลักสูตร ฯ จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือ
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ฯ ระบบการบริหารหลักสูตร และมอบหมายภาระงานทั้ งด้านการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่อาจารย์ใหม่  
ในการนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ร่วมกับอาจารย์ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้
เรียนรู้หน้าที่การดูแลนิสิตจากอาจารย์รุ่นพี่  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประชุมร่วมกันเพ่ือ
วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการการบริหารงานหลักสูตรในปี
การศึกษา 2556 พบว่าในการบริหารงานของหลักสูตรนั้น ในบางกรณีเกิดความล่าช้า ยกตัวอย่างเช่น การ
ติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชาต่าง ๆ การดูแลกิจกรรม ข้อร้องเรียน และทุนการศึกษาของนิสิต การ
ประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้มีการก าหนด
หน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 

ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และมอบหมายภาระงานให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 ฝ่าย 
ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 3.4 เรื่อง
หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Ed.Bio_57_4.1_8) ดังนี้ 

ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบโดย  อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช และ 
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ 

ฝ่ายกิจการนิสิต รับผิดชอบโดย  อาจารย์ ดร.อภิรดา สถาปัตยานท์  
ฝ่ายวัดประเมินผล รับผิดชอบโดย  อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม และ 

อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 

ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุมร่วมกัน และมีข้อเสนอแนะว่า ควรรับต าแหน่ง
อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์โดยตรงเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังแสดงในรายงาน
การประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 5/2557 (B.Ed.Bio_57_4.1_6) นั้น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จึงมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี วุฒิ
การศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์โดยตรงเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการตามระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
ได้รับอาจารย์ก้องเกียรติ จ าปาศรี ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-
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ชีววิทยา ระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้าน
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมในพืช ในการนี้ เมื่ออาจารย์ก้องเกียรติ จ าปาศรี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตร ฯ จะด าเนินการตามระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือแต่งตั้ง อาจารย์ก้องเกียรติ จ าปา
ศรี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพ่ือให้ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่องต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากปัจจุบันแม้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ยังไม่มีผู้ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือการ
ประชุมวิชาการ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จึงได้เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่อง การบรรยายเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประเมินกระบวนการ ผลการด าเนินงาน และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง เพ่ือใช้วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้พบว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตรยังไม่ต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะร่วมกันว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรเร่ง
ขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังรายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 3/2558 
วาระท่ี 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Ed.Bio_57_4.1_9) 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ พิจารณาระบบการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในรอบปี พบว่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน ท าให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2557 ดี
ขึ้นจากปีการศึกษา 2556 นอกจากนี้ยังให้ความสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนตามความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขา โดยภาพรวมพบว่าระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 4.1.2 และปรากฏในรายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 
4/2558 วาระท่ี 4.2 ประเมินผลการด าเนินการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรและพิจารณาระบบการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 (B.Ed.Bio_57_4.1_7)  



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยา (5 ปี) หน้า 39 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.1.2 สรุประบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัและ
คณะวิทยาศาสตร ์ กรอบอัตราก าลัง  

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ประชุมร่วมกับภาควิชา
ชีววิทยาเพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

โดยพิจารณาความเสี่ยงเรื่องจ านวนและคณุสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสตูร (P) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ และมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับ
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของอาจารย์

ประจ าหลักสตูร (D) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ร่วมกันประเมินกระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง (ถ้า
มี)  เพื่อใช้วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรในปี
การศึกษาถัดไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร ฯ พิจารณาระบบการบรหิารอาจารย์ประจ า
หลักสตูรในรอบป ี(C) 

ข้อมูลจากการปีการศึกษา 2556 (A) 

ข้อเสนอแนะ /แนว
ทางการปรับปรุง  
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณให้แก่คณาจารย์คนละ 3,000 บาท ดังแสดงใน

รายงานประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 3/2557 วาระที่ 4.4 งบประมาณการไปอบรม/ดูงาน/สัมมนา ของ
คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา (B.Ed.Bio_57_4.1_10) เพ่ือให้คณาจารย์ของภาควิชาใช้เข้าร่วมอบรมโครงการที่
สนใจเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถ ส าหรับพัฒนาศักยภาพตนเอง อย่างไรก็ตามพบว่างบประมาณดังกล่าว
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคณาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเพ่ือวางแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีมติให้จัดสรรงบประมาณการไปอบรม/ดูงาน/สัมมนา เพ่ิมขึ้นเป็น 5,000 
บาท ต่อคน ดังแสดงในรายงานประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2557 วาระที่ 3.1 การจัดท างบประมาณเงิน
รายได้ (B.Ed.Bio_57_4.1_11) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
ได้พิจารณามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (B.Ed.Bio_57_ 4.1_12) และ โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1) (B.Ed.Bio_57_ 4.1_13) ดังแสดงในรายงานการ
ประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 วาระเรื่องเพ่ือพิจารณา 
(B.Ed.Bio_57_4.1_14) 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ตรวจสอบระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใช้
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจ านวนโครงการที่อาจารย์เข้ารับการอบรมเป็น
ตัวชี้วัด จากผลการด าเนินการ พบว่า ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม
โครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกันประเมินกระบวนการ ผล
การด าเนินการ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือใช้วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้ง
ที่ 5/2558 วาระท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Ed.Bio_57__4.1_15)  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ พิจารณาระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร พบว่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ โดย
สนับสนุนให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีโอกาสเข้าร่วมอบรม อย่างน้อยคนละ 1 โครงการ ต่อ ปีการศึกษา ดัง
แผนภาพที ่4.1.3 และตารางท่ี 4.1 
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แผนภาพที่ 4.1.3 สรุประบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ประชุมร่วมกับภาควิชา
ชีววิทยาเพื่อวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูรโดยพิจารณางบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (P) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรเขา้ร่วมอบรมโครงการที่สนใจเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ นอกจากน้ีกรรมการบรหิาร

หลักสตูร ฯ พิจารณามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

เข้าร่วมโครงการที่จ าเป็นต่อการพฒันาหลักสตูร (D) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ตรวจสอบระบบการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร (C) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ ร่วมกันประเมินกระบวนการ 
ผลทีไ่ด้ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง  (ถ้ามี) เพื่อใช้
วางแผนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรใน
ปีการศึกษาถัดไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรพิจารณาระบบระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ประจ าหลักสตูร ในรอบป ี(C) 

ข้อมูลจากการปีการศึกษา 2556 (A) 

ข้อเสนอแนะ /แนว
ทางการปรับปรุง  

มหาวิทยาลยัและ
คณะวิทยาศาสตร ์

งบประมาณ  
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ตารางท่ี  4.1 รายชื่อโครงการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา เข้าร่วมในปี
การศึกษา 2557 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
วันเดือนปีที่

เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชื่ออาจารย์ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

พัฒนาตนเองด้าน 
(รหัสเอกสาร) 

1 โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ ครั้ง
ที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2557 ระยะที่ 2 

มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

30 กรกฎาคม 
ถึง 1 สิงหาคม 
2557 

ฐาปนา ชลธนานารถ การสอน 
(B.Ed.Bio_57_4.1_16) 

2 การประชุมวิชาการ 
16th Flora of 
Thailand 
Conference  

The Royal 
Botanic Garden, 
Kew (K) สหราช
อาณาจักร 

7-12 
กันยายน 
2557 

อภิรดา สถาปตัยานท์ 
 

การวิจัยและการสอน 
(B.Ed.Bio_57_ 4.1_17) 

3 Curator Course for 
Microbial 
Resources 
Management 

National 
Institute of 
Technology and 
Evaluation 
(NITE), Japan 

14 กรกฎาคม 
ถึง 10 ตุลาคม 
2557 

วัลลภา หล่อเหลี่ยม 
 

การวิจัยและการสอน 
(B.Ed.Bio_57_4.1_18) 

4 โครงการขับเคลื่อน
งานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้ง
ที่ 1: การประชุม
เสวนากรอบและทิศ
ทางการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย”ี 

คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

15 ตุลาคม 
2557 

อภิรดา สถาปัตยานท ์
ฐาปนา ชลธนานารถ 
วัลลภา หล่อเหลี่ยม 
 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_57_4.1_19) 

5 การประชุมประจ าปี 
“นักวิจัยรุ่นใหม่พบ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” 
ครั้งท่ี 14  

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

23-25 ตุลาคม 
2557   

อภิรดา สถาปัตยานท ์
 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_57_4.1_20) 

6 การประชุมการ
ด าเนินงานตาม

ส านักงานนโยบาย
และแผน

6 มกราคม 
2558 

อภิรดา สถาปัตยานท ์
 

การวิจัยและการสอน 
(B.Ed.Bio_57_4.1_21) 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
วันเดือนปีที่

เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชื่ออาจารย์ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

พัฒนาตนเองด้าน 
(รหัสเอกสาร) 

เป้าหมายและแนว
ทางการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของพืช 
(พืชสมุนไพร พืชป่า
ชายเลน และกล้วยไม้) 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

7 8th ASEAN 
Microscopy 
Conference (AMC8) 
and the 32nd 
Annual Conference 
and Meeting of 
The Microscopy 
Society of Thailand 
(MST32) 

Kasetsart 
University, 
Kamphaeng 
Saen Campus, 
Nakhon Pathom 

20-30 
มกราคม 
2558 

ฐาปนา ชลธนานารถ 
 

การวิจัยและการสอน 
(B.Ed.Bio_57_4.1_22) 

8 โครงการอบรมและฝึก
ปฏิบัติจับงู ครั้งท่ี 6  

สวนงู สถานเสาว-
ภา สภากาชาดไทย  

19-20 
มีนาคม 2558 

ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 
 

การสอน 
(B.Ed.Bio_57_4.1_23) 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปรสติสตัว์
น้ า 

คณะเกษตร-
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  

5-9  เมษายน 
2558 

ฐาปนา ชลธนานารถ การวิจัย 
(B.Ed.Bio_57_4.1_24) 

10 โครงการเตรยีมความ
พร้อมเพื่อท าความ
เข้าใจการประเมิน
คุณภาพหลักสตูร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

10 เมษายน 
2558 

ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 
อภิรดา สถาปัตยานท ์
วัลลภา หล่อเหลี่ยม 
 

การจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
(B.Ed.Bio_57_4.1_25) 

11 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวาด
ภาพทางชีววิทยา เพื่อ
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
 

ภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร ์

24 พฤษภาคม 
2558 

ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 
 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_57_4.1_26) 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
วันเดือนปีที่

เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชื่ออาจารย์ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

พัฒนาตนเองด้าน 
(รหัสเอกสาร) 

12 ประชุมวิชาการ
อนุกรมวิธานและซิสเท
มาติคส์ในประเทศไทย 
ครั้งท่ี 5 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษต
รศาสตร ์

25-27 
พฤษภาคม 
2558 

ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 
อภิรดา สถาปัตยานท ์
ฐาปนา ชลธนานารถ 

การวิจัยและการสอน 
(B.Ed.Bio_57_4.1_27) 

13 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
มาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

21-22
พฤษภาคม 
2558 

วัลลภา หล่อเหลี่ยม การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 
(B.Ed.Bio_57_ 4.1_12) 

14 โครงการอบรมเรื่อง 
การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับ
หลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2557 (รุ่นที่ 
1) 

มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

21-22
พฤษภาคม 
2558 

ฐาปนา ชลธนานารถ 
วุฒิพงษ์ ทองใบ 

การจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
(B.Ed.Bio_57_ 4.1_13) 

15 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 
Using R for 
teaching and 
research in Biology: 
an introduction 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

3-5 มิถุนายน 
2558 

ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 
วุฒิพงษ์ ทองใบ 
 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_57_4.1_28) 

16 การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๙ 

ภาควิชา
พฤกษศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

3-5 มิถุนายน 
2558 

อภิรดา สถาปัตยานท ์
 

การวิจัยและการสอน 
(B.Ed.Bio_57_4.1_29) 

17 การอบรมแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความ

มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

8-9 มิถุนายน 
2558 

ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 
 

การวิจัยและการสอน 
(B.Ed.Bio_57_4.1_30) 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
วันเดือนปีที่

เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชื่ออาจารย์ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

พัฒนาตนเองด้าน 
(รหัสเอกสาร) 

ปลอดภัยทางชีวภาพ
ส าหรับการด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหมห่รือพันธุวิ
ศกรรม หลักสตูร
เร่งรัด 

ร่วมกับศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ 

18 โครงการส่งเสริม
บรรยากาศทางการ
วิจัย ครั้งท่ี 3 

ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

16 มิถุนายน 
2558 

ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 
อภิรดา สถาปัตยานท ์
วัลลภา หล่อเหลี่ยม 
ฐาปนา ชลธนานารถ 
วุฒิพงษ์ ทองใบ 

การขอต าแหน่งทาง
วิชาการและการวิจัย 

(B.Ed.Bio_57_4.1_31) 

19 การประชุมช้ีแจง
กรอบการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2559 

เครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัย
แห่งชาติ 

6 กรกฎาคม 
2558 

ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 
 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_57_4.1_32) 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 8 

ตุลาคม 2556 
B.Ed.Bio_57_4.1_2 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 6 ธันวาคม 2556 
B.Ed.Bio_57_4.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 
B.Ed.Bio_57_4.1_4 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 199/2556 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Bio_57_4.1_5 สมอ.08 
B.Ed.Bio_57_4.1_6 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 5/2557 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 
B.Ed.Bio_57_4.1_7 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2558 

วันที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_4.1_8 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 

1/2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 
B.Ed.Bio_57_4.1_9 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 

3/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 
B.Ed.Bio_57_4.1_10 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
B.Ed.Bio_57_4.1_11 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557 
B.Ed.Bio_57_ 4.1_12 ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” 
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 

B.Ed.Bio_57_ 4.1_13 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0519.1.11/535 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการของ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

B.Ed.Bio_57_ 4.1_14 ประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

B.Ed.Bio_57_ 4.1_15 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 
5/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 

B.Ed.Bio_57_ 4.1_12 
B.Ed.Bio_57_ 4.1_13 
และ B.Ed.Bio_57_4.1_16 
ถึง B.Ed.Bio_57_4.1_32 

หลักฐานการเข้าร่วมอบรม/ดูงาน/สัมมนา ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.33 คุณภาพ ดี 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 3.33 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

 X 5   ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตารางที่  4.2.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แสดงวุฒิการศึกษา  
อ้างอิงจาก สมอ.08 (B.Ed.Bio_57_4.1_5) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับการศึกษา

สูงสุด 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาท่ีจบ ปีการศึกษาท่ีจบ 

อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช ปริญญาเอก วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2554 
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ ปริญญาเอก ปร.ด ชีววิทยา 2553 
อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม ปริญญาเอก วท.ด. เภสัชเคมีและ

ผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ
2556 

อาจารย์ ดร.อภิรดา สถาปตัยานนท์ ปริญญาเอก วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2551 
อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ปริญญาเอก วท.ด. ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธ์ุ 

2556 
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ประเด็นที่ 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 0 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 0 คะแนน 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

   
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตามสูตร 

       
 

 
   

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
 
 
 
 
 

 X 100   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ผลการด าเนินการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 3.40 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 68 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
2 

จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 4 

ช้ินงาน 
 

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 1 0.60 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.80 

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 2 2.00 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.40 
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ตารางท่ี  4.2.2 รายชื่อบทความวิจัยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตีพิมพ์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่เผยแพร่ 
(ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี)้ 

รหัสเอกสาร 

1 Occurrence of 
Helminths Infection in 
Norway Rats (Rattus 
norvegicus) from 
Mueang District, Chiang 
Mai Province.  
 

C. Wongsawad,                   
T. Chontananarth,                 
P. Wongsawad, and N. 
Choovattanapakorn  

Chiang Mai Veterinary 
Journal. 2014. 12(3): 159-165. 
(วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

B.Ed.Bio_57_4.2_1 

2 Identification of lactic 
acid bacteria and yeasts 
from fermented rice 
product (Khao-Khab)  

S. Tanasupawat,                
W. Phongsopitanun,            
W. Lorliam,                             
N. Luangsakul, and L. 
Chatanon 

Thai Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2014. 38: 52. (วารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

B.Ed.Bio_57_4.2_2 

3 Molecular phylogenetics 
and character evolution 
of  morphologically 
diverse groups, 
Dendrobium section 
Dendrobium and allies 

Takamiya T.,                         
P. Wongsawad,                       
A. Sathapattayanon, 
N. Tajima, S. Suzuki, S. 
Kitamura,                        
N. Shioda, T. Handa, S. 
Kitanaka, H. Iijima and 
T. Yukawa 

AoB PLANTS. plu045 doi: 
10.1093/aobpla/plu045 First 
published online: August 7, 
2014. (วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.) 

B.Ed.Bio_57_4.2_3 

4 Molecular phylogeny of 
trematodes in Family 
Heterophyidae based 
onmitochondrial 
cytochrome c oxidase 
subunit I (mCOI) 

T. Chontananarth,              
C. Wongsawad,                     
S. Chomdej, D. Krailas 
and  J.Y. Chai 

Asian Pacific Journal Tropical 
of Medicine. 2014. 7: 446-
450. (วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.) 

B.Ed.Bio_57_4.2_4 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Bio_57_4.1_5 สมอ.08 
B.Ed.Bio_57_4.2_1 ถึง 
B.Ed.Bio_57_4.2_4 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

B.Ed.Bio_57_4.2_5 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ  4 คุณภาพ ดี 
 

ผลการด าเนินงาน 

 ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ฯ มีจ านวน 5 คน ตลอดการด าเนินงาน โดยมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เกษียณ คิดเป็นอัตรา
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 (B.Ed.Bio_57_4.3_1 และ B.Ed.Bio_57 _4.1_4) 
เมื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556 มี
ความพึงพอใจเท่ากับ 3.57 และในปีการศึกษา 2557 มีความพึงพอใจของเท่ากับ 4.15 
(B.Ed.Bio_57_4.3_2) พบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 
หลักสูตรยังได้ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนวิชาเอกที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่าในปี
การศึกษา 2556 มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.50  และในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ผู้สอนวิชาเอกมีความพึง
พอใจเท่ากับ 4.60 (B.Ed.Bio_57_4.3_3) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนในปี 2557 
พบว่ามีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร ดังรายงานการประชุมหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2558 วาระที่ 4.3 อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจ
คุณภาพหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Ed.Bio_57_4.1_7) 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษาที่
รับเข้าศึกษา 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 100% 100% 

4 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.57 4.15 
ความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้สอน 4.50 4.60 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_4.1_3 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Bio_57_4.1_7 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยา (5 ปี) หน้า 57 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4/2558 

B.Ed.Bio_57_4.3_1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2556 

B.Ed.Bio_57_4.3_2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 

B.Ed.Bio_57_4.3_3 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรของอาจารย์
ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน 
 

ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพ น้อย 
 

ผลการด าเนินงาน   
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

    เพ่ือแสดงถึงระบบ กลไกการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชา จึงขอยกตัวอย่างการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซึ่งภายหลังจากที่
กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุมแผนการปรับปรุงหลักสูตรและน าเสนอแก่ภาควิชาฯ ดังรายงาน
การประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 7 แจ้งเรื่องหลักสูตร กศ.บ. 5 ปี (ชีววิทยา) 
(B.Ed.Bio_57_5.1_1) ภาควิชาได้เสนอชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (B.Ed.Bio_57_5.1_2) ให้ท าหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) อีกทั้งสอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู โดยท าการเขียนร่าง มคอ.2 โดยในการปรับปรุงด าเนินการจะ
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งท าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุง
ในส่วนของหมวดวิชาชีพครู จากนั้นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าร่าง มคอ.2 เข้าประชุมกับที่ประชุม
คณะกรรมการภาคชีววิทยา เพ่ือ 

 1. ก าหนดหลักคิดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และปรัชญาการศึกษา  
 2. ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับหลักคิดของหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน 
 3. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักคิด

และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร) โดยคณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้
ก าหนดค าอธิบายรายวิชา เพ่ือจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท าการตรวจสอบ
ความไม่ซ้ าซ้อนของรายวิชาใน มคอ.2 เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
น าผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (B.Ed.Bio_57_5.1_3) มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้
ตอบสนองต่อพันธกิจ เตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และมีสาระรายวิชาที่
ทันสมัยหรือรายวิชาใหม่ เพ่ือให้ก้าวทันวิทยาการและความต้องการของตลาดแรงงาน  
 จากการออกแบบสาระรายวิชาและล าดับก่อนหลังของรายวิชาตามสาระการเรียนรู้ที่นิสิตควรได้รับ 
ของหลักสู ตรการศึ กษาบัณฑิต  สาชาวิ ช าชี ววิ ทยา  (5  ปี )  หลั กสู ตรปรั บปรุ ง  พ .ศ .  2556 
(B.Ed.Bio_57_5.1_4) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
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1. รายวิชาที่เปิดใหม่ในหลักสูตร ฯ เช่น รายวิชา ชศ301 บูรณาการองค์ความรู้เชิงระบบเพ่ือ
การสอนชีววิทยา ชศ481 สัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  ชว371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 
ชว405 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และ ชว305 ระบบและความหลากหลายของพืชและสัตว์ 

2.  รายวิชาที่มีการปรับปรุงสาระรายวิชา เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและมีความลุ่มลึกใน
วิชาเอก เช่น ชว202 วิทยาโพรทิสต์ คม100 เคมีทั่วไป1 คม101 เคมีทั่วไป2 วทศ431 บูรณาการวิธีวิทยา
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ชว291 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา รวมถึงบางรายวิชามีการย้ายหมวดเพ่ือให้
เหมาะสม เช่น ชว472 วิทยาการทันสมัยเพ่ือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา ย้ายจากเลือกอิสระเป็นวิชาการ
สอนวิชาเอก เป็นต้น  

เมื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่าง มคอ.2 แล้ว จึงได้น าเข้าสู่การวิพากษ์หลักสูตรจาก
กรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีและสภาวิชาการ จากนั้นจึงยื่นขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แล้ว
เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อผ่านความเห็นชอบและได้รับการรับรองจากครุสภา  

ทั้งนี้ภาควิชา ฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานการปรับปรุง
หลักสูตร ฯ ดังรายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 3.1 การปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (5 ปี) (B.Ed.Bio_57_5.1_5) และ ครั้งท่ี 1/2558 วาระ
ที่ 1.4 การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร กศ.บ. สาขาชีววิทยา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
(B.Ed.Bio_57_5.1_6) โดยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
เริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย และพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2557 มีผลบังคับใช้กับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ  
ได้ให้นิสิตแตล่ะชั้นปีท าการประเมินความพึงพอใจในหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปี
ที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก คือ 4.09 และผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 2 อยู่ในระดับดี คือ 
3.14 (B.Ed.BIO_57_5.1_7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน
และเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา โดยหลักสูตรด าเนินการเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ดังแผนภาพที่ 5.1.1 
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แผนภาพที่ 5.1.1 สรุประบบการด าเนินงานการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรการ ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วางแผนการออกแบบหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตร (P) 

คณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ปรับปรุงใน
ส่วนของหมวดวิชาชีพครู 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท า (C) 

นิสิตทุกชั้นปีประเมินความพึงพอใจหลักสูตร  (C) 

หลักสูตรเปิดรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษา และมีการเรียนการสอนจนเสร็จสิ้นภาค
การศึกษา (D) 

สกอ. และ ครุสภา พิจารณาหลักสูตร 

 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

 

สภาวิชาการพิจารณาหลักสูตร 

 

คณะกรรมการระดับปริญญาตรีพิจารณาหลักสูตร 

 

คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (D) 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการภาควิชาชีววิทยา ร่วมกัน
ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และรูปแบบหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาในหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้สอนก าหนดค าอธิบายรายวิชาและจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ด าเนินการจัดท า มคอ.2 ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอ 

 
กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วิเคราะห์ผลจากความพึงพอใจของนิสิต การท าทวน
สอบ และภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและ ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงจัดท า มคอ.7 (A) 

น า มคอ.2 ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าการวิพากย์                          
และเสนอข้อเสนอแนะจากนั้นกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อน าข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงหลักสูตร 
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 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ การบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งการปรับปรุงมี 2 ลักษณะคือ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยในรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี โดยคณะกรรมบริหารหลักสูตร ฯ ได้
วางแผนดังเอกสารการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 3/2557 วาระที่ 4.6 วางแผนปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 
ปี (B.Ed.Bio_57_5.1_8)  
 ส าหรับการปรับปรุงอีกลักษณะหนึ่ง คือ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยในรอบปีตามผลการประเมิน
ในปีนั้น ๆ มีการบริหารจัดการสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการ
หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแนะแนวและชี้แจงรายละเอียด พร้อมส ารวจความต้องการ
ของนิสิตที่จะต้องการลงเบียนแต่ละรายวิชา เพ่ือใช้ในการวางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 3/2557 วาระที่ 4.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การชี้แจ้ง ส ารวจและวางแผนการลงทะเบียน (B.Ed.Bio_57_5.1_8) 
 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา
เพ่ือให้ท าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา ฯ ในการเปิดสอนรายวิชาใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงาน
แต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ท าการตรวจสอบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ให้เป็นไปตาม 
curriculum mapping ที่ปรากฏอยู่ใน มคอ 2 ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2557 วาระที่ 1 
รายงานการติดตาม   มคอ.3 และตรวจสอบ curriculum mapping ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 
1 (B.Ed.Bio_57_5.1_9) และ ครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 1 รายงานการติดตาม มคอ.3 และตรวจสอบ 
curriculum mapping ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 (B.Ed.Bio_57_5.1_10)  
 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชาแจ้งและเน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาด าเนินการสอนตาม มคอ.3 โดยให้อาจารย์ผู้สอนท าการวัดผลและประเมินผู้เรียน รวมทั้งท าการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ทั้งนี้ผลการทวนสอบจะ
ถูกน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงสาระรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชา
นั้นๆ ในปีการศึกษาถัดไป ภายใต้การก ากับดูแลของกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ดังนี้ 

1.  การปรับปรุงให้มีความทันสมัยโดยการเพ่ิมรายวิชาใหม่ที่เปิดในปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 
วิชา ได้แก่ ชว213 กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก ชว444 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ ชว453 พยาธิสรีรวิทยา 
ชว457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (B.Ed.Bio_57_5.1_11)  

2.  การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เช่น รายวิชา ชว191 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา1 และ ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา2 ได้ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการชีววิทยา ดังโครงการปรับปรุง
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รายวิชาพ้ืนฐาน (B.Ed.Bio_57_5.1_12) ซึ่งโครงการนี้เป็นแผนการพัฒนาหลักสูตร ฯ ที่ปรากฏอยู่ใน 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2556 (B.Ed.Bio_57_5.1_13)  
 นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาได้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์ใหม่ เช่น ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา2 ได้เพ่ิมอาจารย์ใหม่ คือ อาจารย์ ดร.ธนิต 
ศิริบุญ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบวิทยาและชีวภูมิศาสตร์ของหอยทากบก และอาจารย์ ดร.อินทนนท์ 
กลศาสตร์เสนี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์มีกระดูกสันหลังและการอนุรักษ์ เป็นผู้ร่วมสอน ดังเอกสาร
บันทึกข้อความ (B.Ed.Bio_57_5.1_14) และแผนภาพที่ 5.1.2 
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 แผนภาพที่ 5.1.2 สรุปการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ 
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ฯ วางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรยีนการศึกษา โดย
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษานสิติแนะแนวและชี้แจ้งรายละเอียด พร้อมส ารวจความต้องการ

ของนิสิตที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนแตล่ะภาคการศึกษา (P) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ รวบรวมและประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสาระ
รายวิชา ให้มีความทันสมัยในด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน (A) 

ผู้ประสานงานรายวิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และส่ง มคอ.5 ให้กับ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร (C) 

คณาจารย์ผูส้อนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และจัดท า มคอ.5 

อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลความต้องการของนิสิตต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ฯ ประสานงานกับผู้ประสานงานแตล่ะวิชาให้ท าเรื่องเปดิวิชา 

ผู้ประสานงานแตล่ะวิชาแจ้งความจ านงการเปิดสอนรายงานวิชาตา่ง ๆ ในที่ประชุมภาควิชา ซึ่งมี
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมด้วย 

อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะวิชาออกแบบรายวิชาและสาระรายวิชาตาม มคอ  2  
จัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 (P) 

คณะกรรมการบรหิารหลัก ฯ สตูรตรวจสอบ curriculum mapping ให้เป็นไปตาม มคอ.2 

คณาจารย์ผูส้อนด าเนินการสอนตาม มคอ.3 และด าเนินการประเมนิผลการสอน (D) 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ พิจารณาระบบและกลไกในการปรับปรุงรายวิชาใหท้ันสมัยอยู่เสมอ (A) 

กรรมการบริหารหลักสตูร ฯ วิเคราะห์ผลจากความพึงพอใจของนิสิต การปรับปรุงรายวิชา และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อจัดท า มคอ.7 (A) 

แผนภาพที่ 5.1.2 สรุปการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ 
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_5.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 มกราคม 

2556  
B.Ed.Bio_57_5.1_2  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
B.Ed.Bio_57_5.1_3 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0519.1.11/1025 เรื่อง ขอส่งข้อมูลการส ารวจ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตรายหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2556 
(บัณฑิตจบรุ่นปีการศึกษา 2555)  

B.Ed.Bio_57_5.1_4 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กศ.บ. (ชีววิทยา) ระหว่าง
หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับหลักสูตรใหม่ และ
รายละเอียดปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

B.Ed.Bio_57_5.1_5 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2556  

B.Ed.Bio_57_5.1_6 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2558   

B.Ed.Bio_57_5.1_7 สรุปผลประเมินความพึงพอใจหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของนิสิตแต่ละชั้นปี 

B.Ed.Bio_57_5.1_8 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557   

B.Ed.Bio_57_5.1_9 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557  

B.Ed.Bio_57_5.1_10 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 มกราคม 2558 

B.Ed.Bio_57_5.1_11 มคอ.3 ของรายวิชา ชว213 กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก ชว444 
พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ ชว453 พยาธิสรีรวิทยา ชว457 การตอบสนอง
ของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สรีรวิทยา และ ชว457 การ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

B.Ed.Bio_57_5.1_12 โครงการปรับปรุงวิชาพ้ืนฐาน 
B.Ed.Bio._57_5.1_13 มคอ.7 ปีการศึกษา 2556 
B.Ed.Bio._57_5.1_14 บันทึกข้อความ เรื่องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ชว192 

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน    

- การก าหนดผู้สอน 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดวางระบบ
ผู้สอนตามความรู้ความช านาญของอาจารย์ผู้สอน ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 2/2557 วาระ
ที่ 4.2 การวางระบบผู้สอนในปีการศึกษา 2557 (B.Ed.Bio_57_5.2_1) และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาพ้ืนฐานในการประชุมภาควิชาชีววิทยา วาระ
พิเศษ ครั้งที่ 4/2557 วาระที่ 4.1 การปรับปรุงวิชาพ้ืนฐาน (B.Ed.Bio_57_5.2_2) เพ่ือปรับปรุงรายวิชา
พ้ืนฐานให้แต่ละหัวข้อบรรยายเป็นไปตามความช านาญของอาจารย์ผู้สอน เช่น  รายวิชาพ้ืนฐาน ชว101 
ชีววิทยา1 และ ชว102 ชีววิทยา2 ได้มีการจัดแบ่งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ในแต่ละท่าน โดยผ่านความเห็นชอบของคณาจารย์ในภาควิชา ฯ และอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น 1) หัวข้อที่เกี่ยวกับพืชบรรยายโดย อาจารย์ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ทางด้านพืช และมีงานวิจัยทางด้านอนุกรมวิธานของเฟิร์นและกล้วยไม้ 2) หัวข้อที่เกี่ยวกับสัตว์
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช เป็นอาจารย์ทางด้านสัตววิทยา 3) หัวข้อทางจุล
ชีววิทยา บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ เป็นอาจารย์สาขาจุลชีววิทยา  
 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเกษียณอายุราชการ ภาควิชา ฯ และหลักสูตร ฯ จึงพิจารณาเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้สอนให้มีความเหมาะสมกับประสบการณ์และความช านาญ เช่น วิชา ชว101 หัวข้อ โพรทิสต์ 
ผู้สอนเดิม คือ อาจารย์จิตติมา เหมกิตติวัฒน์ ถึงก าหนดเกษียณอายุราชการ ดังนั้น จึงพิจารณาให้ 
อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ผู้เชี่ยวชาญทางสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและโพรโทซัววิทยา ให้เป็นผู้สอน
ในหัวข้อดังกล่าวแทน 
 ส าหรับการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ฯ
ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ด าเนินการเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาน าเสนองานวิจัยที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่และประชาสัมพันธ์แก่นิสิต เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ดังเอกสารรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 4.3 อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (B.Ed.Bio_57_5.2_1) 
 ภายหลังจากการวางแผนการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนการสอน การจัดท า มคอ.3 
หรือ มคอ.4 ให้ตรงกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา 
(curriculum mapping) ดังทีป่รากฏอยู่ใน มคอ.2 ดังเอกสารรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/2557
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วาระที่  4.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาในการชี้ แจ้ ง  ส ารวจ และวางแผนการลงทะเบียน 
(B.Ed.BIO_57_5.1_8) 
 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ curriculum 
mapping ทุกรายวิชาให้ตรงกับ มคอ.2 กรณีที่ข้อมูล curriculum mapping ไม่สอดคล้องกับ มคอ.2 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จะเสนอให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ แก้ไข แล้วเสนอต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ อีกครั้ง เพ่ือให้ได้ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ใน
แต่ละภาคเรียน ดังรายงานประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 4/2555 วาระที่ 3.1. ติดตามการจัดท าและส่ง มคอ.
3 หรือ มคอ. 4 ภาคเรียน 1/2557 (B.Ed.Bio_57_5.1_9) และ ครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 3.1. ติดตามการ
จัดท าและส่ง มคอ.3 หรือ มคอ. 4 ภาคเรียนที่ 2/2557(B.Ed.BIO_57_5.1_10) 
 ภายหลังการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนประชาสัมพันธ์ให้นิสิตประเมิน
อาจารย์ผู้สอนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหาวิชา การถ่ายทอด การเตรียมการสอน การส่งเสริมให้นิสิต
วิเคราะห์สังเคราะห์ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การใช้สื่อ การเป็นตัวอย่างที่ดี และการวัดผลตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามแบบ ปค .003 (B.Ed.Bio._57_5.2_3) ใน website ของมหาวิทยาลัย 
(http://supreme.ac.th) 
 จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ น าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนจากนิสิตมาเป็นข้อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงระบบและกลไกในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ เพ่ิมขึ้นในปี
การศึกษาต่อไป  
 ซึ่งจากระบบและกลไกการก าหนดผู้สอนพบว่า อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านได้คะแนนการประเมินไม่
ต่ ากว่า 4.00 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมของอาจารย์ผู้สอนในภาควิชา ปีการศึกษา 2555-2557 คือ 4.25, 4.25 
และ 4.27  ตามล าดับ แต่จากข้อมูลที่ได้พบว่า จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละรายวิชา
ค่อนข้างต่ า ยกตัวอย่างรายวิชา คือรายวิชา ชว101 มีจ านวนผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามเฉลี่ยร้อยละ 35 
ในปีการศึกษา 2555 ดังนั้น คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับภาควิชาได้มีการพูดคุยถึงมาตรการ การ
ประเมิน โดยมีมติให้ในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเน้นย้ าให้นิสิตท าแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน จึงพบว่า 
ในปีการศึกษา 2556 รายวิชา ชว101 มีจ านวนผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามเพ่ิมมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 43 
และในทุกภาคการศึกษา จะยกประเด็นนี้ขึ้นมาย้ าให้อาจารย์ผู้สอน ก าชับนิสิตให้ท าแบบประเมินดังกล่าว 
รวมถึงมีบางรายวิชาที่เปิดห้องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตท าแบบประเมินก่อน เข้าห้องสอบ ส่งผลให้ในปี
การศึกษา 2557 มีจ านวนผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามเพ่ิมมากข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 50.42    
 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีแผนการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) โดยประชุมวางแผนก าหนดช่วงเวลาการจัดท าและส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก าหนด
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระบุผู้ท าหน้าที่ก ากับติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 และก าหนดช่วงเวลาในการ
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ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3และ มคอ.4 ดังรายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 4.4. 
แผนก าหนดช่วงเวลาการจัดท าและส่ง มคอ.3 ถึง มคอ.7 (B.Ed.BIO_57_5.2_1)  
 ที่ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานงานเป็นผู้จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  7 กรกฎาคม 2557 และรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคเรียนที่ 2/2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยให้ อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ 
วงศ์ธรรมวานิช และ อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ ท าหน้าที่ก ากับติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ให้
ทันตามเวลาที่ก าหนดและครบถ้วน ดังวาระการติดตามการด าเนินงานดังรายงานการประชุมครั้งที่ 
4/2555  วา ระที่  3.1.  ติ ดต ามการจั ดท า และส่ ง  มคอ . 3  หรื อ  มคอ .  4  ภ าค เ รี ยน  1/2557 
(B.Ed.Bio_57_5.1_9) และ ครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 3.1. ติดตามการจัดท าและส่ง มคอ.3 หรือ มคอ. 4 
ภาคเรียนที่ 2/2557 (B.Ed.Bio_57_5.1_10) โดยการด าเนินงานของหลักสูตร กรณีบางรายวิชาที่มีการ
จัดส่งช้าจะด าเนินการติดตามทวงถาม มคอ.3 และ มคอ.4 จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานโดยตรง 
ผ่านทางอีเมล์ และบางรายวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์ จะด าเนินงานติดตามผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์ โดย
แจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ให้ท าเรื่องติดตาม การจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ล่าช้า ซึ่งผลการด าเนินงาน
ติดตามการส่ง มคอ.3 หรือ มคอ.4 ในปีการศึกษานี้ พบว่า ครบทุกรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรและ ไม่พบ
รายวิชาที่ส่งล่าช้า  
      ส าหรับรายวิชาที่มีหลายกลุ่มผู้เรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชา ฯ และผู้
ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ก ากับการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เช่น วิชา ชว101 ชีววิทยา1 
และ ชว102 ชีววิทยา2 ได้จัดท าวีดิทัศน์ตามประสงค์ (VDO on demand) เพ่ือให้นิสิตสามารถทบทวน
บทเรียนได้ตลอดเวลา และยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีจากสื่อออนไลน์  รวมถึงมี
การใช้ ATutor ในการเรียนรายวิชาดังกล่าวอีกด้วย (B.Ed.Bio._57_5.2_5)  
 ในปีการศึกษา 2557 คณาจารย์ในภาควิชา ฯ เปิดรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย โดยเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีรายวิชาที่มีการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้
ประสบการณ์ตรง รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของนิสิต  (B.Ed.BIO._57_1.1_14) เช่น  

 กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ มีการจัดท าโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ วิชาสัณฐานวิทยาของพืช 
และเฟิร์นวิทยาของรายวิชา ชว211 สัณฐานวิทยาของพืช และ ชว414 เฟิร์นวิทยา และโครงการทัศน
ศึกษานอกสถานที่วิชาอนุกรมและกายวิภาคศาสตร์ของพืช รายวิชา ชว411 ชว311 และ ชว213 

 กลุ่มวิชาสัตววิทยามีการจัดท าโครงการปฏิบัติการนอกสถานที่ วิชาชีววิทยาการอนุรักษ์ วิชา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วิชากีฏวิทยา และปรสิตวิทยา ของรายวิชา ชว322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 สาขาวิชานิเวศวิทยา โครงการการศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ รายวิชานิเวศวิทยา ชว261 
และ ชว262 
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 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ความเป็นครู คือ ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู1 และ ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 แก่นิสิตครูใน
ปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ    

ส าหรับมาตรฐานของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการศึกษาศาสตร์เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน จากนั้นคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ และผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือ
เลือกโรงเรียนฝึกสอนให้ตรงกับสาขาวิชาเอกของนิสิต (B.Ed.BIO_57_5.2_6)  
 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ แจ้งผู้ประสานงานรายวิชาให้ด าเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เพ่ือรับทราบผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนในปีถัดไป ดังแผนภาพที่ 5.2 
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ปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
และจัดวางระบบผู้สอนตามความรู้ความช านาญของอาจารย์ผู้สอน (P) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับ กลุ่มสาขาวิชา และอาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ เพื่อแจ้งรายวิชาท่ีเปิดสอน 

และก าหนดอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชา (P) 

ภาควิชา ฯ ก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญตามสาขา ภาระ
งานสอนตามเกณฑ์ และมอบหมายให้จัดท า มคอ.3 

อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ตรวจติดตามการด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 ให้ตรงตาม curriculum mapping ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 

อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอน(P) 

สิ้นสุดการเรียนการสอน นิสิตประเมินการสอนผู้สอนในตามแบบ ปค003 

อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานจัดท าทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และจัดท า มคอ.5 
หรือ มคอ. 6 ก่อนภายหลังจากปิดภาคเรียน ภายใน 30 วัน 

ฝ่ายวิชาการของคณะรวบรวมข้อมูลการประเมิน ส่งมาท่ีภาควิชาชีววิทยา  

 
ภาควิชาฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ  และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รับ
ผลการประเมินการสอนจากนิสิต และวิเคราะห์ผลท่ีได้ เพื่อน ามาใช้ปรับปรุง

ระบบการก าหนดอาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วางแผนการก ากับติดตามและตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ติดตามและรวบรวม มคอ.5 และประชุม                
วิเคราะห์ผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

ส าหรับรายวิชาเปิดใหม่ อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานแจ้งความจ านงขอเปิด

รายวิชา ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชา 

แผนภาพที่ 5.2 สรุปการก าหนดระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
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 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการทางวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ 
รายวิชา  ชว311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช ชว211 สัณฐานวิทยาของพืช ชว411 อนุกรมวิธานพืช ชว323 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง และ ชว471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา  ดังรายงานประชุมหลักสูตร ฯ 
ครั้ ง ที่  2 /2557 ว า ร ะ  4 . 1  แผนกา ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน ในส า ห รั บปี ก า ร ศึ กษ า  2 557 
(B.Ed.BIO_57_5.2_1) และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เป็น
ผู้รับผิดชอบร่างแผนการเรียนการสอน และร่างโครงการที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  

 1. การบูรณาการกับงานวิจัย ได้แก่ รายวิชา ชว471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 
โดยอาจารย์ผู้สอนได้น างานวิจัยที่ได้ผ่านการตีพิมพ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2556). การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21. 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 4(1): 55-63. 

 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2557). การประเมินผลการเรียนรูชวยสงเสริมผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร . วารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภูมิ 2(1): 81-90. 

และใช้ practical-based learning, evidence-based learning และ STEM education ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนมาจากผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 เพ่ือ
กระตุ้นผู้เรียนให้สืบค้นข้อมูลความรู้ อภิปรายกันเป็นกลุ่มย่อย น าเสนอ และอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน 
นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้นิสิตฝึกการตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็น ส าหรับการประเมินผู้ เรียน 
ด าเนินการโดยให้นิสิตประเมินตนเอง รวมถึงประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน ท าให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะการ
ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา การท างานเป็นกลุ่ม และการเรียนรู้ที่จะก ากับและรับผิดชอบตนเอง 
(B.Ed.BIO_57_5.2_7) 

  2. การบูรณาการกับการบริการวิชาการ ได้แก่ รายวิชา ชว311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 
โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว 
โครงการนี้ได้จัดร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อ “โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จ.สระแก้ว อย่าง
ยั่งยืน”กิจกรรมนี้กระตุ้นให้นิสิตสามารถถ่ายทอดและน าความรู้จากการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ของพืช 
มาประยุกต์ใช้กับงานบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมหรือผู้เข้าร่วม
โครงการ นอกจากนี้ยังท าให้นิสิตเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง และ
การปลูกส านึกจิตสาธารณะ อันเป็นอัตลักษณ์ของนิสิต มศว (B.Ed.BIO_57_5.2_8) ซึ่งผลจากการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ได้ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่ได้คือ พบว่านิสิตส่วนใหญ่ตื่นเต้น 
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สนใจร่วมกิจกรรม แต่กังวลใจที่จะถ่ายทอดความรู้จากทักษะการสื่อสาร แต่หลังจากเริม่กิจกรรม นิสิตรู้สึก
สนุกที่ได้ถ่ายทอดความรู้ และได้ท างานกลุ่ม และรู้สึกมีคุณค่าที่ได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  และ นิสิตได้
แสดงความคิดเห็นการบริการชุมชนว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ตนเองในอนาคตทางด้าน
การเรียนการสอน การจัดค่ายต่อไปในอนาคต และเป็นการพัฒนาปรับปรุงตนเองตนเองในการถ่ายทอด
ความรู้สู่สาธารณะชน เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น พัฒนาการพูดให้น่าสนใจมากขึ้น และมีทักษะใน
การสื่อสารการพูดให้ชุมชนเข้าใจ แต่มีทัศนคติที่ดีต่อด้านวิชาการ 

 3. บูรณาการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ วิชา
อนุกรมวิธานพืช และกายวิภาคศาสตร์ของพืช รายวิชา ชว411 ชว311 และ ชว213 ให้นิสิตศึกษาพันธุ์ไม้
ที่พบในเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (สงครามโลกครั้งที่ 2) การจัดการเรียนการสอนนี้สามารถ
ช่วยให้นิสิตจดจ าได้แม่นย า ตระหนักถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  
 รายวิชา ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่บูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดโครงการ
ศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว จ. จันทบุรี นิสิตได้เยี่ยมชม วัดมังกรบุปผาราม นับว่า
เป็นวัดที่มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมและมีสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยลายสัตว์มงคลนานาชนิด 
ซึ่งนิสิตจะร่วมกันอภิปรายสัตว์เหล่านี้ โดยน าความรู้ของสัตว์มีประดูสันหลังมาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม
ว่าแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับสัตว์ใด การบูรณาการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรมมีความจ าเป็น ส าหรับ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่
เยาวชนรุ่นหลังสืบไป (B.Ed.Bio_57_5.2_9)  
 ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการบูรณาการต่าง ๆ ร่วมกับการเรียนการสอน หรือรายวิชาที่มีการบูร
ณาการวิจัยร่วมกับการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ติดตามผลการด าเนินงาน
และสรุปผลการด าเนินเพื่อให้อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ประสานงานรายวิชา น าไปปรับปรุงโครงการบูรณาการ            
ต่าง ๆ กับการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Bio_57_5.1_8 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้ง
ที่ 3/2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557    

B.Ed.Bio_57_5.1_9 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้ง
ที่ 4/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

B.Ed.Bio_57_5.1_10 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 มกราคม 2558 

B.Ed.Bio_57_5.2_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 2 เมษายน 2557  



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวิทยา (5 ปี) หน้า 73 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_5.2_2 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 

9 เมษายน 2557  
B.Ed.Bio_57_5.2_3 แบบประเมิน ปค.003 
B.Ed.Bio_57_5.2_4 สรุปผลการประเมิน ปค.003 ปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 

2557 
B.Ed.Bio_57_5.2_5 หน้า webpage ATutor และ VDO on demand ของรายวิชา ชว

101 และ ชว102 
B.Ed.Bio_57_5.2_6 เชิญประชุมอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Ed.Bio_57_5.2_7 มคอ.3 รายวิชา ชว 471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา 
B.Ed.Bio_57_5.2_8 มคอ.3 รายวิชา ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 
B.Ed.Bio_57_5.2_9 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่วิชาอนุกรมและกายวิภาคศาสตร์ของ

พืช และ มคอ.3 รายวิชา ชว323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน   

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ควบคุมและก ากับการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการรู้ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยตรวจติดตามการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 รวมทั้ง
พิจารณาน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้เป็นไปตาม curriculum mapping และวางแผนให้มี
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
ใช้ในการตรวจติดตามการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ท าให้ทราบถึงเครื่องมือประเมิน วิธีการพิจารณา
เกรด และผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 4.5 แผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (B.Ed.Bio_57_5.2_1) 

 รายวิชาที่ก าหนดให้ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
17 รายวชิา ได้แก่ (1) ชว101 ชีววิทยา1 (2) ชว191 ปฏบิัติการชีววิทยา1 (3) ชว102 ชีววิทยา2 (4) ชว
192 ปฏิบัติการชีววิทยา2 (5) ชว221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ (6) ชว331 ชีวเคมีส าหรับครู
ชีววิทยา (7) ชว322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (8) วจช201 จุลชีววิทยา (9) วจช202 ปฏบิัติการจุลชีววิทยา 
(10) ชว391 ไมโครเทคนิค (11) ชว213 กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก (12) ชว311 กายวิภาคศาสตร์ของ
พืช (13) ชว262 นิเวศวิทยา (14) ชศ471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา (15) ชว 351 สรีรวิทยา
ทั่วไป (16) ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (17) ชว 411 อนุกรมวิธานของพืช   
(18) ชว 341 พันธุศาสตร์ จากรายวิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 67 จ านวนรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 26.87 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานในแต่ละรายวิชา 
ด าเนินการจัดท าทวนสอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและขอให้จัดท า มคอ.5 หรือ มคอ .6 โดยก าหนดให้
คณะกรรมการหลักสูตร คือ อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม และ อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เป็น
ผู้รวบรวมและน าผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่ก าหนด เข้าที่ประชุมหลักสูตร 
เพ่ือท าการสรุปผลการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 
วาระที่ 3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2557  (B.Ed.Bio_57_5.3_1) และรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2558 วาระที่ 3.1 การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา ภาคเรียนที่  2/2557 
(B.Ed.Bio_57_5.3_2) จากนั้นแจ้งผลสรุปแก่อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และน าไปสู่การพัฒนา
เรียนรู้ของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป  
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ในปีการศึกษา 2557 รายวิชาที่ได้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จากผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ของปีการศึกษา 2556 ดังเช่น รายวิชา ชศ471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา  
(B.Ed.Bio_57_5.3_3) 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีระบบและกลไกการวัดผลการเรียนรู้ โดยมีเครื่องมือการ
ประเมินผลที่หลากหลายทั้งในรูปแบบข้อสอบ ปรนัย อัตนัย รวมถึงการท ารายงาน มีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ตาม curriculum mapping นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล และคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือร่วมกันวิพากย์ข้อสอบใน
รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน เช่น ชว101 ชีววิทยา1 ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา1 ชว102 ชีววิทยา
2 ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา2 ผลจากการวิพากย์ข้อสอบ คือ การปรับปรุงรูปแบบข้อสอบ ให้มีจ านวน
การประเมินแบบต่าง ๆ เช่น ความจ า ความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นต้น ในสัดส่วนที่
เหมาะสม ความยากง่ายของข้อสอบให้สอดคล้องกับเวลาสอบ และแก้ไขภาษาให้มีความชัดเจน ลดความ
ก ากวม ทั้งในส่วนของค าถาม และตัวเลือก  
 จากการวิพากย์ข้อสอบได้น าไปปรับปรุงแก้ไขข้อสอบก่อนน าไปใช้สอบจริง รายงานการประชุม
ภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2557 วาระ 4.1 การตรวจทานข้อสอบวิชาพ้ืนฐาน(B.Ed.Bio_57_5.3_4) และ
หนังสือเชิญเข้าร่วมวิพากษ์ข้อสอบ (B.Ed.Bio_57_5.3_5)  

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยา พิจารณาระดับขั้น
ของผลการเรียน ในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 1/2558 วาระ 4.1 พิจารณาเกรด ภาคเรียนที่ 
1/2557 (B.Ed.Bio_57_5.3_1) และ ครั้งที่ 4/2558 วาระ 4.4 พิจารณาเกรด ภาคเรียนที่ 2/2557 
(B.Ed.Bio_57_5.3_2)  เสนอต่อที่ประชุมภาควิชา และรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนของนิสิตใน
ปีการศึกษา 2557 ดังรายงานการประชุมภาควิชา ฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 วาระที่ 4.1 ตัดเกรดภาค
เรียนที่ 1/2557 (B.Ed.Bio_57_5.3_1) และ รายงานการประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ 5/2558 วาระที่ 1.12 
การทวนสอบผลการศึกษาของนิสิตภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2/2557 (B.Ed.Bio_57_5.3_6) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดและเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ในปี
การศึกษาถัดไป 

 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วางแผนด าเนินการ ก ากับ และติดตามการประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ไม่เกิน 30 วัน และ มคอ. 7 ภายหลังสิ้นสุด
การจัดการเรียนการสอน ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิชและ
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อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ ติดตามการจัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ทันตามเวลาที่ก าหนด ดังรายงาน
การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 วาระ 4.4. แผนก าหนดช่วงเวลาการจัดท าและส่ง มคอ.3 ถึง มคอ.7 
(B.Ed.Bio_57_5.2_1) 
 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 รวบรวม
ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยทั้งในส่วนของเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ก่อนมอบหมายให้พนักงานสายสนับสนุนวิชาการของหลักสูตรน าขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่  3/2558 วาระที่ 3
ติดตามการจัดท าและส่ง มคอ.5 และ มคอ. 6 ภาคเรียนที่ 1/2257 (B.Ed.Bio_57_5.3_7) และรายงาน
การประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 4/2558 วาระที่ 3 ติดตามการจัดท าและส่ง มคอ.5 และ มคอ. 6 ภาคเรียน
ที่ 2/2557 (B.Ed.Bio_57_5.3_2)  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประเมินหลักสูตรโดยให้นิสิตแต่ละชั้นปีประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อหลักสูตร ฯ จากผลการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร ฯ ปีการศึกษา 2557 พบว่า ผล
การประเมินหลักสูตร จากคะแนนเต็ม 5 มีดังนี้ ความพึงพอใจของนิสิตปีที่ 1 เท่ากับ 4.09 นิสิตปีที่ 2 
เท่ากับ 3.134 นิสิตปีที่ 3 เท่ากับ 3.324 นิสิตปีที่ 4 เท่ากับ 4.71 (B.Ed.Bio_57_5.1_7) และสรุป
ภาพรวมของรายวิชาที่เปิดสอน ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงสาระรายวิชาใน
ปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดท า มคอ.7 
(B.Ed.Bio_57_1.1_17) เสนอต่อภาควิชา ฯ และส่งต่อไปยังคณะ น าขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
ดังแผนภาพที่ 5.3 
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อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนนิสิตและตัดเกรดร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ กลุ่ม
สาขาวิชา และอาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ เพื่อแจ้งรายวิชาท่ีเปิดสอน และก าหนด

อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานรายวิชา (P) 

อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงาน จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

คณะกรรมการหลักสูตร ฯ ตรวจติดตามการด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ให้
ตรงตาม curriculum mapping ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 

อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการสอน การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วางแผนการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ มคอ.5 และ มคอ. 6) และก าหนดรายวิชา

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ 

หัวหน้าภาควิชาก าหนดผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา มอบหมายให้จัดท า มคอ.3 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ก ากับติดตาม การท าทวนสอบ และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 

อาจารย์ผูส้อนหรือผู้ประสานงานจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และจัดท า มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ก่อนภายหลังจากปิดภาคเรียน ภายใน 30 วัน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ สรุปผล ทวนสอบผลสัมฤทธิ์  มคอ.5 และ มคอ.6 
เพื่อประชุมวิเคราะห์ผล ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จัดท า มคอ.7 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและน าเสนอ
ต่อภาควิชาฯ เพื่อส่งต่อไปยังคณะ 

แต่งตั้ง หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าการวิภาคย์ข้อสอบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ถูกต้องและชัดเจนของข้อสอบ 

อาจารย์ผู้สอนแก้ไขข้อสอบ
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้สอนและทีมผู้สอนตรวจสอบ
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

ให้แป็นไปตาม มคอ.3 
และตัดเกรดร่วมกับผู้สอน 

เสนอผลการศึกษา (เกรด) ต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
ร่วมกับภาควิชาและตัดเกรด

ร่วมกับทีมผู้สอน 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ
ภาควิชาตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชา  
และตัดเกรดร่วมกับทีมผู้สอน 

แผนภาพที่ 5.3 สรุปการประเมินผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา ปีการศึกษา 2556 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_1.1_17 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
B.Ed.Bio_57_5.1_7 สรุปผลประเมินความพึงพอใจหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา ของนิสิตแต่ละชั้นปี 
B.Ed.Bio_57_5.2_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        

ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 
B.Ed.Bio_57_5.3_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        

ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 5 มกราคม 2558 
B.Ed.Bio_57_5.3_2 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        

ครั้งที่  4/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 
B.Ed.Bio_57_5.3_3 มคอ. 5 รายวิชา ชศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา               

B.Ed.Bio_57_5.3_4 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 
มกราคม 2557 

B.Ed.Bio_57_5.3_5 หนังสือเชิญวิพากษ์ข้อสอบ ชว102 ชีววิทยา 2 
B.Ed.Bio_57_5.3_6 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 10 

มิถุนายน 2558 
B.Ed.Bio_57_5.3_7 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                        

ครั้งที่  3/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
  

ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 2/2557  จนถึง ครั้ง
ที่ 3/2558 และวาระพิเศษ 1/2557 และ 1/2558 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตรมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80  

B.Ed.Bio_57_1.1_2  ถึง
B.Ed.Bio_57_1.1_12 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้ผ่านการเห็นชอบจาก
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย และพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2557 

B.Ed.Bio_57_1.1_13 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนใน แตล่ะภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ฯ มีรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 3 ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา โดยในปี
การศึกษา 2557 มีจ านวน 67 วิชา  

 

B.Ed.Bio_57_1.1_14 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ฯ มีรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา  

 

B.Ed.Bio_57_1.1_15 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ฯ ได้จัดท า มคอ. 7 
แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตาม
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2558   

B.Ed.Bio_57_1.1_17 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ฯ มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 จ านวน 18 รายวิชา คิดเป็น 
ร้อยละ 26.87ของรายวิชาที่เปิดสอน ดังรายงาน
การประชุมหลักสูตร ครั้งที่  ดังรายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2558และครั้งท่ี 4/2558  

B.Ed.Bio_57_5.3_1  
และ B.Ed.Bio_57_5.3_2 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 
ในปีการศึกษา 2556 น ามาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป โดยให้
ทุกรายวิชาระบุการปรับปรุงใน มคอ. 3 ของ
รายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2557 

B.Ed.Bio_57_1.1_17 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

อาจารย์ ใหม่ของภาควิชา ชีววิทยาได้ รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน ได้แก่  
      อาจารย์ฐาปนา ชลนานารถ เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ครั้งท่ี 2  
    อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี และ
อาจารย์ ดร.ธนิต ศิริบุญ ได้เข้าร่วมโครงการเครือ
เทางาม 

B.Ed.Bio_57_5.4_1 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

B.Ed.Bio_57_4.1_7 ถึง 
B.Ed.Bio_57_4.1_25 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสูตรฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอนจ านวน 2 คนและทั้ง 2 คนได้มีการพัฒนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 

B.Ed.Bio_57_5.4_2 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่ประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนสิิตชัน้ปีสุดท้าย - 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ไม่ประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนสิิตชัน้ปีสุดท้าย - 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_57_1.1_2 ถงึ 
B.Ed.Bio_57_1.1_12 

รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2557 

B.Ed.Bio_57_1.1_13 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
B.Ed.Bio_57_1.1_14 รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (CD) 
B.Ed.Bio_57_1.1_15 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 

(CD) 
B.Ed.Bio_57_1.1_17 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ฯ ตามแบบ มคอ.7  

B.Ed.Bio_57_ 4.1_12 
B.Ed.Bio_57_ 4.1_13 
และ B.Ed.Bio_57_4.1_16 ถึง 
B.Ed.Bio_57_4.1_32 

หลักฐานการเข้าร่วมอบรม/ดูงาน/สัมมนา ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

B.Ed.Bio_57_5.3_1 ถึง  รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 มกราคม 2558 

B.Ed.Bio_57_5.3_2 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

B.Ed.Bio_57_5.4_1 หลักฐานการเข้าร่วมอบรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
B.Ed.Bio_57_5.4_2 หลักฐานการเข้าร่วมอบรม/ดูงาน/สัมมนา ของพนักงานสายสนันสนุน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 4 ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน   

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้มีการวางแผนจัดหา ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละภาคศึกษา โดยมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ท าการรวบรวมข้อมูลผล
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แต่รายละวิชาจากนิสิตและคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือเสนอต่อภาควิชาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ในระบบ e-survey system (http://esurvey.swu.ac.th/ 
phpframework/swu/qnr/) (B.Ed.Bio_57_6.1_1) นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการ                 
บริหารหลักสูตร ฯ ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและคณาจารย์
ภาควิชา เพื่อตรวจสอบและสรุปผลความต้องการปรับปรุง หรือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ผลสรุปจาก
แบบสอบถาม ฯ พบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนประจ าปีการศึกษา 2556 (B.Ed.Bio_57_6.1_2) เป็นดังนี้  

 1. นิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 
 2. นิสิตเสนอแนะให้มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังแสดงในตารางด้านล่าง 

ล าดับที่ รายการ ผู้เสนอ 
1 กล้องจุลทรรศน์ คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีววิทยา

พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ นิ สิ ต  ก ศ . บ . 
(ชีววิทยา) 

2 ocular meter อ. วุฒิพงษ์ และ อ. ฐาปนา  
3 จัดการเครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา 
4 ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้ คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา 
5 ครุภัณฑ์บางชิ้นช ารุด เช่น เครื่องปรับอากาศ  อ่างน้ า

ควบคุมอุณหภูมิ เครื่อง centrifuge   
คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา และ
นิสิต กศ.บ. (ชีววิทยา) 

6 จ านวน wifi ไม่เพียงพอ หรือระบบอินเตอร์เน็ตไม่ค่อย
เสถียร 

นิสิต กศ.บ. (ชีววิทยา) 

 
 จากนั้นคณะกรรมการครุภัณฑ์ของภาควิชา ฯ ซึ่งมีกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมด้วย ท าการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีการศึกษา เพ่ือพิจารณาศักยภาพและความเพียงพอของครุภัณฑ์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งเสนอซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด  จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ น า
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ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามไปหารือกับคณะกรรมการฝ่ายแผนของภาควิชา ฯ แล้ว
จึงประชุมร่วมกับภาควิชาเพ่ือจัดอันดับความส าคัญของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะจัดซื้อ เพ่ือเสนอ
รายการครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อในปีการศึกษาต่อไปกับคณะกรรมการฝ่ายแผน ฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้
ทางภาควิชาชีววิทยาได้มีการปรับปรุง สั่งซื้อ และซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (B.Ed.Bio._57_6.1_3) 
โดยใช้โดยงบประมาณแผ่นดินปี 2558 และงบประมาณสาขาขาดแคลน จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติม ดังนี้   

 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า  จ านวน 2 ตู้ 
 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ  จ านวน 2 เครื่อง  
 เครื่องชั่งแบบละเอียด จ านวน  1 เครื่อง  
 อ่างควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 3 อ่าง 

 ชุดวัดสัญญาณทางด้านสรีรวิทยา จ านวน 1 เครื่อง 

 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ จ านวน 1 กล้อง 

 ตู้ปลอดเชื้อ จ านวน 1 ตู้ 
 กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบจ านวน 10 ตัว  

  
 นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้ง wifi เพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก 24 จุด ทั่วคณะวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับให้นิสิตสามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตได้ 
    เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อีกครั้ง พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต มี
ค่าเพ่ิมข้ึนจากเดิมเป็น 3.87 พร้อมให้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ (B.Ed.Bio._57_6.1_4) 

1. อยากให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติมส าหรับการ
เรียนการสอนวิชา ชว391 ไมโครเทคนิค 

2. อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ ไม่เพียงพอต่อความต้องการในท าปฏิบัติการส าหรับการเรียนการ
สอนวิชาเอกทางด้านสัตววิทยา ฯ 

3. อยากให้ภาควิชามีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และ visualizer เพ่ิมเติม 
4. อยากให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 

 ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ และคณะกรรมการฝ่ายแผน ฯ ของภาควิชาประชุม
ร่วมกัน และมีมติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ตามความต้องการของนิสิต โดยงบประมาณเงินรายได้ ฯ ประจ าปี 
2559 ดังนี้ (B.Ed.Bio._57_6.1_5) 

 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจ านวน 3 เครื่อง 

 เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU ส าหรับห้องปฏิบัติการ 19-1105 จ านวน 1 เครื่อง  

 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิจ านวน 1 เครื่อง 
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 ซ่อมกุญแจตู้ของโต๊ะปฏิบัติ การ และซ่อมสวิตซ์ เปิดปิดตู้ดูดควันห้อง 19-1105 
(B.Ed.Bio._57_6.1_6)  
 

 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ ผล
ที่ได้และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง ส าหรับใช้วางแผนในการปรับปรุงระบบในปีการศึกษาต่อไป  
 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ชั้นปี คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

1 3.25 
2 4.01 
3 4.11 
4 3.78 

เฉลี่ยรวม 3.79 

นอกจากนี้คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ของภาควิชาชีววิทยาได้ปรึกษาหารือกันในที่ประชุม
ภาควิชาร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ในเรื่องการส ารวจความพร้อมของด้านอาคารและ
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มีรอยร้าว จึงได้ติดต่อ
ประสานงานให้วิศวกรและสถาปนิกประจ ามหาวิทยาลัยมาตรวจสอบ ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้ องต้น ดังนี้ อาคาร 
10 ไม่จัดอยู่ในสถานะวิกฤต เนื่องจากรอยร้าวที่เกิดขึ้นสามารถซ่อมแซมได้ และไม่กระทบต่อโครงสร้าง
ของอาคาร ภาควิชาชีววิทยาจึงมีมติให้ด าเนินการซ่อมแซมเป็นอันดับต่อไป (B.Ed.Bio_57_6.1_7) 
 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

หลังจากที่นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะแล้ว คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ เสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา เพ่ือประเมินว่าควรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใดบ้าง
ในปีการศึกษาต่อไป เช่น ในปีการศึกษา 2557 นิสิตและคณาจารย์มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
และพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น (B.Ed.Bio_57_6.1_3 และ B.Ed.Bio_57_6.1_5) 
จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกับกรรมการฝ่ายแผน ฯ ของภาควิชา จัดท าแผน
งบประมาณเงินรายได้ภาควิชาชีววิทยา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผน ฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้ตรงกับความต้องการของนิสิต ในปีการศึกษา 2557 คณะ
วิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิค จึงได้มีการเพ่ิมจุดเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในคณะวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2556 อย่างไรก็ตามผลความพึง
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พอใจต่อการจัดการทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
3.60 เป็น 3.87 ในปีการศึกษา 2557 ดังแผนภาพที่ 6.1 
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แผนภาพที่ 6.1 สรุปกระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนภาควิชา และ
กรรมการฝ่ายแผนคณะวิทยาศาสตร์ จัดท าแผนงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณสาขาขาดแคลน  เสนอคณะวิทยาศาสตร์ (P) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา เพื่อ
ประเมินว่าควรเพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใดบ้าง  (A) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมร่วมกับ
คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา เพื่อประเมินสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ (P) 

ผลการประเมินจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (P) 

ภาควิชาชีววิทยา / คณะวิทยาศาสตร์จัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ น าครุภัณฑ์ไปใช้ในการเรียนการสอน (D) 

กรรมการครุภัณฑ์ของภาควิชา ซ่ึงกรรมการประจ าหลักสูตรมีส่วน
ร่วมด้วย  ท าการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี (C) 

นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และ
เสนอข้อเสนอแนะ (C) 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกับกรรมการฝ่ายแผน ฯ ของภาควิชา 
และกรรมการฝ่าย ฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ จัดท าแผนงบประมาณในการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ตามข้อเสนอแนะ (A) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.BIO_57_6.1_1 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบ                 
e-survey system  

B.Ed.BIO_57_6.1_2 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าการศึกษา 2556 
B.Ed.BIO_57_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
B.Ed.BIO_57_6.1_4 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าการศึกษา 2557 
B.Ed.BIO_57_6.1_5 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 
B.Ed.BIO_57_6.1_6 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
B.Ed.BIO_57_6.1_7 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5มิถุนายน 2557 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน ผ่าน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 4.61 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.11 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2.74 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.04 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.22, 5 

(2.1,2.2) 
4.61 ดีมาก 

3 3 

2,2,3 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 2.33 ปานกลาง 

4 3 

2,3.33,4 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 3.11 ด ี

5 4 

1 

(5.1) 

2,3,5 

(5.2,5.3,5.4) 
- 2.75 ปานกลาง 

6 1 - 
3 

(6.1) 
- 3 ปานกลาง 

รวม 13 17.33 13.0 9.22 3.04 ด ี

ผลการประเมิน 2.48 3.25 4.61 3.04 ด ี

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
3. ระบบการคัดเลือกนิสิตสามารถใช้คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของหลักสูตร 
4. มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของนิสิต ในแต่ละ

ปีการศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ยังขาดต าแหน่งทางวิชาการ มีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับ

สัดส่วนภาระงานให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานวิจัยส าหรับใช้ยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2. งบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เพียงพอส าหรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ในระดับนานาชาติ มีข้อเสนอแนะ คือ เพ่ิมงบประมาณในปีการศึกษาถัดไป 

 


