
 หน้า 1 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 

ประจาํปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 

หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) 

คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
 

วนัท่ีรายงาน 13 กรกฎาคม 2559 



 หน้า 2 

บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มผีลการดาํเนินงานในปีการศกึษา 2558  ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและมี
ระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัด ี(3.91 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร 6 
องคป์ระกอบ  (13 ตวับ่งชี)้ โดยมจีาํนวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัดมีาก (องคป์ระกอบที ่2) และมจีาํนวน 4 
องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัด ี (องคป์ระกอบที ่3 4 5 และ 6 )  
 
สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี
4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  
องคป์ระกอบที ่2 4.76 ดมีาก  
องคป์ระกอบที ่3 3.33 ด ี  
องคป์ระกอบที ่4 3.78 ด ี  
องคป์ระกอบที ่5 4.00 ด ี  
องคป์ระกอบที ่6 4.00 ด ี  

เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.91 ดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. หลกัสตูรควรสง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนเขา้สูก่ารกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ 
 2. หลกัสตูรควรปรบัแผนอตัรากาํลงั เพือ่ขอรบัการจดัสรรอตัรากาํลงั ตําแหน่งอาจารยท์ีม่คีุณวุฒิ
ทางดา้นการศกึษา 
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คาํนํา 
 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เป็นหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 และเริม่ใช้หลกัสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 เพื่อพฒันา

คุณภาพการศกึษา หลกัสตูร ฯ จงึไดด้าํเนินการประเมนิตนเอง ระดบัหลกัสตูร ขึน้ครัง้แรกในปีการศกึษา 2557 

โดยทาํตามแนวทางคูม่อืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ทัง้น้ีการประเมนิตนเอง ระดบัหลกัสตูร ในปี 2558 น้ี นบัไดว้า่เป็นการประเมนิ ครัง้ที ่2 ของหลกัสตูร ฯ 

ในการน้ี หลกัสตูร ฯ ไดด้าํเนินการใน 6 หมวด 13 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การกํากบัมาตรฐาน บณัฑติและนิสติ 

อาจารย ์หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน (การบรหิารหลกัสตูร) แผนการดําเนินการเพื่อพฒันา

หลกัสตูร และขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมนิ โดยจดัทําเป็นรายงานการ

ประเมนิตนเองและผ่านการทําประชาพจิารณ์จากคณาจารย์ประจําหลกัสูตร ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร สาํหรบัตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข

ในจุดอ่อนต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาหลกัสูตร ฯ อย่างยัง่ยืนต่อไป หลกัสูตร ฯ ขอขอบคุณ

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูรทุกทา่นมา ณ ทีน้ี่  

การจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา 2558 น้ี คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ ทุกท่านได้

เสยีสละเวลาเป็นอย่างมากในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห ์และจดัทํารูปเล่ม ในนามของหลกัสูตร ฯ ต้อง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกนัแก้ไข จนทําใหร้ายงานการประเมนิคุณภาพการศกึษาฉบบัน้ีสมบูรณ์ ตลอดจน

ขอขอบคุณหวัหน้าภาควชิาชวีวทิยา คณาจารย ์และบุคลากรภาควชิาชวีวทิยาทุกท่านทีก่รุณาใหข้อ้มลูและให้

ความร่วมมอื เพื่อใหก้ารดําเนินการดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสตูร ฯ เป็นไปอย่างมคีุณภาพและดําเนินการ

จนสาํเรจ็ทุกประการ 

 

ณฐัรนิทร ์ วงศธ์รรมวานิช 

ประธานหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) 

วนัที ่13 กรกฏาคม 2559 
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หมวดท่ี 1  

การกาํกบัมาตรฐาน 

 
ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี)  ชื่อยอ่ กศ.บ. (ชวีวทิยา) 
ชื่อภาษาองักฤษ Bachelor of Education Program in Biology 

 ภาควชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

รหสัหลกัสตูร  
 25540091103396 
 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
          เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการและวชิาชพี เป็นผูนํ้าในการสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูแ้นวใหม ่
มคีวามเป็นครแูละเป็นนกัวชิาการทีพ่รอ้มดว้ยคุณธรรม บณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาจะมคีุณลกัษณะ ดงัน้ี  
1) มคีวามรู้ ใฝ่รูค้รอบคลุมทัง้ศาสตร์ในสาขาชวีวทิยา วทิยาศาสตร์ และวชิาชพีครู สามารถจดัการความรู ้

พฒันาการเรยีนและต่อยอดองค์ความรูท้างวทิยาศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ รวมทัง้สามารถใชภ้าษาเพื่อการ
สือ่สารใหเ้กดิความรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

2) มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี ตลอดจนมอุีดมการณ์รกัและศรทัธาในวชิาชพีครู เพื่อ
พฒันาผูเ้รยีน สถานศกึษาและชุมชนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3) มคีวามสามารถในการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นโดยใชห้ลกัประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวถิปีระชาธปิไตย เพื่อ
ขบัเคลื่อนและพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยนื ธาํรงรกัษาไวซ้ึง่ภมูปิญัญาไทย 

 

รายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลาํดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 
คณุวฒิุ (ทกุระดบั) 

สาขาวิชา 
1 *อ.ณฐัรนิทร ์ วงศธ์รรมวานิช วท.บ.(สตัววทิยา) 2545, วท.ม.(วนศาสตร)์ 2548,  

วท.ด.(วทิยาศาสตรช์วีภาพ) 2555 
2 *อ.วฒุพิงษ์  ทองใบ วท.บ.(ชวีวทิยา) 2545, ปร.ด.(ชวีวทิยา) 2553 
3 *อ.วลัลภา  หล่อเหลีย่ม วท.บ.(จุลชวีวทิยา) 2548, วท.ม.(จุลชวีวทิยาประยกุต)์ 2551, 

วท.ด.(เภสชัเคมแีละผลติภณัฑธ์รรมชาต)ิ 2556 
4  อ.อภริดา  สถาปตัยานนท ์ วท.บ.(ชวีวทิยา) 2543, วท.ม.(พฤกษศาสตร)์ 2546,  

วท.ด.(วทิยาศาสตรช์วีภาพ) 2552 
5  อ.ฐาปนา  ชลธนานารถ วท.บ.(สตัววทิยา) 2550, วท.ม.(ชวีวทิยา) 2553,  

วท.ด.(ความหลากหลายทางชวีภาพและชวีวทิยาชาตพินัธุ)์ 2556 
หมายเหต ุ* อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 



 หน้า 6 

การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 11) 
 ภาค/ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช ้1/2556 ประเมนิหลกัสตูรตามดชันีทุก 5 ปี ปรบัปรงุหลกัสตูรปี 2561 
 
ผลการดาํเนินงานตามตวับง่ช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

เกณฑก์ารประเมิน ผลการดาํเนินงาน 
1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา      

มอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาจาํนวน 5 คน 
ดงัน้ี (B.Ed.Bio_58_1.1_1) 

1. *อาจารย ์ดร. ณฐัรนิทร ์ วงศธ์รรมวานิช 

2. *อาจารย ์ดร. วุฒพิงษ์  ทองใบ 

3. *อาจารย ์ดร. วลัลภา  หล่อเหลีย่ม 

4. อาจารย ์ดร. อภริดา  สถาปตัยานนท ์

5. อาจารย ์ดร. ฐาปนา  ชลธนานารถ 
 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
2. คุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํ 
หลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ฯ  มคีุณวุฒ ิและตําแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 

1. คุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก จาํนวน  5 คน 

2. คุณวุฒริะดบัปรญิญาโท จาํนวน  0 คน  และ 

3. ดาํรงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์จาํนวน 0 คน 

อกีทัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนมคีณุวุฒทิีต่รงกบัสาขาหรอื
สมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน อยา่งน้อย 5 คน ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรทีก่าํหนด  
อน่ึงหลกัสูตรได้เหน็ความสําคญัของ คุณวุฒอิาจารย์ประจําหลกัสูตร 
ว่าควรมผีูท้ีส่ําเรจ็การศกึษาทางดา้นครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์ เพื่อให้
หลกัสูตรมคีวามเขม็แขง็และทํางานสอดรบักบัชื่อหลกัสูตร จงึเตรยีม
ความพร้อมด้วยการ รับอาจารย์ก้องเกียรติ จําปาศรี ผู้มีคุณวุฒิ
ทางดา้นการศกึษา สาํหรบัเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในอนาคตต่อไป 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่าํหนด 

มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่าํหนด โดยมกีารปรบัปรงุ
ไปเมือ่ปี พ.ศ. 2556 และอยูร่ะหวา่งการรา่งหลกัสตูร พ.ศ. 2560 

4. การดําเนินงานให้เป็นไปตามตวั
บ่ งชี้ผลการดํา เ นินงานเพื่ อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

หลกัสตูร ฯ ไดม้กีารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน
เพือ่การประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิดงัน้ี 

1. อาจารยผ์ูส้อนและผูป้ระสานงานรายวชิามสีว่นรว่มอยา่งน้อย
รอ้ยละ 80 มสีว่นรว่มในการประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวน
การดาํเนินงานหลกัสตูร (B.Ed.Bio_58_Report_1 ถงึ 
B.Ed.Bio_58_Report_9) 
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2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา 
(มคอ.2) (B.Ed.Bio_58_1.1_2) 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา (B.Ed.Bio_58_1.1_3) 

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 
(B.Ed.Bio_58_1.1_4) 
5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา   
 

ผลการประเมนิตวับ่งชีท้ี ่1.1 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) “ผา่น” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_1.1_1 การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) 

 (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556) (สมอ. 08) 
B.Ed.Bio_58_1.1_2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒกิบัการพฒันารายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) 
B.Ed.Bio_58_1.1_3 รายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (CD) 
B.Ed.Bio_58_1.1_4 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 (CD) 
B.Ed.Bio_58_Report_1 ถงึ 
B.Ed.Bio_58_Report_12 

รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  
ครัง้ที ่6/2558 (วนัที ่16 กรกฎาคม 2558) ถงึ ครัง้ที ่6/2559 (วนัที ่5 
กรกฎาคม 2559)  
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หมวดท่ี 2 
บณัฑิตและนิสิต 

 
คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1)       

หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) สํารวจคุณภาพของบณัฑติทีจ่บการศกึษา  ในปี
การศกึษา 2557 ทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ6 ดา้น คอื (1) ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม (2) ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (6) ดา้นทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี สาํรวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ ดงัน้ี 

มจีํานวนบณัฑติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) ทีส่าํเรจ็การศกึษารวม 29 คน 
โดยไดร้บัแบบสาํรวจกลบัมาจาํนวน 10  ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 34.48 จากจาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา
ทัง้หมด โดยระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติ หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 
(5 ปี) เฉลีย่เทา่กบั 4.52 (45.20 /10) ซึง่มผีลความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติมากขึน้กวา่การศกึษา 2557 ซึง่มคี่า
เทา่กบั 4.45 (เพิม่ขึน้ 0.07 คะแนน) (B.Ed.Bio_58_2.1_1) 

 
ข้อมลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี  

ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลีย่ 4.52 

1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทัง้หมด  คน 29 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
คน 10 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  คะแนน 4.52 
 (1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คะแนน 4.87 
 (2) ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ คะแนน 4.50 
 (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา คะแนน 4.30 
 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ คะแนน 4.73 
 (5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
คะแนน 4.47 

 (6) ดา้นทกัษะการปฎบิตัทิางวชิาชพี คะแนน 4.50 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศกึษา  
รอ้ยละ 4.53 

หมายเหต ุ: จาํนวนบณัฑิตท่ีรบัการประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจาํนวน บณัฑิตท่ีสาํเรจ็การศึกษา 



 หน้า 9 

รอ้ยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตวับง่ช้ีท่ี 2.2)  
 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) สาํรวจการมงีานทําของบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา
ในปีการศึกษา 2557 โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการ
ลงทะเบยีนรบัปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยั ซึง่มบีณัฑติสาํเรจ็การศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิา
ชวีวทิยา (5 ปี) จํานวน 29 คน พบว่า มบีณัฑติตอบแบบสอบถาม 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของบณัฑติที่
สําเรจ็การศกึษาทัง้หมด โดยมบีณัฑติที่ได้งานทําหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี จํานวน 29 คน จาก
จํานวนบณัฑติที่ตอบแบบสํารวจโดยไม่นับรวมบณัฑติที่มงีานทําก่อนเขา้ศกึษาหรอืมกีจิการของตนเองที่มี
รายไดป้ระจําอยู่แลว้ทีไ่ม่ไดเ้ปลีย่นงานใหม ่ผูท้ีศ่กึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา ผูอุ้ปสมบทและผูท้ีเ่กณฑท์หาร 
จาํนวน 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ซึง่เทา่กบั 5 คะแนน 

ข้อมลูประกอบการคาํนวณภาวะการมีงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระของบณัฑิตท่ีสาํเรจ็การศึกษา  

ลาํดบัท่ี ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ช้ี หน่วยวดั 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 100 
1 จาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด คน 29 
2 จาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีต่อบแบบสาํรวจเรือ่งการมงีานทาํ   คน 29 
3 จาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทาํหลงัสาํเรจ็การศกึษา  

(ไมน่บัรวมผูท้ีป่ระกอบอาชพีอสิระ) 
คน 29 

4 จาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ คน 0 
*5 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่งีานทาํก่อนเขา้ศกึษา คน 20 
6 จาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีม่กีจิการของตนเองทีม่รีายได้

ประจาํอยูแ่ลว้ 
คน - 

7 จาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีศ่กึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา คน 0 
8 จาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีอุ่ปสมบท คน - 
9 จาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีเ่กณฑท์หาร คน - 
10 รอ้ยละของผูต้อบแบบสาํรวจเรือ่งการมงีานทาํ (อยา่งน้อยรอ้ยละ 70) รอ้ยละ 100 

หมายเหต ุ* ลาํดบัที ่5 นิสติจาํนวน 20 คน มงีานทาํระหวา่งศกึษา เมือ่สาํเรจ็การศกึษาทุกคนสามารถสอบ 
หรอื สมคัรงานใหมไ่ดทุ้กคน โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชพีรบัราชการครใูนสงักดัต่าง ๆ 

 
การวิเคราะหผ์ลท่ีได้ 

จากการสาํรวจคุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ และภาวะการมงีาน
ทาํ และนิสติในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา พบว่า นิสติสามารถหางานทาํไดท้ัง้หมด  100 % 
ภายในระยะเวลา 1 ปี นอกจากน้ียงัมผีลการประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติอยู่ในเกณฑด์ ี(4.52 จาก 5) ซึง่สามารถ
วเิคราะหข์อ้มูลไดว้่า หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติมกีารออกแบบระบบและกลไกต่าง ๆ ในการควบคุม ดูแล 
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ตลอดจนมกีจิกรรม และรายวชิาทีส่ามารถพฒันาผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างดทีําใหบ้ณัฑติทีจ่บการศกึษาจากหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยานัน้มคีวามพรอ้ม และมศีกัยภาพทีเ่หมาะสมต่อการประกอบวชิาชพีคร ู  

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_2.2_1 รายงานการประเมนิภาวะการมงีานทาํของบณัฑติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวชิาชวีวทิยา ทีส่าํเรจ็การศกึษาในปี 2557 
 

การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 

- การรบันิสิต    
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ฯ ประชุมเพื่อกําหนดแผนการรบันิสติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิบั

การพฒันารายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) โดยนําขอ้มลูการรบันิสติจากปีการศกึษา 2557 มาใชป้ระกอบการ
วางแผนในการกําหนดเป้าหมายจํานวนรบัและคะแนนของผูส้มคัรตามองคป์ระกอบ ค่าน้ําหนัก และเกณฑข์ัน้
ตํ่าทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกนิสติ ทัง้น้ีผูส้มคัรตอ้งมผีลการสอบในรายวชิาวดัแววความเป็นคร ู(PAT5) ไมต่ํ่ากว่า 50 
เปอรเ์ซน็ต์ ทัง้การสอบรบัตรง โครงการพเิศษ และการสอบระบบกลาง (admissions)  โดยอา้งองิขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ทีป่รากฏใน มคอ.2 จากนัน้
ประธานหลกัสูตร ฯ แจ้งผลการประชุมต่อภาควชิาชวีวทิยาเพื่อเสนอต่อคณะวทิยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
เกณฑพ์จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้มคัร สาํหรบัใชเ้ป็นแนวทางใหม้หาวทิยาลยัใชใ้นการประกาศรบัสมคัรนิสติใน
ปีการศกึษาปจัจุบนั โดยมหาวทิยาลยัเป็นผูด้ําเนินการคดักรองคุณสมบตั ิและจดัสอบตามระยะเวลาทีก่ําหนด
ไวใ้นปฏทินิปีการศกึษา 2557 

เมื่อไดผู้ส้มคัรที่มคีุณสมบตัติรงตามเกณฑแ์ล้ว คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ฯ ไดป้ระชุมวางแผน
และมมีตเิสนอชื่อคณาจารยท์ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้เป็นคณะกรรมการในการสอบสมัภาษณ์ผูผ้่านการสอบ
ขอ้เขยีนต่อภาควชิาชวีวทิยา เพือ่ดาํเนินการสง่ต่อคณะและมหาวทิยาลยัสาํหรบัแต่งตัง้ต่อไป ทัง้น้ีแนวทางการ
สอบสมัภาษณ์ใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชุมของหลกัสูตร คอื ใหเ้ป็นไปตามกรอบที่มหาวทิยาลยั และคณะ ฯ 
กําหนด เพื่อใหไ้ด้นิสติตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของหลกัสูตร โดยการสมัภาษณ์จะเน้นทกัษะด้านการ
สื่อสาร วชิาการ ทศันคตคิวามเป็นคร ูและความตอ้งการทุนการศกึษา เป็นตน้ ภายหลงัการสมัภาษณ์เสรจ็สิน้
ลง คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาผลการสมัภาษณ์ และสรปุจาํนวนผูผ้า่นการสอบ
สมัภาษณ์ จากนัน้เสนอต่อกองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้
ศกึษาต่อไป 

แผนการรบันิสติเพื่อเขา้ศกึษาในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา มี
จาํนวนทัง้สิน้ 30 คน โดยสรปุดงัน้ี  

1. โครงการรบัตรง จาํนวน 16 คน  
2.  โรงเรยีนเครอืขา่ย จาํนวน 10 คน (คณะวทิยาศาสตรท์าํบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกบัโรงเรยีนเครอืขา่ย) 
3. โครงการพหปุญัญา จาํนวน 1 คน (คณะวทิยาศาสตรท์าํบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกบัโรงเรยีนเครอืขา่ย) 
4. โครงการรบันิสติในระบบกลาง (admissions) จาํนวน 3 คน 
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สาํหรบัการรบันิสติในปี 2558 โครงการพเิศษ (สอบตรง โครงการโรงเรยีนเครอืขา่ยและ โครงการพหุ
ปญัญา) เป็นโครงการลาํดบัแรกของหลกัสตูร ฯ  

- โครงการสอบตรงมกีารรบัผูส้มคัรทีผ่า่นเกณฑก์ารสอบขอ้เขยีนไวส้มัภาษณ์จาํนวน 30 คน ทัง้น้ีมี
ผูเ้ขา้สมัภาษณ์ 14 คนและผา่นการสมัภาษณ์ทุกคน หลกัสตูร ฯ จงึรบัจาํนวน 14 คน  

- โครงการโรงเรยีนเครอืข่ายมผีูส้มคัรในโครงการโรงเรยีนเครอืข่าย 1 คน ทัง้น้ีหลกัสูตร ฯ รบั
จาํนวน 1 คน (มผีูเ้ขา้สมัภาษณ์และผา่นการสมัภาษณ์ 1 คน)  

- โครงการพหปุญัญา ไมม่ผีูส้มคัรในโครงการน้ี  
เมื่อหลักสูตรทราบจํานวนผู้รายงานตัวของนิสิตจากโครงการพิเศษทัง้หมด (สอบตรง โรงเรียน

เครอืขา่ยและพหุปญัญา) แลว้ พบว่ามจีาํนวนนิสติรวม 4 คน จงึไดม้กีารปรบัแผนการรบันิสติใหส้อดคลอ้งกบั
จาํนวนการรบันิสติใน มคอ.2 โดยเพิม่จาํนวนแผนการรบัจากโครงการ admissions เป็น 26 คน ทาํใหจ้าํนวน
รวมรบันิสติในโครงการต่าง ๆ เป็น 30 คน 

ทัง้น้ี กองบรกิารการศกึษาไดข้ึน้ทะเบยีนนิสติในหลกัสูตร ฯ ปี 2558 ในระบบรวมทัง้สิน้ 24 คน 
อย่างไรกต็าม หลกัสตูรไดนํ้าแผนการรบัและจํานวนนิสติในปีการศกึษา 2556 และ 2557 มาประกอบการ
พจิารณาแผนการรบันิสติในปีการศกึษา 2558 พบว่า ในปี 2556 และ 2557 มจีํานวนนิสติตํ่ากว่าแผนรบั
เน่ืองจากผูส้มคัรจากโรงเรยีนเครอืขา่ยมจีํานวนน้อยกว่าแผนรบั จงึไดม้กีารเสนอต่อคณบดคีณะวทิยาศาสตร ์
ในระหว่างที่มาร่วมประชุมกบัภาควชิาชวีวทิยา เพื่อขอลดจํานวนการรบันิสติในโครงการเครอืข่ายลงจาก 10 
คนเหลอื 5 คน  และเพิม่อตัราสว่นการรบันิสติจากโครงการสอบตรง เพื่อทาํใหแ้นวโน้มของจาํนวนนิสติเป็นไป
ตามแผนรบัมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ีจากนโยบายของคณะวทิยาศาสตรซ์ึ่งทําบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกบัโรงเรยีนเครอืข่าย
ทาํใหแ้ผนการรบัในปี 2558 ไมส่ามารถลดจาํนวนแผนการรบัโครงการโรงเรยีนเครอืขา่ยและพหปุญัญาได ้ 

เมือ่ผูส้มคัรในระบบ admissions รายงานตวัเพื่อยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสตูร ฯ เรยีบรอ้ยแลว้ ทาง
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ฯ ประชุมเพื่อสรุปจํานวนรวมของผูร้ายงานตวัเขา้ศกึษาในปีการศกึษา 2558 
แลว้จดัการทบทวนพจิารณาระบบ กระบวนการและแผนการรบันิสติในปีการศกึษา 2558 สาํหรบันําไปเป็นแนว
ทางการปรบัปรงุในปีการศกึษา 2559 ดงัน้ี 

แผนการรบันิสติเพื่อเขา้ศกึษาในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา มี
จาํนวนทัง้สิน้ 30 คน โดยสรปุดงัน้ี (B.Ed.Bio_58_Report_3) 

1. โครงการรบัตรง จาํนวน 20 คน  
2.  โครงการโรงเรยีนเครอืขา่ย จาํนวน 5 คน (คณะวทิยาศาสตรท์าํบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกบัโรงเรยีนเครอืขา่ย) 
3. โครงการพหปุญัญา จาํนวน 1 คน (คณะวทิยาศาสตรท์าํบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกบัโรงเรยีนเครอืขา่ย) 
4. โครงการผูม้ทีกัษะพเิศษ จาํนวน 2 คน 
5. โครงการรบันิสติในระบบกลาง (admissions) จาํนวน 2 คน 

 ทัง้น้ีในปีการศกึษา 2559 หลกัสูตร ฯ ต้องการนิสติใหม่ที่มคีุณภาพและมคีวามรูค้วามสามารถ
ทางดา้นชวีวทิยาซึง่เป็นวชิาเอกจงึไดก้ําหนดเกณฑก์ารรบันิสติใหม่ในโครงการที ่1 – 4  เพิม่ขึน้ โดยใหม้ี
คะแนนวชิาสามญั รหสั 69 (ชวีวทิยา) ไมน้่อยกวา่ 50% จากเดมิในปี 2557 และ 2558 ไมม่กีารกาํหนดเกณฑน้ี์ 
และมกีารปรบัลดจาํนวนนิสติในโครงการโรงเรยีนเครอืขา่ยจาก 10 คน เหลอืจาํนวน 5 คน เพื่อลดความเสีย่ง
ของนิสติใหมซ่ึง่จะไมเ่ป็นไปตามแผนรบั อยา่งไรกต็ามผลการดาํเนินการในปี 2559 พบวา่ โครงการที ่1 – 4  มี
ผูส้มคัรผา่นเกณฑเ์พื่อเขา้มาสมัภาษณ์เพยีง 16 คน จากแผนรบั 28 คน เน่ืองจากผูส้มคัรในโครงการต่าง ๆ 
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ส่วนหน่ึงไม่ผ่านเกณฑซ์ึ่งทางหลกัสูตรตัง้ไว ้สําหรบัการรบัในโครงการเหล่าน้ีมผีูม้ารายงานตวัและคงอยู่ 15 
คน (โครงการสอบตรง 15 คน โครงการผู้มทีกัษะพเิศษ 1 คน) จึงได้มกีารปรบัแผนการรบัโครงการ 
admissions จาก 2 คน เป็น 15 คน ในจํานวนน้ีมผีูม้าสมัภาษณ์ 10 คน โดยขอ้มูลจากการสอบถามนิสติปี  
2558 ของหลกัสตูรพบว่ามนิีสติใหม่มาร่วมกจิกรรมรบัน้องรวม 24 คน เมื่อเปรยีบเทยีบจํานวนนิสติทีเ่รยีก
สมัภาษณ์ทุกโครงการ (26 คน) กบัจาํนวนนิสติทีค่าดวา่จะเขา้มาในปี 2559 (24 คน: จากนิสติใหมท่ีม่ารบัน้อง) 
พบว่ามจีาํนวนต่างกนัเพยีง 2 คน และจากการดาํเนินการตัง้เกณฑค์ดัเลอืกดว้ยวชิาสามญั รหสั 69 (ชวีวทิยา) 
ในปี 2559 ทาํใหห้ลกัสตูร ฯ มัน่ใจว่ากระบวนการรบัจะทําใหไ้ดท้ีม่คีุณภาพมากขึน้และมศีกัยภาพสงูขึน้ อาท ิ
นิสิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีพื้นฐานที่ดีมีความพร้อมต่อการเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวชิาชวีวทิยาเพิม่ขึน้กวา่ในปี 2557 และ 2558 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 เน่ืองจากหลกัสตูร ฯ ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา เพื่อให้
นิสติใหม่ไดร้บัการปรบัการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั รูจ้กัรุ่นพี ่เพื่อน และคณาจารยใ์นหลกัสูตร ภาควชิา และ
คณะร่วมผลติ  ดงันัน้ หากนิสติมปีญัหาทัง้เรื่องการเรยีน การทํากจิกรรม การแสดงออกในทีส่าธารณะ นิสติจะ
กลา้ขอคาํปรกึษากบัคณาจารยใ์นหลกัสตูร ภาควชิา และรุน่พีห่รอืเพื่อนไดเ้ป็นอยา่งด ีคณะกรรมการหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ไดม้กีารประชุมเพื่อวางแผนและกําหนดแผนการเตรยีมความพรอ้มใหก้บั
นิสติในหลกัสูตรการศึกษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ตัง้แต่ก่อนการเขา้ศึกษา โดยนําผลของกจิกรรมในปี
การศึกษา 2557 มาปรบัปรุงเพื่อให้นิสติเขา้ร่วมกจิกรรมสําหรบันิสติใหม่ในปีการศกึษา 2558 ดงัน้ี 
(B.Ed.Bio_58_Report_2)    
 นิสติตอ้งผา่นการปฐมนิเทศ และกจิกรรม ดงัต่อไปน้ี  
  1. โครงการปฐมนิเทศนิสติใหมท่ีจ่ดัโดยคณะวทิยาศาสตร ์ 
  2. กจิกรรมปฐมนิเทศนิสติภาควชิาชวีวทิยา โดยภาควชิาชวีวทิยา 
  3. กจิกรรมปฐมนิเทศนิสติใหมโ่ดยหลกัสตูร ฯ  
  4. กจิกรรมคา่ยสง่เสรมิอตัลกัษณ์นิสติเพือ่พฒันาบณัฑติในอุดมคตไิทย ณ มศว องครกัษ์ จดั
โดยหลกัสตูรรว่มกบัคณะรว่มผลติ และมหาวทิยาลยั 
  5. กจิกรรมเสรมิความเป็นคร ูจดัโดยหลกัสตูรรว่มกบัคณะรว่มผลติ  
  6. โครงการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาพืน้ฐานของคณะวทิยาศาสตรใ์น โครงการประชุม
เชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาการเรยีน การสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์โดยคณะวทิยาศาสตร ์ 
 โดยกจิกรรมเหล่าน้ีหลกัสตูร ฯ ไดร้ว่มกบัภาควชิา คณะรว่มผลติ (คณะวทิยาศาสตรแ์ละคณะ
ศกึษาศาสตร)์ และมหาวทิยาลยั จดัขึน้ก่อนเขา้ศกึษาในภาคเรยีนที ่1 นอกจากน้ีคณะวทิยาศาสตรไ์ด้
ดาํเนินการแจกคูม่อืนิสติเพือ่ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัจินสาํเรจ็การศกึษา   
 สําหรบัขอ้มูลทางวชิาการและรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งกบัรายวชิาที่เปิดสอนทัง้ในและนอกหลกัสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้เห็นสมควรให้จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และเพจ
ประชาสมัพนัธข์องภาควชิาชวีวทิยา รวมทัง้มอบหมายใหอ้าจารยท์ีป่รกึษานดัหมาย พดูคุยกบันิสติสาํหรบัการ
วางแผนการลงทะเบียนก่อนเปิดเรยีนในทุกภาคการศึกษา และขอความร่วมมอืจากคณาจารย์ในภาควิชา
ชวีวทิยาจดักจิกรรมแนะนํางานวจิยัของอาจารยแ์ต่ละทา่นเพือ่ใหนิ้สติชัน้ปี 3 และ 4 สามารถเลอืกและคดิหวัขอ้
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การทาํโครงงานกบัอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาเอกไดอ้ยา่งตรงความตอ้งการกบันิสติแต่ละคน ทาํใหนิ้สติไดร้บัการ
ฝึกฝนกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งเป็นระบบผา่นกระบวนการทาํโครงงานวทิยาศาสตรท์ีต่นเองสนใจ 
 ทัง้น้ีจากการสมัภาษณ์นิสติเกีย่วกบัภาพรวมของกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้ม ฯ และกจิกรรมอื่น ๆ 
ที่หลกัสูตรจดัขึ้น พบว่านิสติมคีวามพงึพอใจกบักจิกรรมเป็นอย่างมากและต้องการใหม้กีจิกรรมเหล่าน้ีในปี
ต่อไป 
 เมื่อสิน้ปีการศกึษา 2558 กรรมการบรหิารหลกัสูตร ฯ ได้ร่วมกนัประชุมและพจิารณากระบวนการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา พบว่านิสติทีผ่่านกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาต่างๆมาแลว้
นัน้ นิสติสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัใชช้วีติในมหาวทิยาลยั และมพีฤตกิรรมสอดคลอ้งกบับรบิทของหลกัสตูรได้
เป็นอย่างด ีนอกจากน้ีเมื่อพจิารณาผลการเรยีนของนิสติทุกคนของหลกัสตูร พบว่าทุกคนมผีลการเรยีนอยู่ใน
ระดบัปานกลางถึงดีมาก ดงันัน้ที่ประชุมจึงพจิารณาให้จดักิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการ
การศกึษา 2559 ต่อไป (B.Ed.Bio_58_Report_9)   
  
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_Report_2 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา                       

ครัง้ที ่7/2558  
B.Ed.Bio_58_Report_3 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา                       

วาระพเิศษ 2/2558  
B.Ed.Bio_58_Report_9 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา                       

ครัง้ที ่5/2559  
 

การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 
 
- การควบคมุการดแูลการให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา มกีารวางแผนการจดัระบบดูแล
นิสติ โดยมกีารพจิารณาสดัสว่นของจาํนวนนิสติต่ออาจารยท์ีป่รกึษาใหเ้หมาะสมในแต่ละปีการศกึษา สาํหรบัปี
การศกึษา 2558 นัน้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ ไดม้อบหมายให ้ผศ. ดร.สมเกยีรต ิ พรพสิุทธมิาศ เป็น
อาจารยท์ีป่รกึษาของนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา ชัน้ปีที ่1 ซึง่มจีาํนวนนิสติ 24 คน 

หลกัสูตร ฯ ขอความร่วมมอืให้อาจารย์ที่ปรกึษาชัน้ปีทุกท่านแจ้งวนัเวลาที่สะดวกในการขอเขา้รบั
คําปรกึษาแก่นิสติในความดูแล โดยอาจารยท์ีป่รกึษามหีน้าทีห่ลกัในการใหค้ําปรกึษาในดา้นการเรยีน การใช้
ชวีติของนิสติ รวมถงึชีแ้จงการลงทะเบยีน การขอทุน ช่องทางการรอ้งเรยีน เป็นตน้ ทัง้น้ีอาจารยท์ีป่รกึษาจะมี
ขอ้มูลเบื้องต้นของนิสติเพื่อการจดัการความเสีย่งดา้นการเรยีนของนิสติ ซึ่งหลกัสูตร ฯ ไดก้ําหนดใหอ้าจารย์
ปรกึษาทุกชัน้ปีจดัสรรเวลาใหนิ้สติเขา้พบ อย่างน้อยภาคเรยีนละ 2 ครัง้ จากผลการดําเนินงานในปีทีผ่า่นมามี
นิสติเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา ดงัน้ี (B.Ed.Bio_58_Report_1) 
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1. นิสติชัน้ปีที ่5 เขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา จาํนวน  24 คน  จาก 24  คน 
2. นิสติชัน้ปีที ่4  เขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา จาํนวน  19  คน จาก 19 คน 
3. นิสติชัน้ปีที ่3  เขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา จาํนวน  25  คน จาก 25 คน 
4. นิสติชัน้ปีที ่2  เขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา จาํนวน  23  คน จาก 23 คน 
5. นิสติชัน้ปีที ่1  เขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา จาํนวน  24  คน จาก 24 คน 

 

นอกจากน้ีหลกัสตูร ฯ ยงัไดเ้พิม่ช่องทางสื่อสารกบันิสติทาง Facebook เพื่อใหนิ้สติไดม้ชี่องทางในการ
ตดิต่อสือ่สารกบัคณาจารยใ์นหลกัสตูร และภาควชิา สาํหรบัการแจง้ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่นิสติ  
 เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ ได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินระบบให้
คาํปรกึษา พบว่าผลรวมจากการประเมนิของนิสติต่ออาจารยท์ีป่รกึษาอยูใ่นเกณฑด์ ีคอื 4.40 จาก 5 คะแนน 
(B.Ed.Bio_58_3.2_1) หวัขอ้ที่มคีะแนนการประเมนิน้อยที่สุด คอื ความพงึพอใจที่มต่ีอการพบอาจารย์ที่
ปรกึษา ดงันัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ ยงัไดม้กีารเสนอใหป้รบัปรุงระบบการดแูลนิสติในปี 2559 โดย
เพิม่ช่องทางการตดิต่อและใหค้ําปรกึษาระหว่างนิสติกบัอาจารยท์ีป่รกึษา เช่น e-mail และ line application 
เป็นต้น และกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งเวลาว่างให้นิสิตสามารถนัดหมายได้อย่างเป็นระบบ 
(B.Ed.Bio_58_Report_9) 
 
- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ มรีะบบและกลไก โดยรว่มกนัวางแผนการดาํเนินงานของหลกัสตูร ฯ 
เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของกจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามรายงานการประชุม
หลกัสตูรครัง้ที ่7/2558 (B.Ed.Bio_58_Report_2) ใหก้บันิสติในหลกัสตูร โดยหลกัสูตรไดป้ระชุมนิสติทุกชัน้ปี 
รวมถงึปฐมนิเทศนิสติชัน้ปีที่ 1 ซึ่งไดช้ี้แจงกจิกรรมเสรมิทกัษะที่หลกัสูตรจะจดัขึน้ในปีการศกึษา 2558 และ 
สอบถามถงึกจิกรรมหรอืโครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 ทีนิ่สติตอ้งการใหด้าํเนินการจดัเพิม่เตมิจากทีห่ลกัสตูรกําหนดไว ้โดยพบว่านิสติมคีวามประสงคใ์หห้ลกัสตูร
จดัโครงการนํานิสติไปศกึษานอกสถานทีเ่พิม่ขึน้ (B.Ed.Bio_58_3.2_2) จากนัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ร่วมกบัภาควิชาพจิารณาปรบัการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีบริบทสอดคล้องกบัความต้องการกบัความ
ต้องการของนิสติ โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางและเพิม่พูนประสบการณ์การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน รวมถงึ
ดาํเนินการจดักจิกรรมรว่มกบัหลกัสตูรอื่น ๆ ภายใตก้ารบรหิารงานของภาควชิา ฯ  โดยนําผลการประเมนิและ
ข้อเสนอแนะจากกิจกรรมและโครงการในปีการศึกษา 2557 (B.Ed.Bio_58_3.2_12)  มาใช้ประกอบการ
พจิารณา และเมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอนและการทาํกจิกรรมในโครงการ ผูจ้ดักจิกรรมและโครงการจะสรุปผล
การประเมนิการทาํกจิกรรมและรายงานผลการจดักจิกรรมและโครงการเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร ฯ เพื่อใหห้ลกัสตูรนํามาสรุปและรวบรวมขอ้เสนอแนะสาํหรบัเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุง
กจิกรรมและโครงการในปีการศกึษา 2559 เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหนิ้สติมทีกัษะสําหรบัการออกไป
ดาํรงชวีติในโลกในศตวรรษที ่21 นัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ รว่มกบัภาควชิา ฯ สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้
ร่วมทํากิจกรรมในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนความรู้
ความสามารถ และทกัษะจาํเป็นอื่น ๆ รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตันกรรม (learning and innovation skills) 
หลกัสูตร ฯ มกีารจดัการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรู ้โดยการสรา้งองค์ความรูแ้ละได้

ทาํงานเป็นทมี เพื่อฝึกทกัษะการคดิเชงิวพิากษ์และการแกป้ญัหา ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะความร่วมมอืกนั
ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบต่อสว่นรวม ดงัน้ี 

1.1 โครงการแสดงผลงานนิสติ คณะวทิยาศาสตร ์ครัง้ที ่2 (โครงการความร่วมมอืระหว่างคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละหลกัสตูรต่าง ๆ) ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2559 โดยนิสติชัน้ปี
ที ่ 4 ในหลกัสตูร ฯ ทุกคนไดส้รา้งสรรคผ์ลงานวจิยัและนวตักรรมทางวทิยาศาสตร ์และเผยแพรผ่ลงานทัง้ใน
รปูแบบโปสเตอรแ์ละบรรยาย ทัง้น้ีคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและอาจารยป์ระจาํภาควชิาคดัเลอืกตวัแทนผู้
นําเสนอผลงานภาคบรรยาย จํานวน 3 เรื่อง เขา้รว่มการประกวดในระดบัคณะ และโครงงานในหวัขอ้เรื่อง 
Acute Toxicity of the Pesticide, Imidacloprid, in Non-target Organisms, Using Barbonymus gonionotus 
and Tubifex tubifex as Testing Organisms ของนิสติไดร้บัรางวลัและทุนการศกึษาจาํนวน 3,000 บาท 
(B.Ed.Bio_58_3.2_3) โดยหลกัสูตรฯ ได้เตรยีมความพร้อมให้กบันิสติทางด้านการพฒันากระบวนการคิด 
ความรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมตลอดจนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรด์ว้ย
ตนเอง การสื่อสารและการร่วมมอืกนัทํางานเป็นทมี เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
ผา่นการเรยีนในรายวชิาโครงงานวทิยาศาสตร ์(วทศ 423 วทศ 424 และ ชว 493)  

1.2 หลกัสตูรฯ ร่วมกบัอาจารยท์ีป่รกึษาโครงงานวทิยาศาสตร ์ไดส้่งตวัแทนนิสติในหลกัสตูรเขา้ร่วม
นําเสนอผลงานวิชาการระดบัชาติในการประกวดโครงงานวิจยัระดบัอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีในวนัองัคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมตีวัแทนนิสติ
จํานวน 4 คน ไดไ้ปนําเสนอหวัขอ้โครงงานเรื่อง “ระบาดวทิยาและการระบุอตัลกัษณ์เชงิโมเลกุลของตวัอ่อน
พยาธใิบไมร้ะยะเซอรค์าเรยีในหอยฝาเดยีวจากจงัหวดันครนายก” (ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง) และโครงงาน
เรือ่ง “การคดัเลอืกเชือ้แบคทเีรยีทีส่ามารถทนต่อไอออนิกลคิวดิเพือ่ผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ” (ไดร้บัรางวลัชมเชย)
โดยทัง้ 2 กลุ่มไดร้บัประกาศนียบตัร (B.Ed.Bio_58_3.2_4)   

1.3 หลกัสูตร ฯ จดัใหม้กีารสมัมนาทางชวีวทิยาศกึษา โดยมุ่งเน้นใหนิ้สติเกดิทกัษะการคดิอย่างมี
ระบบ มวีจิารณญาณ สง่เสรมิใหนิ้สติไดพ้จิารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ สามารถคดิอย่างมเีป้าหมาย ตดัสนิ
และกํากบัไดด้ว้ยตนเองในการเลอืกหรอืพจิารณาหวัขอ้สมัมนา และปรกึษาอาจารยซ์ึ่งมคีวามเชี่ยวชาญหรอื
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ทีนิ่สติเลอืกเพื่อขอใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสมัมนา ทัง้น้ีนิสติต้องออกมานําเสนอความคดิ 
ขอ้วิเคราะห์วจิารณ์ มเีหตุผลสนับสนุนในหวัข้อเรื่องนัน้ ๆ อย่างชดัเจน โดยการร่วมอภิปรายและตอบข้อ
ซกัถามของอาจารยแ์ละเพือ่นนิสติในชัน้เรยีนรว่มกนั ผา่นวชิาสมัมนาทางวทิยาศาสตรศ์กึษา (วทศ 412)  

1.4 โครงการกฬีาสานสมัพนัธน้์องพีช่วีวทิยา 2558 จดัโดยภาควชิาชวีวทิยาร่วมกบัหลกัสตูร กศ.บ. 
ชวีวทิยา วท.บ. ชวีวทิยา และ วท.บ. จุลชวีวทิยา ไดส้่งเสรมิใหนิ้สติมสี่วนร่วมในการวางแผนและจดักจิกรรม
กีฬาต่าง ๆ เพื่อเชื่อมความสมัพนัธ์ภายในภาควิชา ฯ ทัง้ในชัน้ปีเดียวกนั ระหว่างชัน้ปี และคณาจารย์ใน
ภาควชิา ทําใหนิ้สติพฒันากระบวนการคดิ วางแผนอย่างเป็นระบบ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ การทํางาน
ร่วมกันและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยนิสิต
ออกแบบรูปแบบโปสเตอร ์ด้วยโปรแกรม Adobe เพื่อประชาสมัพนัธ์และการจดักจิกรรมการแข่งขนักฬีา 
(B.Ed.Bio_58_3.2_5) 
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 1.5 กจิกรรมการศกึษานอกสถานทีผ่่านรายวชิาบงัคบัและวชิาเลอืกซึง่จดัโดยอาจารยป์ระจําวชิาเอก 
ทัง้น้ีนิสติไดร้บัมอบหมายใหม้กีารวางแผน การคน้ควา้ขอ้มูลก่อนการศกึษาภาคสนาม จากนัน้นิสติจะร่วมกนั
ทาํกจิกรรมกลุ่มผ่านการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิในระหว่างการออกภาคสนาม และเรยีบเรยีงขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การศกึษานอกสถานที ่เพื่อสรุปและอภปิรายผลการศกึษา รวมทัง้นําเสนอในรปูแบบ power point และเล่ม
รายงานใหเ้พื่อนนิสติและอาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวชิา ได้แก่ วชิานิเวศวทิยา วชิาสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงั 
และวชิาอนุกรมวธิานของพชื เป็นตน้ ทําใหนิ้สติสามารถคดิ และวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมทัง้เรยีนรู ้จดจํา
ความรูน้อกหอ้งเรยีน สง่ผลใหบ้รูณาการกบัการเรยีนภาคบรรยายไดด้ยีิง่ขึน้ (B.Ed.Bio_58_3.2_6) 

2. ทกัษะสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ี(information, media and technology skills) 
หลกัสตูร ฯ มกีารจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การเรยีนรูบ้นคอมพวิเตอร ์(Computer-

based Learning) การเรยีนรูบ้นเวบ็ (Web-based Learning) มุง่เน้นใหนิ้สติม ีความสามารถในการแสดงทกัษะการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณและปฏบิตังิานไดห้ลากหลาย โดยอาศยัความรูด้า้นสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ี

2.1 หลกัสูตรฯ ขอความร่วมมอือาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวชิาจดัทําเวบ็รายวชิา (ATutor) และ
ประชาสมัพนัธ์ให้นิสิตเข้าใช้ระบบการเรียนการสอน ATutor ของมหาวิทยาลยั เพื่อให้นิสติได้ใช้สื่อ
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านทาง World Wide Web ซึง่นิสติและอาจารยส์ามารถใชเ้ป็นช่องทางในการตดิต่อสื่อสาร
ระหวา่งกนัไดใ้นแต่ละรายวชิาทีนิ่สติไดล้งทะเบยีนเรยีน  

2.2 โครงการศกึษาปฏบิตักิารนอกสถานที ่รายวชิานิเวศวทิยา วชิากายวภิาคศาสตรข์องพชืและวชิา
สตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั นอกจากน้ียงัมกีารจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น (flipped classroom) 
โดยนิสติสบืคน้ขอ้มลู แสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองก่อนออกภาคสนามและประกอบการทาํรายงานเพื่อนําเสนอ
ภายหลงัการศกึษาภาคสนาม ตลอดจนการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรูผ้า่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การสบืคน้มาจดัระบบองคค์วามรูแ้ละนําเสนอในรปูแบบผลงานทีห่ลากหลาย (B.Ed.Bio_58_3.2_6)  

3. ทกัษะชวีติและอาชพี (life and career skills) 
หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาให้นิสิตมีทักษะในการ

ดาํรงชวีติและทาํงานใหป้ระสบความสาํเรจ็ โดยมุง่เน้นใหนิ้สติจะตอ้งพฒันาทกัษะชวีติทีส่าํคญั  
3.1 โครงการพฒันาทกัษะเสรมิความเป็นครกูจิกรรมสรา้งเสรมิความเป็นคร ู ซึง่เป็นโครงการสาํหรบั

นิสติชัน้ปีที ่ 1 ในหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ ทุกสาขาวชิาเอกทีส่งักดัคณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั ไดท้ํา
กจิกรรมรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของนิสติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีคร ู9 ดา้น จาํนวน 12 
ฐาน ตลอดจนส่งเสรมิใหนิ้สติมทีศันคตแิละศรทัธาในวชิาชพีครู มคีวามยดืหยุ่นและการปรบัตวั การรเิริม่
สรา้งสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง มทีกัษะทางสงัคมและการเรยีนรูข้า้มวฒันธรรม รวมถงึภาวะผูนํ้าและความ
รบัผดิชอบ (B.Ed.Bio_58_3.2_7) 

3.2 กจิกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน เพื่อใหนิ้สติครไูดต้รวจสอบตนเอง โดยนํา
ทฤษฎทีีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่าง ๆ ไปประยุกตส์ู่ภาคปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นการเปิดโอกาส
ใหนิ้สติไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชพีภายใตก้ารแนะนําของครพูีเ่ลีย้งและอาจารยนิ์เทศ ไดรู้จ้กัเดก็นกัเรยีน ไดฝึ้ก
การทาํงานรว่มกบัเพื่อนนิสติและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในโรงเรยีนและชุมชน ไดฝึ้กความรบัผดิชอบ ความอดทน 
ความมมีนุษยส์มัพนัธก์บัผูอ้ื่น ตลอดจนสามารถพฒันาตนเองใหด้ขีึน้ในทุก ๆ ดา้น ซึง่กจิกรรมดงักล่าวน้ีไดถู้ก
จดัเพิม่เตมิเขา้ไปใหเ้ป็นกจิกรรมเสรมิการเรยีนรูใ้นรายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู 
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3.3 โครงการปจัฉิมนิเทศนิสติชัน้ปีที ่4 ภาควชิาชวีวทิยา ประจาํปีการศกึษา 2558 โดยมกีจิกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่บณัฑติและรุ่นน้อง ศิษย์เก่าและศิษย์
ปจั จุบัน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้จัดกิจรรมร่วมกับหลักสูตรอื่น  ๆ  ของภาควิชาฯ 
(B.Ed.Bio_58_3.2_8)  

3.4 โครงการปฐมนิเทศ ตอ้นรบันิสติใหม ่และค่ายเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์นิสติ ปีการศกึษา 2558 ระหว่าง
วนัที ่8 – 11 สงิหาคม 2558 ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จงัหวดันครนายก เพื่อแนะนําใหนิ้สติ
รูจ้กัมหาวทิยาลยั กจิกรรมและบรกิารต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให ้ใหนิ้สติเกดิความภาคภูมใิจ และมัน่ใจในการ
เป็นนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อกีทัง้รูจ้กัเรยีนรูก้ารใชช้วีติอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ื่นอยา่งสรา้งสรรค ์และ
เพื่อปลูกฝงัอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เ ป็นบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง 
(B.Ed.Bio_58_3.2_9)  

3.5 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยัง่ยืน นิสิตที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับ
คณาจารย์ของหลกัสูตรฯ ในฐานะเป็นวทิยากรประจํากลุ่ม เพื่อใหก้ารอบรมเชงิปฏบิตักิารแก่นักเรยีนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทาง
วทิยาศาสตรใ์นเขตจงัหวดัสระแกว้ ภายใตช้ื่อโครงการเปิดโลกวทิยาศาสตรส์ู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้
อยา่งยัง่ยนื ครัง้ที ่2 ระหว่างวนัที ่15 - 16 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงเรยีนวฒันานคร อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 
(B.Ed.Bio_58_3.2_10) 

3.6 กจิกรรมการทําบุญประจําปีภาควชิาชวีวทิยา หลกัสูตรฯ ร่วมกบัภาควชิาฯ เปิดโอกาสใหนิ้สติ
นําเสนอขอ้คดิเหน็หรอืขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในวนัทําบุญภาค ฯ โดยใหต้วัแทนนิสติมสี่วนร่วม
ในการนํากล่าวบทสวดมนต์บูชาพระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต รวมถึงการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรม (B.Ed.Bio_58_3.2_11) 
 ผลการประเมนิการดําเนินงานการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 สรุปผลการประเมินปี  2558 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา  2557 ได้ดังตารางด้านล่าง น้ี 
(B.Ed.Bio_58_3.2_12 และ B.Ed.Bio_58_3.2_13) 
 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม 2557 2558 
โครงการกฬีาสานสมัพนัธน้์องพีช่วีวทิยา 2558 - 4.27 
โครงการศกึษาปฏบิตักิารนอกสถานทีว่ชิาเฟิรน์วทิยา 4.48 4.75 
โครงการศกึษาปฏบิตักิารนอกสถานที ่วชิาสตัววทิยา 4.70 4.50 
โครงการศกึษาปฏบิตักิารนอกสถานทีว่ชิานิเวศวทิยา วชิา
ปรสติวทิยา 

4.30 4.51 

โครงการบรกิารวชิาการสูชุ่มชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งยัง่ยนื - 4.47 
โครงการทาํบุญประจาํปีภาควชิาชวีวทิยา 4.57 4.63 

 

 ขอ้เสนอแนะจากนิสติ คอือยากใหม้กีารจดักจิกรรมทัง้หมดน้ีต่อไปอกีทุกปี เน่ืองจากเป็นกจิกรรมทีม่ี
ประโยชน์อกีทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนิสติ และนิสติกบัอาจารย ์(B.Ed.Bio_58_13)  
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 เมือ่สิน้ปีการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดพ้จิารณาผลการประเมนิโครงการหรอืกจิกรรม 
โดยนิสติมทีกัษะการเรยีนรู ้สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนทกัษะชวีติและ
อาชพีได้เป็นอย่างด ีนอกจากน้ี หลกัสูตรฯ ได้นําขอ้เสนอแนะปรบัปรุงเพิม่เติมกิจกรรมสําหรบัจดักิจกรรม
พัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2559 โดยอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบด้านกิจการนิสิตของหลักสูตร มีการประชุม
คณะกรรมการทีป่รกึษาฝา่ยกจิการนิสติระดบัภาควชิาฯ รว่มกบัภาควชิาฯ  

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_Report_1 รายงานการประชุมหลกัสตูร ฯ ครัง้ที ่6/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_2 รายงานการประชุมหลกัสตูร ฯ ครัง้ที ่7/2558  
B.Ed.Bio_58_Report_9 รายงานการประชุมหลกัสตูร ฯ ครัง้ที ่5/2559  
B.Ed.Bio_58_3.2_1 ผลการประเมนิของนิสติต่ออาจารยท์ีป่รกึษา ปีการศกึษา 2558 
B.Ed.Bio_58_3.2_2 แบบประเมนิผลสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
B.Ed.Bio_58_3.2_3 หนงัสอืรวมบทคดัยอ่โครงการนําเสนอผลงานนิสติ 

B.Ed.Bio_58_3.2_4 เกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงานวจิยัระดบัอุดมศกึษา 
B.Ed.Bio_58_3.2_5 ภาพถ่ายการเขา้รว่มกจิกรรมในโครงการกฬีาสานสมัพนัธน้์องพีช่วีวทิยา 

(ไบโอเกม) และตวัอยา่งโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธก์จิกรรม 
B.Ed.Bio_58_3.2_6 ภาพถ่ายการศกึษานอกสถานทีว่ชิาสตัวม์กีระดกูสนัหลงัและพฤตกิรรมวทิยา และ

วชิาสตัววทิยา 
B.Ed.Bio_58_3.2_7 ภาพถ่ายกจิกรรมพฒันาทกัษะเสรมิความเป็นคร ูณ โรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั 

B.Ed.Bio_58_3.2_8 โครงการปจัฉิมนิเทศนิสติชัน้ปีที ่4 ภาควชิาชวีวทิยา ประจาํปีการศกึษา 2558 

B.Ed.Bio_58_3.2_9 โครงการปฐมนิเทศ ตอ้นรบันิสติใหม ่และคา่ยเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์นิสติ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2558 จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่8-11 
สงิหาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จงัหวดั
นครนายก 

B.Ed.Bio_58_3.2_10 ภาพถ่ายการเขา้รว่มโครงการเปิดโลกวทิยาศาสตรส์ูก่ารพฒันาชุมชนจงัหวดั
สระแกว้อยา่งยัง่ยนื ครัง้ที ่2 ณ โรงเรยีนวฒันานคร อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

B.Ed.Bio_58_3.2_11 ภาพถ่ายโครงการทาํบุญประจาํปี 2558 ของภาควชิาชวีวทิยา 

B.Ed.Bio_58_3.2_12 เอกสารสรปุผลการประเมนิโครงการปีการศกึษา 2557 
B.Ed.Bio_58_3.2_13 เอกสารสรปุผลการประเมนิโครงการปีการศกึษา 2558 
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ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 
ข้อมลูนิสิต  

ปีการศึกษา
ท่ีรบัเข้า  

 

จาํนวน
รบัเข้า 

จาํนวนนิสิตคงอยู่ (จาํนวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2553 29 29 29 29 29 - = 100 (29*100/29) 
2554 26 26 24 24 24 24 92.3  
2555 20 - 20 19 19 19 95.0 
2556 27 - - 27 25 25 92.6 
2557 25 - - - 25 23 - 
2558 24 - - - - 24 - 

อตัราการคงอยู ่ =  จาํนวนนิสติชัน้ปีที ่3 
                           จาํนวนนิสติรบัเขา้ (ชัน้ปีที ่1) 

*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจาํนวนนิสิต  
จากผลการคงอยูข่องนิสติพบว่าในแต่ละปีการศกึษานิสติมอีตัราการคงอยู่ในเกณฑส์งู (มากกว่า 90%) 

โดยพบว่านิสติจะมจีํานวนลดลงในปีที ่1 เท่านัน้ ดงันิสติทีร่บัเขา้ในปีการศกึษา 2556 ปจัจยัหลกัทีนิ่สติยา้ย
สถาบนัการศกึษาเน่ืองจากประสงค์ไปศกึษาในหลกัสูตรวชิาชพีทีม่คี่าตอบแทนทางวชิาชพีสูงกว่าเมื่อสําเรจ็
การศกึษา เช่น แพทย ์ทนัตแพทย ์หรอืเภสชัศาสตร ์หรอืจากความตอ้งการของผูป้กครองทางดา้นค่านิยมทาง
สงัคม ทัง้น้ีปจัจยัดงักล่าวเป็นปจัจยัภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามหลกัสูตรได้มแีนวทาง
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชัน้ปีถึงปจัจยัที่มีผลกระทบต่อจํานวนนิสิต โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบผลการเรยีนของนิสติระหว่างภาคการศกึษาและสิน้สุดภาคการศกึษา หากพบว่านิสติคนใดมผีลการ
เรยีนบางวิชาอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยก็จะแนะนําให้เพื่อนหรอืรุ่นพี่ช่วยสอนเน้ือหาเพิม่เติมให้ รวมทัง้
หลกัสูตรร่วมกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาชัน้ปีเพื่อตดิตามนิสติที่ขาดแคลนทุนทรพัยใ์นการหาช่องทางรบัทุนเพื่อให้
นิสติสามารถเรยีนไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ เพือ่ลดความเสีย่งต่อการคงอยูข่องนิสติในแต่ละปี 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา 
ปี

การศึกษา
ท่ีรบัเข้า 

จาํนวน
รบัเข้า 

จาํนวนท่ีสาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปี 2551 37   35 (94.6%)   
ปี 2552 37    35 (94.6%)  
ปี 2553 29     29 (100%) 
ปี 2554 26      
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 

* 100 



 หน้า 20 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสาํเรจ็การศึกษา  

นิสติทีเ่ขา้มาศกึษาในปีการศกึษา 2553 (สาํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2557) มผีูส้าํเรจ็การศกึษา 
100 % เน่ืองจากหลกัสตูรมกีลไกการใหค้าํปรกึษา และกจิกรรมนอกหลกัสตูรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละความ
เป็นครู ทําให้นิสิตมีแรงจูงใจสําหรบัการประกอบวิชาชีพครู และนิสิตไม่มีการลาออกเน่ืองจากการย้าย
สถาบนัการศกึษาตลอดระยะเวลาทีม่กีารเรยีนการสอน  

 
ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

- ความพึงพอใจต่อหลกัสตูร 
นิสติแต่ละชัน้ปีไดท้ําแบบประเมนิความพงึพอใจคุณภาพของหลกัสูตร ทัง้หมด 6 ดา้น ประกอบดว้ย 

หลกัสตูร อาจารยผ์ูส้อน สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผล การเรยีนรู้
ตลอดหลกัสูตรได้พฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีน พบว่าในปีการศกึษา 2556 มผีลการประเมนิเฉลี่ย คอื 3.52 
(B.Ed.Bio_58_3.3_1) และปีการศกึษา 2557 มผีลการประเมนิเฉลี่ย คอื 3.81 (B.Ed.Bio_58_3.3_2) และผล
การประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 3.91 หรืออยู่ในระดับด ี
(B.Ed.Bio_58_3.3_3) ดงัจะเหน็ไดว้า่ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อหลกัสตูรอยูใ่นระดบัดอียา่งต่อเน่ือง 

 
- ผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต  

หลกัสูตรฯ ได้กําหนดช่องทางให้นิสติได้ทําการร้องเรยีนด้านการจดัการเรยีนการสอนและด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้ โดยการส่งบนัทกึ/เอกสารขอ้รอ้งเรยีนถงึอาจารยท์ีป่รกึษาผ่านกล่องรบัขอ้รอ้งเรยีนหรอื
ขอ้คดิเหน็ และนิสติยงัสามารถทาํการรอ้งเรยีนดว้ยตนเองต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร/ประธานบรหิารหลกัสตูร/
อาจารยท์ีป่รกึษา/เจา้หน้าทีภ่าควชิาฯ โดยการสนทนาพดูคุยและการส่งจดหมายอเิลค็ทรอนิกส ์สื่อออนไลน์ 
และจากการดาํเนินการในปีการศกึษา 2557 และ 2558 ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ (B.Ed.Bio_58_3.3_4) 
 อยา่งไรกต็าม หากมขีอ้รอ้งเรยีนเกดิขึน้ ทางประธานหลกัสตูรจะนําเรื่องรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัจากอาจารยท์ี่
ปรกึษาเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ/หรอืทีป่ระชุมภาควชิาฯ เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและ
ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรุง และนําขอ้สรุปจากการประชุมแจง้ผูร้อ้งเรยีนมกีารมอบหมายให้
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีนและนําสรุปผลเขา้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื่อพจิารณา ยุต ิ ตดิตามการดําเนินการ หรอืหาแนวทางอื่น ๆ ในการแกไ้ข
ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

 

 

 

 

 

 



 หน้า 21 

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เร่ืองท่ีร้องเรียน ผลการดาํเนินการจดัการข้อร้องเรียน 
ไมม่ ี

 
 
 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินการจดัการข้อร้องเรียน 
1. อาจารยท์ีป่รกึษา รบัเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นทาง
ชอ่งทางทีห่ลกัสตูร ฯ กาํหนดไว ้
2. อาจารยท์ีป่รกึษา ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน และ
เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ และ/หรอืที่
ประชุมภาคฯ ประชุมเพือ่ดาํเนินการตรวจสอบหา
ขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรงุ
แกไ้ข  
3. ประธานหลกัสตูรประสานงานกบัอาจารยท์ี่
ปรกึษา แจง้ผลการดาํเนินงานไปยงัผูร้อ้งเรยีนและ
ดาํเนินการตามมตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรฯ 
4. ผูร้อ้งเรยีนทาํการประเมนิผลและใหค้ะแนนความ
พงึพอใจต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีน  
5. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ประชมุตดิตาม
ผลการดาํเนินงานและพจิารณาสรปุผลความพงึ
พอใจของผูร้อ้งเรยีนต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีน  
ผลการดาํเนินงาน  
ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน ทางคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรฯ มมีตใิหม้กีารตดิตามการดาํเนินงานจนกว่า
ปญัหาขอ้รอ้งเรยีนจะไดร้บัการแกไ้ขจนเสรจ็สิน้  

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_3.3_1 แบบประเมนิความพงึพอใจคุณภาพของหลกัสตูร 2556 
B.Ed.Bio_58_3.3_2 แบบประเมนิความพงึพอใจคุณภาพของหลกัสตูร 2557 
B.Ed.Bio_58_3.3_3 แบบประเมนิความพงึพอใจคุณภาพของหลกัสตูร 2558 
B.Ed.Bio_58_3.3_4 รายชื่อนิสติทีเ่ขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา เพือ่ขอคาํปรกึษา วางแผนการเรยีน 

รอ้งเรยีน และอื่น ๆ        
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หมวดท่ี 3 
อาจารย ์

 

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

- ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประชุมเพื่อวางแผนการรบัและแต่งตัง้อาจารย์ประจําหลกัสูตร โดย

หลกัสูตรฯ ไดว้เิคราะหค์วามต้องการใหต้รงตามสาขาขาดแคลนของหลกัสูตรฯ คอื อาจารยท์ี่มวีุฒกิารศกึษา
ทางดา้นศกึษาศาสตรโ์ดยตรง ดงัแสดงในรายงานประชุมคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  
สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่ 6/2558 วาระที ่4.8 เรื่อง วางแผนการรบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
สาขาวชิาชวีวทิยา (B.Ed.Bio_58_Report_1)  

จากนัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรแจ้งต่อที่ประชุมภาควชิาชวีวทิยาถึงความต้องการในการรบั
อาจารยป์ระจําหลกัสูตรที่มวีุฒกิารศกึษาทางดา้นศกึษาศาสตรโ์ดยตรง และร่วมกนักําหนดคุณสมบตัเิฉพาะ
ตําแหน่งให้มคีุณวุฒแิละความเชี่ยวชาญตรงกบัความต้องการ และร่างข้อกําหนดภาระงาน (Term of 
reference) ใหช้ดัเจนและเหมาะสม ดงัแสดงในรายงานการประชุมภาควชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่7/2558 วาระที ่3.1 
(B.Ed.Bio_58_4.1_1) จากนัน้จึงยื่นเรื่องเสนอขออัตรากําลังต่อคณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านทางภาควิชา
ชวีวทิยา หลงัจากนัน้เมื่อมหาวทิยาลยัมมีติจดัสรรอตัรากําลงัให้คณะวิทยาศาสตร์ตามที่เสนอขอแล้ว จงึมี
ประกาศรบัอตัราอาจารย์ใหม่ สงักดัภาควชิาชวีวทิยา ที่มคีุณสมบตัิตามที่หลกัสูตร ฯ กําหนด โดยรบัสมคัร
อตัราใหมร่ะหว่างวนัที ่1-30 ตุลาคม 2558 (B.Ed.Bio_58_4.1_2) เมื่อมผีูม้าสมคัร คณะกรรมการคดัเลอืกจงึ
ดําเนินการพจิารณาผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมตามต้องการ เพื่อให้มหาวิทยาลยับรรจุเป็นอาจารย์และคณะ
วทิยาศาสตรแ์ต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรต่อไป 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรตดิตามความคบืหน้าในการรบัอาจารยใ์หม่ และพบว่าไม่มผีูส้มคัรที่มี
คุณสมบตัติามตอ้งการ จงึไดป้ระชุมรว่มกบัภาควชิาชวีวทิยาดําเนินการจดัทําแผนกรอบอตัรากําลงั ประจําปี
งบประมาณ 2559 - 2563 เพื่อขออตัราอาจารยใ์หมใ่นสาขาการศกึษาชวีวทิยาอกีครัง้ ในปีงบประมาณ 2560 
และ 2562 ดังแสดงในรายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครัง้ที่ 3/2559 วาระที่ 3.1 และวาระที่ 4.3 
(B.Ed.Bio_58_4.1_3) 

เมื่อใกล้สิ้นปีการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประชุมเพื่อพจิารณาระบบการรบัและแต่งตัง้
อาจารย์ประจําหลกัสูตร กระบวนการดําเนินงาน ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง เพื่อใช้วาง
แผนการรบัและแต่งตัง้ หรอืปรบัเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลกัสูตรในปีการศกึษาถดัไป จากผลการดําเนินงาน
พบว่าแมจ้ะไม่สามารถรบัอาจารยป์ระจําหลกัสูตรทีม่วีุฒกิารศกึษาทางดา้นศกึษาศาสตรไ์ดน้ัน้ แต่อตัรากําลงั
ของอาจารยป์ระจําหลกัสตูรยงัคงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน อาจารยป์ระจําหลกัสตูรทุกคนมคีุณวุฒใินระดบั
ปรญิญาเอก มคีวามรูค้วามสามารถในสาขาต่างๆ ทีห่ลากหลาย สามารถสอนรายวชิาทีต่รงกบัความเชีย่วชาญ
ของตนเอง และอาจารย์ประจําหลกัสูตรไม่มคีวามเสี่ยงในการลาออกหรอืยา้ยงาน นอกจากน้ีคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรยงัมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการแต่งตัง้อาจารยป์ระจําหลกัสูตรว่า อาจารย ์ดร.กอ้งเกยีรต ิจําปา
ศร ีซึ่งมวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีด้านการศกึษาบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร์-ชวีวทิยา ปจัจุบนัได้สําเรจ็
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การศกึษาระดบัปรญิญาเอกแลว้ แต่ยงัไมส่ามารถดาํเนินการแต่งตัง้ใหเ้ป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรได ้เน่ืองจาก
ยงัไม่มผีลงานตพีมิพ ์คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจงึขอใหอ้าจารย ์ดร.ก้องเกยีรต ิจําปาศร ีเร่งดําเนินการ
ตีพมิพ์ผลงานทางวชิาการ เพื่อใหส้ามารถแต่งตัง้เขา้เป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตรได้ในปีการศกึษาต่อไป ดงั
แสดงในรายงานการประชุม คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา  ครัง้ที ่
5/2559 วาระที ่4.1.3 เรือ่ง พจิารณาระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (B.Ed.Bio_58_Report_9)  

 
- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชุมเพือ่วางแผนการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร โดยพจิารณาจาก
ผลการดําเนินการบรหิารหลกัสูตรในปีการศกึษา 2557 และพจิารณาจากความเสี่ยงที่จํานวนและคุณสมบตัิ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรจะไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

ผลการประชุมพบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ 
ประสบการณ์ และทกัษะในการทํางานทีแ่ตกต่างกนั คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจงึบรหิารคณาจารยใ์หท้ํา
หน้าทีด่า้นต่างๆ กนั ซึง่เมือ่พจิารณาจากผลการดาํเนินการบรหิารหลกัสตูรในปีการศกึษา 2557 พบว่าจากเดมิ
ที่มีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละคนนัน้ ทําให้การ
ดาํเนินการดา้นต่างๆ ในปีการศกึษา 2557 เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ในปีการศกึษา 2558 ทีป่ระชุมจงึ
มมีตใิหอ้าจารยป์ระจําหลกัสูตรคงบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบเดมิไว ้นอกจากน้ีคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสูตรพจิารณาใหป้รบัปรุงระบบการบรหิารอาจารยป์ระจําหลกัสูตร โดยไดเ้พิม่หน้าที่ฝ่ายประกนัคุณภาพ
การศกึษาขึน้อกี 1 หน้าที ่เน่ืองจากเลง็เหน็ว่าในปีการศกึษาทีผ่่านมายงัไม่มผีูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัการประกนั
คุณภาพการศกึษาโดยตรง ในการน้ีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจงึมอบหมายให ้อาจารย์ ดร.ก้องเกยีรต ิ
จําปาศร ีและอาจารย ์ดร.ณฐัรนิทร ์วงศ์ธรรมวานิช เป็นผูร้บัผดิชอบ ดงัแสดงในรายงานการประชุมหลกัสูตร
การศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยาครัง้ที ่6/2558 วาระที ่4.10 เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของอาจารยป์ระจําหลกัสูตรประจําปีการศกึษา 2557 และ วางแผนการดําเนินงานในปีการศกึษา 
2558 (B.Ed.Bio_58_Report_1) มรีายละเอยีดดงัน้ี  

ฝา่ยวชิาการ รบัผดิชอบโดย  อาจารย ์ดร.ณฐัรนิทร ์วงศธ์รรมวานิช และ 
    อาจารย ์ดร.วุฒพิงษ์ ทองใบ 

ฝา่ยกจิการนิสติ รบัผดิชอบโดย อาจารย ์ดร.อภริดา สถาปตัยานท ์และ  
            อาจารย ์ดร.กอ้งเกยีรต ิจาํปาศร ี
ฝา่ยวดัและประเมนิผล รบัผดิชอบโดย อาจารย ์ดร.วลัลภา หล่อเหลีย่ม และ 

       อาจารย ์ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
 ฝา่ยประกนัคุณภาพการศกึษา รบัผดิชอบโดย อาจารย ์ดร.กอ้งเกยีรต ิจาํปาศร ีและ 

    อาจารย ์ดร.ณฐัรนิทร ์วงศธ์รรมวานิช  
 

อาจารยป์ระจําหลกัสูตรทุกคนไดร้บัคําชี้แจงและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามภาระงานตาม
เกณฑข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) งานสอนและพฒันานิสติ (2) งานวจิยั 
งานสรา้งสรรคแ์ละผลงานวชิาการ (3) ดา้นการบรกิารวชิาการ (4) ดา้นทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม (5) ดา้นการ
บรหิารและกรรมการอื่นๆ โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดจ้ดัทาํรายงานสรุปภาระงานตนเอง ปีละ 2 ครัง้ 
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ซึ่งอาจารยป์ระจําหลกัสูตรทุกคนผ่านการประเมนิและมภีาระงานไม่ตํ่ากว่า 35 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ซึ่งผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการภาระงานของภาควชิาชวีวทิยาและคณะวทิยาศาสตร ์ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดจ้ดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูรของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558 เพือ่พจิารณาความเสีย่งทีจ่าํนวนและคุณสมบตัอิาจารยป์ระจาํหลกัสตูรจะ
ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน พบว่าผลประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคีะแนนเท่ากบั 4.38 ดงัแสดงใน
รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยาครัง้ที ่4/2559 วาระที ่1.2 เรื่อง สรุปผลความ
พงึพอใจในการบรหิารหลกัสูตรของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ในปีการศกึษา 2558 (B.Ed.Bio_58_Report_8) 
แสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพในการบรหิารหลกัสตูรทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัปรุงและพฒันาจาก
ผลการประเมนิตนเองในปีการศกึษาทีผ่า่นมา (ปีการศกึษา 2557 มคีวามพงึพอใจของเทา่กบั 4.15) 

เมื่อใกลส้ิน้ปีการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชุมเพื่อประเมนิกระบวนการบรหิารอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ผลทีไ่ด ้และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง เพื่อใชว้างแผนการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
ในปีการศึกษาถดัไป จากผลการดําเนินการพบว่าระบบและกลไกการบรหิารหลกัสูตรมปีระสทิธิภาพ โดย
หลกัสตูรฯ มกีารกําหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งชดัเจน ทาํใหก้าร
ดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ในปีการศกึษา 2558 เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและต่อเน่ืองจากปีการศกึษา 2557 อกี
ทัง้ยงัมกีารปรบัปรงุการบรหิารโดยมกีารตัง้ฝา่ยประกนัคุณภาพการศกึษาเพิม่ขึน้จากปีการศกึษา 2557 เป็นผล
ใหอ้าจารย์ประจําหลกัสูตรมคีวามพงึพอใจในการบรหิารหลกัสูตร ในระดบัดมีาก นอกจากน้ีอาจารย์ประจํา
หลกัสตูรทุกคนยงัไม่อยูใ่นวยัใกลเ้กษยีณอายุราชการ จงึไมม่คีวามเสีย่งเรื่องจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรจะ
ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ดงัแสดงในรายงานการประชุมหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา
ครัง้ที่ 5/2559 วาระที่ 4.1.4 เรื่อง พจิารณาระบบการบรหิารอาจารย์ประจําหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2558 
(B.Ed.Bio_58_Report_9) 

 
- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประชุมเพื่อวางแผนการส่งเสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจําหลกัสูตรใน
ดา้นต่างๆ โดยไดจ้ดัทําแผนพฒันาตนเองรายบุคคลสาํหรบัอาจารยป์ระจําหลกัสตูร เพื่อสาํรวจอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรทีย่งัไมม่ตีําแหน่งวชิาการและสาํรวจความตอ้งการพฒันาตนเองของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ดงัแสดง
ในรายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยาครัง้ที ่7/2558 วาระที ่5.1 เรื่อง ตําแหน่ง
วิช า ก า ร ขอ งอ า จ า ร ย์ป ร ะ จํ า ห ลัก สู ต ร  แล ะ ว า ร ะที่  1.2 เ รื่ อ ง  แผนพัฒนาตน เ อ ง ร า ย บุ คคล 
(B.Ed.Bio_58_Report_2)    
   ภาควชิาชวีวทิยาร่วมกบัหลกัสตูรฯ จดัสรรงบประมาณใหอ้าจารยไ์ปอบรม ประชุม หรอืเสนอผลงาน
วชิาการ คนละ 5,000 บาทต่อปีงบประมาณ โดยอาจารย์มอีสิระในการเขา้อบรม ประชุม หรอืเสนอผลงาน
วชิาการตามความตอ้งการของตนเองเพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรไดพ้ฒันาศกัยภาพของ
ตนเองมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรยงัพจิารณามอบหมายใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มโครงการที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารหรอืพฒันาหลกัสตูร ยกตวัอยา่งเช่น อาจารย ์ดร.วลัลภา หล่อเหลีย่ม ไดร้บัมอบหมาย
ใหเ้ขา้ร่วมโครงการปรบัปรุงหลกัสูตร ปีการศกึษา 2558: กจิกรรมที ่1 แนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศกึษา 2558 และอาจารย ์ดร.วุฒพิงษ์ ทองใบ ไดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการ
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ความรูเ้พื่อการพฒันานิสติและบุคคลากรคณะวทิยาศาสตร:์ กจิกรรมที ่1 การวดัและการประเมนิผลในวชิา
วทิยาศาสตร ์ทีจ่ดัโดยคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2559  
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรส่งเสรมิการสรา้งบรรยากาศทางวชิาการระหว่างอาจารยป์ระจําหลกัสตูร
ทัง้ในและระหว่างหลกัสูตร ในการน้ีจงึไดร้่วมกบัภาควชิาชวีวทิยาจดัโครงการส่งเสรมิบรรยากาศทางการวจิยั 
เรื่อง การศึกษาอนุกรมวธิานและการถ่ายภาพของด้วงน้ํา (Coleoptera) ในวนัที่ 13 มถุินายน 2559 โดยมี
วิทยากรบรรยายคือ อาจารย์ ดร.วิศรุตตา อตัถากร และมีผู้เข้าร่วมโครงการทัง้อาจารย์ประจําหลกัสูตร
การศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา และอาจารยป์ระจําหลกัหลกัสตูรอื่น ๆ เป็นผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร
ได้รบัความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนและการวิจัย อีกทัง้ยงัได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันอีกด้วย 
(B.Ed.Bio_58_4.1_4) 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรยงัส่งเสรมิและสนับสนุนให้คณาจารย์พฒันาศกัยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยไดป้ระชาสมัพนัธ์ถงึโครงการ การประชุมวชิาการ การอบรม รวมถงึแหล่งทุนต่างๆ 
ใหแ้ก่อาจารยป์ระจําหลกัสูตรรบัทราบ เป็นผลใหค้ณาจารยม์กีารขอทุนทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก มี
ผลงานตพีมิพ ์และเขา้รว่มโครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรร่วมกนัพจิารณาระบบการส่งเสรมิและพฒันาอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
โดยใชจ้าํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพและจาํนวนโครงการทีอ่าจารยเ์ขา้รบัการอบรม
เป็นตวัชี้วดั จากผลการดําเนินการ พบว่า ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลกัสูตรทุกท่านได้เขา้ร่วม
อบรมโครงการต่าง ๆ รวมทัง้สิน้ 20 โครงการ โดยแต่ละท่านเขา้รว่มอบรมอยา่งน้อย 1 โครงการ ทัง้น้ีกจิกรรม
ทีอ่าจารยป์ระจําหลกัสูตรเขา้ร่วมนัน้แบ่งเป็นการพฒันาตนเองดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การสอน การวจิยั การพฒันา
หลกัสตูร และการขอตําแหน่งทางวชิาการ ดงัแสดงในรายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิา
ชวีวทิยาครัง้ที ่4/2559 วาระที ่ 1.3 เรื่อง สรุปกจิกรรมพฒันาศกัยภาพตนเองของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปี
การศกึษา 2558 (B.Ed.Bio_58_Report_8) และจากแผนพฒันาตนเองรายบุคคล พบวา่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
มแีผนพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ คาดวา่จะมกีารขอทุนวจิยั ตพีมิพผ์ลงานวจิยั นําเสนอผลงานวชิาการ อยา่ง
ต่อเน่ือง และอาจารยป์ระจําหลกัสูตรส่วนใหญ่คาดว่าจะเขา้สู่ตําแหน่งวชิาการในปี 2560 ดงัแสดงในรายงาน
การประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยาครัง้ที ่4/2559 วาระที ่1.4 เรื่อง ผลการสาํรวจความ
ตอ้งการพฒันาตนเองของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (B.Ed.Bio_58_Report_8) 
 เมื่อสิน้ปีการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรร่วมกนัประเมนิกระบวนการการส่งเสรมิและพฒันา
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ผลการดําเนินการ และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง เพื่อใชว้างแผนการสง่เสรมิและ
พฒันาอาจารยป์ระจําหลกัสตูรในปีการศกึษาถดัไป จากผลการดาํเนินงานพบว่าอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน
ไดพ้ฒันาตนเองใหม้คีุณภาพมาตรฐานทางวชิาชพีอย่างต่อเน่ือง โดยไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในการเขา้
ร่วมกจิกรรมเพื่อพฒันาตนเอง และไดร้บัการการสรา้งเสรมิบรรยากาศทางวชิาการใหม้กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ความรู ้และประสบการณ์การวจิยัระหวา่งกนั เป็นผลใหใ้นปี พ.ศ. 2558 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรสามารถพฒันา
ตนเองและสรา้งผลงานทางวชิาการไดจ้าํนวน 3 เรื่อง ดงัแสดงในรายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  
สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที่ 5/2559 วาระที ่4.1.5 เรื่อง พจิารณาระบบการส่งเสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558 (B.Ed.Bio_58_Report_9)   
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- กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ กิจกรรม พฒันาตนเองด้าน 

(รหสัเอกสาร) 
1 อ. ดร.ณฐัรนิทร ์ 

วงศธ์รรมวานิช 
การประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการพฒันาบุคลากร
ทางวทิยาศาสตรเ์พือ่การสือ่สารธรรมชาต ิ(วนัที ่
19 – 20 ธนัวาคม 2558  
ณ ศนูยฝึ์กอบรมและสมัมนา สถาบนัวจิยัทรพัยากร
ทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อาํเภอเกาะสชีงั 
จงัหวดัชลบุร)ี 

การวจิยัและการสอน 
(B.Ed.Bio_58_4.1_5) 

2 อ. ดร.ณฐัรนิทร ์ 
วงศธ์รรมวานิช 

การอบรมผูข้อรบัใบอนุญาตใชส้ตัวเ์พือ่งานทาง
วทิยาศาสตร ์ครัง้ที ่6 (วนัที ่13 – 14 มกราคม 
2559 ณ หอ้งประชุมสธุรรม อารกุีล อาคาร
สารสนเทศ 50 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_6) 

3 อ. ดร.ณฐัรนิทร ์ 
วงศธ์รรมวานิช 

การอบรมเชงิวชิาการ เรือ่ง คน้หา เกบ็รกัษา ใช้
ประโยชน์ การสรา้งคลงัตวัอยา่งเพือ่เป็นสมบตัขิอง
ชาต ิ(วนัที ่18 พฤษภาคม 2559 ณ องคก์าร
พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิกระทรวง 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจงัหวดัปทุมธานี) 

การวจิยัและการสอน 
(B.Ed.Bio_58_4.1_7) 

4 อ. ดร.ณฐัรนิทร ์ 
วงศธ์รรมวานิช 

การประชุมวชิาการอนุกรมวธิานและซสิเทมาตคิส์
แหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่6 (วนัที ่25 – 27 
พฤษภาคม 2559 ณ วทิยาลยัการปกครอง 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_8) 

5 อ. ดร.ณฐัรนิทร ์ 
วงศธ์รรมวานิช 

การประชุมวทิยาศาสตรท์างทะเลครัง้ที ่5: 50 ปี 
ทะเลไทย กา้วไกลสูค่วามยัง่ยนื (วนัที ่1 – 3 
มถุินายน  2559 ณ โรงแรมรามาการเ์ดน 
กรงุเทพมหานคร) 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_9) 

6 อ. ดร.ณฐัรนิทร ์
วงศธ์รรมวานิช 

โครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวจิยั เรือ่ง 
การศกึษาอนุกรมวธิานและการถ่ายภาพของดว้ง
น้ํา (วนัที ่13 มถุินายน 2559 ณ ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_4) 

7 อ. ดร.ณฐัรนิทร ์ 
วงศธ์รรมวานิช 

การอบรมอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาสาํหรบัการ
บนัทกึขอ้มลู SWU-TQF (วนัที ่2 กนัยายน 2558 
กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 

การสอน 
 

8 อ. ดร.ณฐัรนิทร ์ 
วงศธ์รรมวานิช 

การสมัมนาทุนสง่เสรมิกลุม่วจิยั (เมธวีจิยั อาวโุส 
สกว.) (วนัที ่9 กนัยายน 2558 ณ โรงแรมสโุกศล 
กรงุเทพฯ) 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_10) 

9 อ. ดร.วฒุพิงษ์ ทองใบ โครงการการจดัการความรูเ้พือ่การพฒันานิสติและ
บุคคลากรคณะวทิยาศาสตร:์ กจิกรรมที ่1 การวดั
และการประเมนิผลในวชิาวทิยาศาสตร ์(วนัที ่1 
มถุินายน 2559 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ) 

การสอน 
(B.Ed.Bio_58_4.1_11) 
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ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ กิจกรรม พฒันาตนเองด้าน 
(รหสัเอกสาร) 

10 อ. ดร.วฒุพิงษ์ ทองใบ โครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวจิยั เรือ่ง 
การศกึษาอนุกรมวธิานและการถ่ายภาพของดว้ง
น้ํา (วนัที ่13 มถุินายน 2559 ณ ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_4) 

11 อ. ดร.วลัลภา  
หลอ่เหลีย่ม 

ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิเรือ่ง The 2nd 
Asian Fermented Food on Probiotic : The 
potential ingredients for health products (วนัที ่
27-28 สงิหาคม 2558 ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์
แอท เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร) 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_12) 

12 อ. ดร.วลัลภา  
หลอ่เหลีย่ม 

สมัมนาวชิาการ เรือ่ง การทาํแหง้แบบเยอืกแขง็ 
(วนัที ่20 สงิหาคม 2558 ณ บรษิทัไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัน่ จาํกดั) 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_13) 

13 อ. ดร.วลัลภา  
หลอ่เหลีย่ม 

โครงการปรบัปรงุหลกัสตูร ปีการศกึษา 2558: 
กจิกรรมที ่1 แนวทางการดาํเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศกึษา 2558  (วนัที ่27 มกราคม 
2559 ณ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ)  

การพฒันาหลกัสตูร 
 

14 อ. ดร.วลัลภา  
หลอ่เหลีย่ม 

โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากร: การจดัการ
เรยีนการสอนดว้ยสือ่การเรยีนรูย้คุ Education 4.0 
(วนัที ่13 มกราคม 2559 ณ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 

การสอน 
 

15 อ.ดร.อภริดา  
สถาปตัยานนท ์

อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพ
นกัวจิยั ประจาํปี 2558 รุน่ที ่4 หวัขอ้ การเขยีน
บทความวจิยัระดบันานาชาต ิ(วนัที ่5-7 สงิหาคม 
2558 ณ โรงแรมการเ์ดน้ คลฟิ รสีอรท์ แอนด ์สปา 
พทัยา จงัหวดัชลบุร)ี 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_14) 

16 อ.ดร.อภริดา  
สถาปตัยานนท ์

ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิเรือ่ง The 7th 
International Symposium on the Family 
Zingiberaceae (วนัที ่17-20 สงิหาคม 2558 ณ 
โรงแรมดอิมิเพลส จงัหวดัเชยีงใหม)่ 

การวจิยัและการสอน 
(B.Ed.Bio_58_4.1_15) 

17 อ.ดร.อภริดา  
สถาปตัยานนท ์

โครงการสง่เสรมิบรรยากาศการวจิยัและการจดั
ความรูด้า้นการวจิยั เรือ่ง How to give a 
presentation for a conference (วนัที ่7 กนัยายน 
2558 ณ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ) 

การวจิยั 
 

18 อ.ดร.อภริดา  
สถาปตัยานนท ์

โครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวจิยั เรือ่ง 
การศกึษาอนุกรมวธิานและการถ่ายภาพของดว้ง
น้ํา (วนัที ่13 มถุินายน 2559 ณ ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_4) 
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ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ กิจกรรม พฒันาตนเองด้าน 
(รหสัเอกสาร) 

19 อ.ดร.อภริดา  
สถาปตัยานนท ์

การประชุมวชิาการพฤกษศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 
ครัง้ที ่10 (วนัที ่16-18 มถุินายน 2559 ณ คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี) 

การวจิยัและการสอน 
(B.Ed.Bio_58_4.1_16) 

20 อ.ดร.อภริดา  
สถาปตัยานนท ์

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การพฒันา
ศกัยภาพนกัวจิยั” ประจาํปี 2559  
รุน่ที ่6 หวัขอ้ “การเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั” 
(วนัที ่1 มถุินายน 2559 ณ หอ้งประชุมสถาบนั
ยทุธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั ชัน้ 19 อาคาร
นวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ีและ
วนัที ่22-24 มถุินายน 2559 ณ โรมแรมราวนิทรา 
บชี รสีอรท์ แอนด ์สปา พทัยา จงัหวดัชลบุร)ี 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_17) 

21 อ. ดร.ฐาปนา  
ชลธนานารถ 

การอบรมผูข้อรบัใบอนุญาตใชส้ตัวเ์พือ่งานทาง
วทิยาศาสตร ์ครัง้ที ่6 (วนัที ่13 – 14 มกราคม 
2559 ณ หอ้งประชุมสธุรรม อารกุีล อาคาร
สารสนเทศ 50 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_18) 

22 อ. ดร.ฐาปนา  
ชลธนานารถ 

โครงการพฒันาคณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร ์ใน
เครอืเทางาม ครัง้ที ่6 (วนัที ่10 - 11 มนีาคม 2559 
ณ โรงแรม เดอะรอยลัรเิวอร ์กรงุเทพมหานคร) 

การสอน 
(B.Ed.Bio_58_4.1_19) 

23 อ. ดร.ฐาปนา  
ชลธนานารถ 

โครงการพฒันาอาจารยเ์พือ่ใหม้ตีาํแหน่งสงูขึน้ 
เรือ่ง การเขยีนตาํราและหนงัสอื (วนัที ่15 
มถุินายน 2559 ณ อาคารเรยีนรวม มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ) 

การขอตาํแหน่งทาง
วชิาการ 

(B.Ed.Bio_58_4.1_20) 

24 อ. ดร.ฐาปนา  
ชลธนานารถ 

โครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวจิยั เรือ่ง 
การศกึษาอนุกรมวธิานและการถ่ายภาพของดว้ง
น้ํา (วนัที ่13 มถุินายน 2559 ณ ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 

การวจิยั 
(B.Ed.Bio_58_4.1_4) 

 
การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม่  

มอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม ่จาํนวน 1 คน 

การปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ม ี      ไมม่ ี           

ปจัจุบนั อาจารย์ ดร.ก้องเกยีรติ จําปาศร ีซึ่งมวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีด้านการศกึษาบณัฑติ 
สาขาวทิยาศาสตร-์ชวีวทิยา และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดว้างแผนการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรไว้
ว่าจะดาํเนินการแต่งตัง้ใหเ้ขา้เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทนัท ี เมื่อมผีลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัตพีมิพ ์อนัเป็น
เงื่อนไขหน่ึงของคุณสมบตัอิาจารยป์ระจําหลกัสตูร ตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. ปี 2560 ซึ่งจะทําใหก้าร
บรหิารงานของหลกัสตูรมคีวามต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดน้บัอาจารย ์ดร. กอ้งเกยีรต ิจาํปาศร ีเป็นอาจารยใ์หม่
ในหลกัสูตร เน่ืองจากได้เขา้มาปฏบิตัิหน้าที่ในหลกัสูตรหลายหน้าที่ ยกตวัอย่างเช่น ผูป้ระสานงานรายวชิา 
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โครงงานวทิยาศาสตร1์ โครงงานวทิยาศาสตร ์2 และสมัมนาทางวทิยาศาสตรศ์กึษา อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบฝา่ย
กจิการนิสติและฝา่ยประกนัคุณภาพการศกึษาของหลกัสตูร โดยรบัผดิชอบรว่มกบัอาจารย ์ดร.อภริดา สถาปตั
ยานนท ์และอาจารย ์ดร.ณฐัรนิทร ์วงศธ์รรมวานิช ตามลําดบั เพื่อใหอ้าจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ถ่ายทอดและ
แนะนําแนวทางการปฏบิตัหิน้าที ่ดงัแสดงในรายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา
ครัง้ที่ 6/2558 วาระที่ 4.3 เรื่อง การวางระบบผู้สอน และการกําหนดขอบเขตภาระงานของอาจารย์ใหม่ใน
หลักสูตร ฯ และวาระที่ 4.10 เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานหน้าที่และความรบัผิดชอบของอาจารย์ประจํา
หลกัสตูรประจาํปีการศกึษา 2557 และวางแผนการดาํเนินงานในปีการศกึษา 2558 (B.Ed.Bio_58_Report_1)  

ในการน้ี อาจารย ์ดร. กอ้งเกยีรต ิจาํปาศร ีไดเ้ขา้รว่มโครงการปฐมนิเทศบุคคลากรมหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ รุ่นที ่1 ประจาํปีงบประมาณ 2558 ระยะที ่1 (หมวดวชิาหลกัสตูรเฉพาะ) ในวนัที ่19 23 และ 24 
ธนัวาคม 2557 (B.Ed.Bio_58_4.1_21) และโครงการพฒันาคณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร ์ในเครอืเทางาม ครัง้ที ่
6 วนัที ่10 - 11 มนีาคม 2559 (B.Ed.Bio_58_4.1_22)  

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_Report_1 รายงานการประชุมหลกัสตูร ฯ ครัง้ที ่6/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_2 รายงานการประชุมหลกัสตูร ฯ ครัง้ที ่7/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_8 รายงานการประชุมหลกัสตูร ฯ ครัง้ที ่4/2559 
B.Ed.Bio_58_Report_9 รายงานการประชุมหลกัสตูร ฯ ครัง้ที ่5/2559 
B.Ed.Bio_58_4.1_1 รายงานการประชุมภาควชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่7/2558 
B.Ed.Bio_58_4.1_2 ประกาศรบัสมคัรอาจารย ์เลขประจาํตําแหน่ง (1) 7 – 5057 สงักดัภาควชิา

ชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
B.Ed.Bio_58_4.1_3 รายงานการประชุมภาควชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่3/2559 
B.Ed.Bio_58_4.1_4 บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัจิดัโครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวจิยั 

เรือ่ง การศกึษาอนุกรมวธิานและการถ่ายภาพของดว้งน้ํา (Coleoptera) และ
คา่ใชจ้า่ย และลายเซน็ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

B.Ed.Bio_58_4.1_5 ถงึ 
B.Ed.Bio_58_4.1_20 

หลกัฐานการเขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

B.Ed.Bio_58_4.1_21 หลกัฐานการเขา้รว่มโครงการปฐมนิเทศบุคคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ รุน่ที ่1 ประจาํปีงบประมาณ 2558 ระยะที ่1 (หมวดวชิาหลกัสตูรเฉพาะ) 
ของอาจารย ์ดร. กอ้งเกยีรต ิจาํปาศร ี

B.Ed.Bio_58_4.1_22 หลกัฐานการเขา้รว่มโครงการพฒันาคณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร ์ในเครอื
เทางาม ครัง้ที ่6 ของอาจารย ์ดร. กอ้งเกยีรต ิจาํปาศร ี

 

 



 หน้า 30 

คณุภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 100 ขึน้ไป 5 คะแนน 
 

รายชื่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา แสดงวุฒกิารศกึษา  

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ระดบั

การศึกษา
สงูสดุ 

วฒิุ
การศึกษา 

สาขาท่ีจบ 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

อาจารย ์ดร.ณฐัรนิทร ์วงศธ์รรมวานิช ปรญิญาเอก วท.ด. วทิยาศาสตร์
ชวีภาพ 

2555 

อาจารย ์ดร.วุฒพิงษ์ ทองใบ ปรญิญาเอก ปร.ด ชวีวทิยา 2553 
อาจารย ์ดร.วลัลภา หล่อเหลีย่ม ปรญิญาเอก วท.ด. เภสชัเคมแีละ

ผลติภณัฑ์
ธรรมชาต ิ

2556 

อาจารย ์ดร.อภริดา สถาปตัยานนท ์ ปรญิญาเอก วท.ด. วทิยาศาสตร์
ชวีภาพ 

2552 

อาจารย ์ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ปรญิญาเอก วท.ด. ความหลากหลาย
ทางชวีภาพและ
ชวีวทิยาชาตพินัธุ ์

2556 

ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 0 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีท่ีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 0 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 0 ขึน้ไป 0 คะแนน 
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ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
เกณฑม์าตรฐาน ผลการดาํเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร ่ 2.2 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 44 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

ขอ้มลูประกอบการคาํนวนผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 

ลาํดบั 
 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 

ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 
 

ดร.วลัลภา  หล่อเหลีย่ม สขุมุาภรณ์ กระจา่งสงัข,์ วลัลภา หล่อเหล่ียม, ณฏัฐกิา สวุรรณา
ศรยั, สริริกัษ์ ศรวณียารกัษ์, อรอนงค ์พริง้ศุลกะ และ วเิชยีร กจิ
ปรชีาวนิช. 2558. การผลติเอทานอลจากวชัพชืน้ําดว้ย
กระบวนการหมกัแบบ Simultaneous saccharification and 
fermentation (SSF) และ Separate hydrolysis and 
fermentation (SHF). วารสารวทิยาศาสตร ์มศว. 31(2): 27-40. 
(บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่1) (B.Ed.Bio_58_4.2_1) 

0.80 

2 
 

ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ Sripalwit P., Wongsawad C., Chontananarth T., 
nuntalabhochai S.,  Wongsawad P. and Chai J.Y. 2015. 
Developmental and Phylogenetic Characteristic of 
Stellantchasmus falcatus (Trematoda: Heterophyidae) from 
Thailand. Korean Journal of Parasitology. 53(2):  201–207. 
(บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.)  
(B.Ed.Bio_58_4.2_2) 

1.00 

Chontananarth T.  2015. Epidemiological situation of 
trematode, Philophtalmus, by using light and scanning 
electron microscope with PCR-based methods. Proceedings 
of the 8th AMC and the 32nd MST Annual Conference 28-30 
January 2015, Nakhon Pathom, Thailand. pp. 245-248. 
(บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต)ิ (B.Ed.Bio_58_4.2_3)   

0.40 

ผลรวมคา่ถ่วงน้ําหนกั 2.2 
คดิเป็นรอ้ยละ 44 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_4.2_1 สขุมุาภรณ์ กระจา่งสงัข,์ วลัลภา หล่อเหลีย่ม, ณฏัฐกิา สวุรรณาศรยั, สริริกัษ์ 

ศรวณยีารกัษ,์ อรอนงค ์พริง้ศุลกะ และ วเิชยีร กจิปรชีาวนิช. 2558. การผลติเอทา
นอลจากวชัพชืน้ําดว้ยกระบวนการหมกัแบบ Simultaneous saccharification and 
fermentation (SSF) และ Separate hydrolysis and fermentation (SHF). 
วารสารวทิยาศาสตร ์มศว. 31(2): 27-40. 

B.Ed.Bio_58_4.2_2 Sripalwit P., Wongsawad C., Chontananarth T., nuntalabhochai S.,  
Wongsawad P. and Chai J.Y. 2015. Developmental and Phylogenetic 
Characteristic of Stellantchasmus falcatus (Trematoda: Heterophyidae) from 
Thailand. Korean Journal of Parasitology. 53(2):  201–207. 

B.Ed.Bio_58_4.2_3 Chontananarth T.  2015. Epidemiological situation of trematode, 
Philophtalmus, by using light and scanning electron microscope with PCR-
based methods. Proceedings of the 8th AMC and the 32nd MST Annual 
Conference 28-30 January 2015, Nakhon Pathom, Thailand. pp. 245-248. 

B.Ed.Bio_58_4.2_4 ประกาศ กพอ. เรือ่งหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ สาํหรบัการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

B.Ed.Bio_58_4.2_5 รายชื่อวารสารทีผ่า่นการรบัรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ที ่1) 
 

ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3)     

 ตัง้แต่เริม่ใช้หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 
อาจารย์ประจําหลกัสูตรมจีํานวน 5 คน ตลอดการดําเนินงาน (B.Ed.Bio_58_4.3_1) โดยมกีารปรบัเปลี่ยน
อาจารยป์ระจําหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และทดแทนอาจารยป์ระจําหลกัสูตรที่
เกษยีณอายรุาชการ (B.Ed.Bio_58_4.3_2)  คดิเป็นอตัราการคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรรอ้ยละ 100  

 เมื่อประเมนิความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่มต่ีอคุณภาพและการบรหิารหลกัสูตร ในปี
การศกึษา 2556 มคีวามพงึพอใจเท่ากบั 3.57 ปีการศกึษา 2557 มคีวามพงึพอใจของเท่ากบั 4.15 และในปี
การศกึษา 2558 มคีวามพงึพอใจของเท่ากบั 4.38  ดงัแสดงในรายงานการประชุมหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ  
สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที่ 4/2559 วาระที่ 1.2 เรื่อง สรุปผลความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสูตรของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558 (B.Ed.Bio_58_Report_8) ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ความพงึพอใจในประสทิธภิาพในการบรหิารหลกัสตูร   ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.46 
 ความพงึพอใจในคุณภาพการบรหิารหลกัสตูร    ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.28 
 ความพงึพอใจในสภาพแวดลอ้มและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.30 
 ความพงึพอใจในการสง่เสรมิดา้นงานวจิยัและการพฒันาตนเอง ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.47 
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 ดงันัน้ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสูตรมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น และมอีาจารย์ที่มคีุณภาพและ
จาํนวนเพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลกัสตูร 

 

  ตวับง่ช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    5 คน 5 คน 5 คน 

4 
ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3.57 4.15 4.38 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_4.3_1 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที ่240/2559 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี)  
B.Ed.Bio_58_4.3_2 สมอ.08 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2556)  
B.Ed.Bio_58_Report_8 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยาครัง้ที ่4/2559 
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หมวดท่ี 4 
หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน (การบริหารหลกัสูตร) 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 
- การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัหลกัสูตร

สภาวิชาการพิจารณาหลกัสูตร

คณะกรรมการระดบัปริญญาตรีพิจารณาหลกัสูตร

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ฯ ดาํเนินการปรับปรุงแลว้เสนอ

กรรมการบริหารคณะวทิยาศาสตร์พิจารณาหลกัสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ วางแผนการออกแบบหลกัสูตร 
และการปรับปรุงหลกัสูตร จากผลการประเมินผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหลกัสูตร  

คณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ปรับปรุงใน
ส่วนของหมวดวชิาชีพครู 

คณะวทิยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและคณะกรรมการภาควชิาชีววทิยา ร่วมกนักาํหนด
ปรัชญา วสิยัทศัน์ และรูปแบบหลกัสูตร รวมทั้งออกแบบรายวชิา สาระรายวชิาใน

หลกัสูตร และ มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลกัสูตร  

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาปรับปรุงเพิ่มเติมรายวชิา สาระรายวชิาใหท้นัสมยั และ
กาํหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น ใหต้รงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

กรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ วิเคราะห์ผลจากความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต และปรเมินระบบกลไกการทาํงานของหลกัสูตร

รวมถึงจดัทาํ มคอ.7

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตรและภาวะการมีงานทาํ

หลกัสูตรเปิดรับนิสิตเพ่ือเขา้ศึกษา และมีการเรียนการสอนจนเสร็จส้ินภาค

สกอ. และ ครุสภา พิจารณาหลกัสูตร 

วางแผนการปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตร หรือการแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตร

ยอ่ยโดยนาํเสนอ สมอ08 รวมถึงการปรับปรุงหลกัสูตรใหญ่ 

ส่งใหผู้ท้รงคุณวฒิุวพิากษห์ลกัสูตร เพื่อนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงหลกัสูตร
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 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ ได้กําหนดปฏิทินการปรบัปรุงหลกัสูตรตามแผนการ
ปรบัปรงุทีค่รบรอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิเพื่อเปิดสอนในปีการศกึษา 
2560 ดงันัน้ก่อนเปิดหลกัสูตรใช ้1 ปี ตามรายงานการประชุมครัง้ที ่ 6/2558 และ 7/2558 
(B.Ed.Bio_58_Report_1, B.Ed.Bio_58_Report_2) 
  1.  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพรอ้มคณาจารยภ์าควชิาชวีวทิยาพจิารณาสรรหา
คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรฯ โดยกําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการยกรา่งหลกัสตูรปรบัปรุงปี 
พ.ศ.2560 พรอ้มเสนอคณะวทิยาศาสตรแ์ต่งตัง้เป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูร ดงัรายงานการประชุม
ครัง้ที่ 2/2559 วาระที่ 4.1 พิจารณาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
(B.Ed.Bio_58_Report_6,  B.Ed.Bio_58_5.1_1) นอกจากน้ีหลกัสตูรฯ ไดว้างแนวทางการปรบัปรุง
หลกัสตูรร่วมกบัภาควชิาชวีวทิยา และคณะวทิยาศาสตร ์รวมทัง้ระดบัมหาวทิยาลยัโดยส่งตวัแทน
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรฯ เข้าร่วมอบรมในหวัข้อต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจดัขึ้นเพื่อนํา
แนวทางมาใชใ้นการปรบัปรงุหลกัสตูร      
  2. คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร รวบรวมขอ้มลูเพื่อทาํแผนการสาํรวจขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลกัสตูร ไดแ้ก่  

2.1 การกําหนดฟอร์มเพื่อสํารวจขอ้มูลของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีของหลกัสูตร ได้แก่ 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ บณัฑติ นิสติ และคณาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร เพื่อทราบความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน (B.Ed.Bio_58_5.1_2)  

2.2 กําหนดฟอร์มเพื่อสํารวจข้อมูลวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผูท้รงคุณวุฒจิาก สสวท ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในสาขา ครพูีเ่ลีย้ง และ ขอ้วพิากษ์
หลกัสตูรจากบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา (B.Ed.Bio_58_5.1_3)  

2.3 รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหจ์าก มคอ. 7 ของปีการศกึษาทีผ่า่นมา 
ซึง่ขอ้มลูจากขอ้ 2.1 - 2.3 จะมสีว่นชว่ยในการปรบัปรงุทศิทางของหลกัสตูร  คอื 

 กําหนดหลกัคิดของหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และ
ปรชัญาการศกึษา  

 กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัที่สอดคล้องกับหลกัคิดของหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐาน 

 กําหนดแนวทางการจดัการเรยีนรู ้รวมทัง้การวดัและประเมนิผลทีส่อดคลอ้ง
กบัหลกัคดิและผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั (มาตรฐานผลการเรยีนรูใ้นหลกัสตูร)  

 
3. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ทําการเขยีนร่าง มคอ. 2 ใหส้อดคล้องกบัมาตรฐาน

คุณวุฒคิุณสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรห้าปี) ปี 2554 และข้อบงัคบั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร วโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 สําหรบัเน้ือหาสาระ
วชิานอกจากพจิารณา มคอ. 1 สาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์แล้ว คณะกรรมการพฒันา
หลกัสตูรยงัตอ้งคํานึงถงึมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรวีทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(ชวีวทิยา) 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัมารว่มพจิารณา  
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จากน้ียงันําผลจากการประเมนิจากบณัฑติ ผูท้รงคุณวุฒจิาก สสวท ผลการประเมนิความพงึ
พอใจของบณัฑติ ผู้ใช้บณัฑติ นิสติ และอาจารย์ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกบัหลกัสูตรรวมถึงนําผลการ
ดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ. 7) มารว่มพจิารณา ดงัน้ี 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในปีการศึกษา 2557-2558  

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ   ปีการศกึษา 2556 2557 2558 

(1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  คะแนน 4.38 4.18 4.77 
(2) ดา้นความรู ้ความสามารถทางวชิาการ คะแนน 3.93 4.13 4.5 
(3) ดา้นทกัษะทางปญัญา  คะแนน 4.11 4.15 4.37 
(4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล และความรบัผดิชอบ คะแนน 4.22 4.25 4.77 
(5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คะแนน 
3.98 4.29 4.5 

(6) ดา้นทกัษะความสามารถ ตามทีอ่งคก์รวชิาชพีกาํหนด  คะแนน 3.81 4.16 4.22 
(7) ดา้นอตัลกัษณ์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั มทีกัษะสือ่สาร คะแนน 3.91 4.25 4.38 
คะแนนความพงึพอใจโดยเฉลีย่รวมเทา่กบั คะแนน 4.12 4.22 4.50 
ผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเรจ็การศกึษา  รอ้ยละ 4.38 31.43 34.48 
ผลประเมนิความพงึพอใจต่อหลกัสตูรของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี      
นิสติ คะแนน 3.51 3.88 3.65 
อาจารย ์ คะแนน 3.6 4.15 4.35 
บณัฑติ/นิสติปีสดุทา้ย คะแนน 3.52 3.52 4.39 
ภาวะการมงีานทาํของบณัฑติในหลกัสตูร % 100 100 100 

 

ผลการวพิากษ์หลกัสตูรจากบณัฑติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่5 กค 59) โดยนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษา
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555-2558 จาํนวน 5 คน ซึง่สว่นใหญ่ประกอบอาชพีขา้ราชการคร ูดงัแบบสรุป
รายงานการวพิากษ์หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (B.Ed.Bio_58_5.1_4) โดยเสนอประเดน็ทีส่ําคญั
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้คดิเหน็จุดเด่นของหลกัสตูร ขอ้คดิเหน็จุดดอ้ยของหลกัสตูร 

 มคีวามเข้มขน้ของเน้ือหารายวชิาเอก เน้นความรู้
จรงิทางวทิยาศาสตร ์

 นิสติครูที่เรยีนคณะวทิยาศาสตร์จะได้ซมึซบัความ
เป็นนักวทิยาศาสตร์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
มาก  

 มโีอกาสไดเ้รยีนในบางวชิา เช่น สมัมนา, วจิยัวชิา
ภาคเรยีนลกึ เมือ่เทยีบกบัมหาวทิยาลยัอื่น 

 ความครอบคลุมของเน้ือหา ที่ครบถ้วนในด้าน
จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์ ทําให้นิสิตมีองค์
ความรู้เบื้องต้น เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนมธัยมศกึษา 

 การสอนวทิยาศาสตรเ์ป็นภาษาองักฤษ 
 การลงเรียนในรายวิชา  เ น่ืองจากนิสิต  วท .บ . 

ค่อนขา้งมจีํานวนมาก ทําใหก้ารลงเรยีนของ กศ.บ. 
เป็นไปได้ไม่สะดวกนัก จึงตกหล่นในบางวิชาที่
ตอ้งการจะลงเรยีนเพิม่เตมิ 

 การเรยีงลําดบัวชิาก่อนหลงัแต่ละชัน้ปีไม่สอดคลอ้ง 
เช่น วิชาวิว ัฒนาการควรให้เรียนในชัน้ปีแรกๆ 
เพราะชีววทิยาเป็นวิชาที่ต้องให้เหตุผล ซึ่งต้องใช้
ความรูเ้รือ่งววิฒันาการมาประกอบจงึจะเขา้ใจได ้

 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และการใช้สื่อ
เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรูแ้ละสบืคน้ ยงัมน้ีอย 
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ขอ้คดิเหน็การสง่เสรมิศกัยภาพ 

 ทกัษะการใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการเรยีนการสอนชวีวทิยา 
 การสอบสอน ควรใหม้ตีัง้แต่ปี1-4 เพราะวา่นิสติจะไดร้บัความเขม้ขน้ในเน้ือหาดา้นการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ

ชวีวทิยา ซึง่จะเป็นจุดเดน่ของนิสติวทิยาศาสตร ์มศว ทีม่คีวามรอบรูใ้นวชิาเฉพาะเป็นพเิศษ 
 การจดัอบรมเพิม่เตมิในสว่นของการศกึษาวทิยาศาสตร ์ทีค่วรจะเป็นการบงัคบันิสติเขา้รว่มฟงัอบรม/สมัมนา 

อยา่งน้อยปีละ 1-2 ครัง้ 
 เน้นการทาํปฏบิตักิารทีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรยีนได ้
 การลงภาคสนามและดา้นปฎบิตักิาร เชน่ การเตรยีมสาร เตรยีมแลป การดองสตัวแ์ละพชื การสต๊าฟสตัวแ์ละ

พชื 
 การทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์โดยอาจตอ้งทาํโครงงานเป็นรายบุคคล เพือ่ใหนิ้สติมคีวามรูด้า้นทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สงู ไดร้บัการนิเทศ/กาํกบัจากอาจารยท์ีป่รกึษาโครงงาน ทาํใหนิ้สติสามารถให้
ขอ้คดิเหน็ และสามารถสอนโครงงานวทิยาศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

ขอ้คดิเหน็การพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร 

 คงความเขม้ขน้ของวชิาดา้นวทิยาศาสตร ์แต่ปรบัปรงุการสอนวชิาทางการศกึษา เชน่ การวดัประเมนิ 
หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร กฎหมายทางการศกึษา เป็นตน้ 

 อยากใหอ้าจารยใ์นภาควชิา และนิสติไดป้ระชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัทุกปี ปีละ 1 ครัง้  
 หลกัสตูรควรมเีป้าหมายทีแ่น่นอน ตอ้งการผลตินิสติแบบใด และวชิาทีใ่หนิ้สติเรยีนจะตอ้งตอบโจทยใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 
 เน้นการสรา้งทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สงู ผา่นการทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์ 
 สง่เสรมิใหนิ้สติสรา้งและพฒันาสือ่นวตักรรมในการจดัการเรยีนรู ้

ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

 อยากใหเ้พิม่หน่วยกจิในสว่นของรายวชิาเฉพาะ 
 วชิากฎหมายทีค่รตูอ้งรู ้เป็นวชิา ED อกีตวัใหไ้ดเ้รยีน เพราะตอ้งนําความรูไ้ปสอบบรรจุ 
 อยากใหเ้พิม่เตมิในเรือ่งของรายวชิาการทาํสือ่ / เทคนิคการทาํปฏบิตักิาร 

           
4. คณะกรรมบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรฯเสนอรา่ง มคอ.2 ฉบบัใหม ่

ทีไ่ดร้ว่มกนัออกแบบรายวชิา สาระรายวชิาในหลกัสตูร เสนอต่อภาคชวีวทิยา ดงัต่อไปน้ี  
4.1 การออกแบบรายวชิาและสาระการเรยีนรู ้ในหมวดของหมวดวิชาชีพคร ู

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรฯ ไดร้่วมกบัคณะกรรมการคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรของคณะ
ศกึษาศาสตร ์ทาํหน้าทีพ่ฒันาและปรบัปรงุในหมวดดงักล่าว  

 4.2 รายวชิาในหลกัสตูร สาระรายวชิาในหลกัสตูรมเีน้ือหาทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัชื่อวชิา จํานวนหน่วยกติและคําอธบิายรายวชิามเีน้ือหาทีค่รอบคลุมกวา้งขวางครบถ้วนในสิง่ที่
ควรเรยีน ดงัรายงานการประชุมครัง้ที ่2/2559 (B.Ed.Bio_58_Report_6) 

 

 

 



 หน้า 38 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2556 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ
2. หมวดวิชาเฉพาะ 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  
ชว 262 นิเวศวทิยา 4(3-3-6 ชว 261 นิเวศวทิยา 3(3-0-6) เปลีย่นแปลง 

1. จาํนวน
หน่วยกติ 
2. คาํอธบิาย
รายวชิา 
 

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ
ค ว า ม สัม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง สิ่ ง มี ชี วิ ต กับ
สิง่แวดล้อมโครงสร้างและกระบวนการใน
ระบบนิเวศประชากรพฤติกรรมสังคม
สิง่มชีวีติการเปลีย่นแปลงแทนทีก่ารปรบัตวั
การแพร่กระจาย ความหลากหลายทาง
ชี ว ภ าพแล ะ อ นุ สัญญา ว่ า ด้ ว ยค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพ  ป ัญหาด้าน
สิง่แวดลอ้มการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
การใชท้รพัยากร ธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื และ
มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดล้อม 
โครงสร้างและกระบวนการในระบบนิเวศ 
ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การ
เปลี่ ย นแปล งแทนที่  กา รปรับตัว  กา ร
แพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพ
และอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปญัหาด้านสิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ก า ร ใ ช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 

ไมม่ ี
 

ชว 291 ปฏบิตักิารนิเวศวทิยา 1(0-3-0) รายวชิาใหม ่
1. คาํอธบิาย
รายวชิา 
 

ปฏบิตักิารทางนิเวศวทิยาที่สอดคล้องกบัวชิา 
ชว 261 

 ชศ 221 โลก อุตนิยมวทิยา            2(2-0-4) 
          และ ดาราศาสตร ์ 

รายวชิาใหม ่
1. คาํอธบิาย
รายวชิา 
2.เปลีย่นแปลง
หน่วยกติ 

 ชว 211 บรูณาการพฤษศาสตร ์      4(3-3-6) รายวชิาใหม ่
 

 ชว 327 บรูณาการสตัววทิยา         4(3-3-6) รายวชิาใหม ่
 

  

 4.3 การกําหนดสาระวชิาทางทฤษฎ ีและการปฏบิตัทิีห่ลากหลาย ทัง้รายวชิาทีเ่ปิด
สอนในภาควชิา เช่น ชว 101 ชวีวทิยา 1 ชว 191 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1 วจช 201 จุลชวีวทิยา วจช 
202 ปฏบิตักิารจุลชวีวทิยา เป็นตน้ และรายวชิาทีเ่ปิดสอนนอกภาควชิา เช่น คม 100 เคมทีัว่ไป 1 
คม 190 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป ฟส 100 ฟิสกิสท์ัว่ไป และ ฟส 180 ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป เป็นตน้ ที่
ชว่ยสรา้งโอกาสในการพฒันาความรู ้ทกัษะผา่นการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ  
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 4.4 มวีชิาเอกเฉพาะทีม่คีวามลกึและเป็นจุดเน้นทีเ่อกลกัษณ์ของนิสติวชิาชพีคร ู
มศว. เช่น ชศ 471 บูรณาการวธิวีทิยาสาํหรบัครชูวีวทิยาชว 211 บูรณาการจุลกายวภิาคศาสตร ์ 
ชว 341 พนัธุศาสตร ์ชว 311 ชวีเคมสีาํหรบัครชูวีวทิยา เป็นตน้  

  4.5 เปิดสอนรายวชิาตามลําดบัทีเ่หมาะสม เพื่อใหนิ้สติมพีืน้ฐานความรูใ้นการเรยีน
วชิาต่อยอดเช่น ในหลกัสูตรฯ ได้ระบุว่าให้นิสติที่เรยีนในหลกัสูตรการศึกษาบณัฑติ ชีววิทยาน้ี 
จะตอ้งผา่นการเรยีนพืน้ฐานวชิา ชว 101 ชวีวทิยา 1 ชว 191 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1 ชว 102 
ชวีวทิยา 2 ชว 192 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 2  วจช 201 จุลชวีวทิยา และ วจช 202 ปฏบิตักิารจุล
ชวีวทิยา ก่อนทีจ่ะเรยีนวชิาเอกบงัคบั และวชิาเลอืกอื่นๆ ตัง้แต่ปี 2 เทอม 2 เป็นตน้ไป และรายวชิา
ทีเ่ป็นวชิาเลอืกสว่นใหญ่ประกอบดว้ย 

 วชิาทางสตัววทิยา เชน่  ชว 201 วทิยาโพรโทซวั ชว 322 สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั ชว 
323 สตัวม์กีระดกูสนัหลงั ชว 324 กฏวีทิยา ชว 325 กายวภิาคเปรยีบเทยีบของสตัวม์กีระดกูสนัหลงั  

 วชิาทางพฤษศาสตร ์เชน่ ชว 411 อนุกรมวธิานพชื ชว 272 การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พชื 
ชว 211 สณัฐานวทิยาของพชื ชว 311 กายวภิาคศาสตรข์องพชื 

 วชิาทางจุลชวีวทิยา เชน่ วจช 301 เหด็ราวทิยา และ วจช 372 จุลชวีวทิยาทางอาหาร 
 วชิาทางพนัธุศาสตรเ์ชน่ ชว 411 พนัธุวศิวกรรม 

4.6 รายวชิาเลอืกที่สนองต่อความต้องการของนิสติ และ ทนัสมยัเช่น ชศ 391 
ภาษาองักฤษสาํหรบัครชูวีวทิยา ชว 321 เทคโนโลยชีวีภาพสาํหรบัครชูวีวทิยา ชว 391 ไมโคร
เทคนิค ชว392 เทคนิคทางชวีวทิยา ชว 401 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยา 1 และ ชว 402 หวัขอ้พเิศษ
ทางชวีวทิยา 2 ซึง่เป็นรายวชิาทีเ่ปิดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะปจัจุบนั 

 4.7 พจิารณากําหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) ทุกรายวชิาที่
ปรากฏในเล่มหลกัสูตร  รวมทัง้พจิารณาในภาพรวมทัง้หลกัสูตรเพื่อใหค้รอบคลุมผลสมัฤทธิท์าง
การศกึษา (learning outcome) ทุกดา้น ดงัรายงานการประชุมครัง้ที ่2/2559 (B.Ed.Bio_58_Report_6) 

 4.8 ปรบัปรุงแผนการศกึษา ดงัเอกสารหลกัฐานแผนการศกึษา หลกัสตูรปรบัปรุง 
2560 ดงัรายงานการประชุมครัง้ที ่2/2559 (B.Ed.Bio_58_Report_6) 

5.  ภายหลงัจากการประชุมพจิารณารา่งหลกัสตูรฉบบัปรบัปรุง 2560 คณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรฯร่วมกบัภาควชิาชวีวทิยาพจิารณาร่างดงักล่าว จากนัน้ดําเนินการส่งใหว้พิากษ์หลกัสูตร
โดยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาชวีวทิยา และ/หรอื วทิยาศาสตรศกึษา  ซึง่แต่งตัง้โดย
คณะวิทยาศาสตร์ (B.Ed.Bio_58_5.1_5) เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัทิศทางการ
จดัทาํหลกัสตูร และลกัษณะของรายวชิาทีท่นัสมยั รวมทัง้การจดัการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รยีนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

6. เสนอร่างหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุงใหม่ (มคอ. 2) ที่ผ่านการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒติามขอ้ 5 ไปตามลําดบัขัน้โดยผ่านการพจิารณาโดยภาควชิาชวีวทิยา คณะกรรมการ
วชิาการคณะวทิยาศาสตร ์เพื่อพจิารณาอนุมตัหิลกัสูตรนําเขา้สู่การวพิากษ์หลกัสูตรจากกรรมการ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละสภาวชิาการ จากนัน้จงึยื่นขออนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั แลว้เสนอ
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ต่อคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อผ่านความเหน็ชอบและไดร้บัการรบัรองจากครุสภา แล้วจงึมี
การประกาศใชห้ลกัสตูรปรบัปรงุฉบบัใหม ่

7. ภายหลงัจากที่หลกัสูตรได้รบัการรบัรอง และเริม่ใช้หลกัสูตร ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องดําเนินการวางแผนการจดัการเรียนการสอน และกํากับ 
ตดิตามการจดัการเรยีนการสอน (มคอ.3/มคอ.4) ใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐานผลการเรยีนรู ้และเมื่อ
เสรจ็สนิการเรยีนการสอน กาํหนดใหม้กีารกาํกบัตดิตาม มคอ.5  

8. เมื่อมกีารใชห้ลกัสูตรต้องมกีารกํากบัตดิตามโดยการประเมนิการใชห้ลกัสูตร ความพงึ
พอใจและคุณภาพของหลกัสูตรโดยอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร และนิสิตในหลกัสูตร รวมถึง
สรุปผลปญัหา  อุปสรรคใ์นการใชห้ลกัสตูรประเมนิความคดิเหน็ของนิสติปีสุดทา้ยเกีย่วกบัหลกัสตูร
และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

9. นําผลการประเมนิต่างๆ รวมถงึ มคอ.5 ใชใ้นการจดัทําการดําเนินงานของหลกัสูตร 
(มคอ.7) และนํามามาปรบัปรุงโดยวางแผนการพฒันาในปีการศกึษาถดัไป พรอ้มเกบ็เป็นขอ้มลูเพื่อ
นําไปปรบัปรงุการยกรา่งหลกัสตูรในรอบ 5 ปี ถดัไป  

10. ในกรณีการปรบัปรุงหลกัสตูรยอ่ย โดยเป็นการปรบัปรุงเพยีงเลก็น้อยทีไ่มไ่ดก้ระทบถงึ
โครงสรา้งของหลกัสตูร จะตอ้งดาํเนินเรื่องเขา้ทีป่ระชุมหลกัสตูร ฯ เพื่อจดัทํา สมอ. 08 และส่งเรื่อง
เขา้สูท่ีป่ระชุมภาคและคณะดาํเนินการต่อไป  
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- การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ รวบรวมและประมวลขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสาระ
รายวชิา ใหมี้ความทนัสมยัในดา้นเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน

ผูป้ระสานงานรายวิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และส่ง มคอ.5 ใหก้บั
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

คณาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และจดัทาํ มคอ.5 

คณาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการสอนตาม มคอ.3 และดาํเนินการประเมินผลการสอน  

กรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ พิจารณาระบบและกลไกในการปรับปรุงรายวิชาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ วเิคราะห์ผล
จากความพึงพอใจของนิสิต การปรับปรุงรายวชิา และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  

กรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ วางแผนการปรับปรุงในปีการศึกษาถดัไป

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ วางแผนการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนการศึกษา  
1) สาํรวจเน้ือหาของรายวชิาท่ีตอ้งปรับปรุงจากผลการประเมินของผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือเพือ่ใหท้นัต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนั  
3) พิจารณา มคอ. 5 ของแต่ละรายวชิา เพื่อวางแผนการปรับปรุงสาระในแต่ละรายวชิา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ ประสานงานกบัผูป้ระสานงานแต่ละวชิาใหท้าํเร่ืองเปิดวิชา 

หรือปรับปรุงสาระรายวิชา รวมทั้งกาํหนดผูส้อนในรายวชิาใหม่ใหต้รงตามความเช่ียวชาญ   

ผูป้ระสานงานแต่ละวชิาแจง้ความจาํนงการเปิดสอนรายงานวิชาต่าง ๆ ในท่ีประชุมภาควชิา ซ่ึง
มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมดว้ย

อาจารยผ์ูส้อนแต่ละวชิาปรับปรุงสาระรายวชิาและจดัทาํ มคอ.3 หรือ มคอ.4  

คณะกรรมการบริหารหลกั ฯ สูตรตรวจสอบ curriculum mapping ใหเ้ป็นไปตาม มคอ.2 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความกา้วหน้าของวทิยาการความรู ้ วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของบณัฑติความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติ อกีทัง้คํานึงถงึความเป็นปจัจุบนัทนัสมยั
ของหลกัสูตรและไดม้ปีรบัปรุงสาระรายวชิาในหลกัสูตรใหส้อดคล้องกบัความก้าวหน้างานวจิยัใน
ปจัจุบนั 

1. เมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอนแต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรได้
ประสานงานกบัอาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ผูป้ระสานงานรายวชิารายงานผลการดําเนินการ เพื่อวาง
แผนการปรบัปรุงรายวิชาให้มเีน้ือหาที่ทนัสมยั โดยรายงานไว้ใน มคอ.5/มคอ.6 และนําไปเป็น
แผนการจดัเรยีนการสอนในปีการศกึษาถดัไป  

2. พิจารณาผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต โดยผ่านแบบสอบถาม และจากการไป
สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑติ คอื ครพูีเ่ลีย้งประจาํโรงเรยีนโดยคณะกรรมการหลกัสตูรรว่มกบัอาจารยนิ์เทศ
วชิาเฉพาะ โดยขอความร่วมมอือาจารยผ์่านการนิเทศนิสติฝึกประสบการวชิาชพีคร ู (ฝึกสอน) ดงั
รายงานการประชุมครัง้ที ่6/2558 วาระที ่4.11 สรุปผลการประเมนิผูใ้ชบ้ณัฑติและสมัภาษณ์ผูใ้ช้
บณัฑติประจาํปีการศกึษา 2557 (B.Ed.Bio_58_Report_1) 

จากผลการประเมนิผู้ใช้บณัฑติในปีการศึกษา 2557 พบว่าผลการประเมนิความพึง
พอใจของบณัฑติอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี 4.22 คะแนน และมจุีดเด่นของบณัฑติ คือ มคีวามแม่นยําใน
เน้ือหา ถ่ายทอดความรู้ได้ดี เก่งวิชาการ เทคโนโลยี และมีความรู้ความเข้าใจในสาขาของตน 
(B.Ed.Bio_58_5.1_6)  

นอกจากน้ี อ.ดร.วุฒพิงษ์ ทองใบไดนํ้าผลจากการสมัภาษณ์อาจารยพ์ีเ่ลี้ยงโรงเรยีนที่
นิสติไดฝึ้กสอน ในปีการศกึษา 2557 มปีระเดน็เรื่อง โรงเรยีนมนีโยบายผลกัดนัการเรยีนการสอน
เป็นภาษาองักฤษในชัน้เรยีนเพื่อรองรบั AEC และการเรยีนในศตวรรษที ่21 ตามนโยบายของทาง
รฐับาล  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาในการประชุมหลักสูตรมีมติให้
พจิารณาแจ้ง อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา ชศ 471 บูรณาการวธิวีทิยาสําหรบัครูชวีวทิยา เพิม่สาระ
รายวิชาโดยเพิม่ทกัษะภาษาองักฤษ เพื่อฝึกการสอนหน้าชัน้เรียนเป็นภาษาองักฤษ เน่ืองจาก
รายวชิาน้ี เป็นรายวชิาทีเ่ตรยีมความพรอ้มก่อนการฝึกสอนใหนิ้สติ และเพื่อจําลองสถานการณ์การ
สอนหน้าชัน้เรยีน อกีทัง้รายวชิาน้ียงัสนับสนุนใหนิ้สติไดค้น้ควา้ความรูจ้ากตํารา Textbook ฉบบั
ภาษาองักฤษ เช่น Cambell Biology ฉบบัล่าสุด เป็นตําราหลกัในการศกึษาคน้ควา้และอา้งองิหลกั 
เพื่อปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนให้เข้ากบับรบิทศตวรรษที่ 21 และบรบิทอาเซียนมากขึ้น 
(B.Ed.Bio_58_5.1_7 ) 

สาํหรบัรายวชิา ชว 221 บูรณาการจุลกายวภิาคศาสตร ์ ในปีการศกึษา 2558 ไดเ้พิม่
หวัขอ้อภปิรายเรือ่งความเหมาะสมของการปลูกพชืตดัแต่งพนัธุกรรม (GMOs) ในประเทศไทยซึง่ใน
ขณะนัน้มกีาํลงัมปีระเดน็ การออกกฏหมายอนุญาตปลูกพชื GMOs โดยนิสติจะตอ้งไปหาขอ้มลูจาก
แหล่งต่าง ๆ รวมทัง้แหล่งข้อมูลจากคลิปวีดีโอที่ได้กําหนด ซึ่งเกี่ยวกบัการอภิปรายของกลุ่มที่
สนับสนุน และกลุ่มต่อตา้น  จากนัน้ใหนิ้สตินํามาอภปิรายถงึความคดิเหน็โดยเชื่อมโยงกบัเน้ือหาที่
เรยีน  



 หน้า 43 

3. หลกัสตูรมรีายวชิา ชว 477 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยาสําหรบัครูชวีวทิยา 1 และ ชว 478 
หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยาสําหรบัครูชวีวทิยา 2 ไว้รองรบัสําหรบัสาระรายวชิาที่มอีงค์ความรูใ้หม ่
วทิยาการสมยัใหม่ที่ยงัไม่ปรากฏใน มคอ. 2 โดยระบบการดําเนินการดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตรร่วมกบัคณาจารยภ์าควชิาชวีวทิยาพจิารณาหวัขอ้ และการกําหนดผูส้อนก่อนการ
เปิดสอน และเมื่อกําหนดผูส้อนในแต่ละหวัขอ้ จะใหผู้ป้ระสานงานรายวชิาดําเนินการจดัทาํ มคอ. 3 
ระบบ Online แลว้จงึดาํเนินการสอนต่อไป  

4. สาํหรบัการปรบัปรุงรายวชิาพืน้ฐาน ชว 101 ชวีวทิยา 1 ชว 191 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1  
ชว 102 ชวีวทิยา 2 และ ชว 192 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 2  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรรว่มกบั
ภาควชิาชวีวทิยา ในการจดัโครงการปรบัปรงุวชิาพืน้ฐานอยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 

 ปีการศึกษา 2557 โครงการปรบัปรุงรายวชิาพืน้ฐานไดร้ว่มกนัวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิขึน้ปี
การศึกษา 2556 และนํามาปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอนและเน้ือหาในปี 2557 โดยมีการ
ปรบัปรุงเกณฑ์การจดัการเรียนการสอน และ มีการปรบัปรุงสาระในรายวิชาให้ตรงตามความ
เชีย่วชาญของผูส้อน โดยรายวชิา ชว192 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 2 กําหนดใหอ้าจารย ์ดร.ธนิต ศริบุิญ 
ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญดา้นระบบวทิยาและชวีภูมศิาสตรข์องหอยทากบก และอาจารย ์ดร.อนิทนนท ์
กลศาสตร์เสนี ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญด้านสตัว์มกีระดูกสนัหลงัและการอนุรกัษ์ เป็นผู้ร่วมสอนใน
รายวชิาดงักล่าว โครงการปรบัปรงุรายวชิาพืน้ฐานปีการศกึษา 2557 (B.Ed.Bio_58_5.1_8 )  

ปีการศึกษา 2558 ไดป้รบัปรุงหนังสอืบทปฏบิตักิาร รายวชิา ชว 191 ใหส้มบูรณ์และทนัสมยั
โดยคณาจารยผ์ูส้อนเป็นผูเ้สนอขอปรบัเน้ือหา นอกจากน้ีพบว่าในปีการศกึษา 2558 รายวชิา ชว 
102 ชวีวทิยา 2 ไดเ้ปลีย่นตวัอาจารยผ์ูบ้รรยายหวัขอ้ Nutrition and Digestive system และ 
Endocrine เป็นอาจารย ์อาจารย ์ดร.ธนิต ศริบุิญ ซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญในองคค์วามรูด้งักล่าว   ใน
รายวชิา ชว 323 สตัวม์กีระดูกสนัหลงั ไดเ้พิม่อาจารย ์อาจารยด์ร.อนิทนนท ์กลศาสตรเ์สนีซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญดา้นสตัว์มกีระดูกสนัหลงัและการอนุรกัษ์เป็นผูร้่วมสอน เชญิ อาจารย ์กอ้งเกยีรต ิ
จาํปาศร ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนวชิาโครงงานวทิยาศาสตร ์1 และ 2 ใหม้สีว่นของการบรรยาย การทํา
โครงงานวทิยาศาสตรแ์ละการเขยีนโครงร่างงานวจิยัทางดา้นชวีวทิยาและวทิยาศาสตรศ์กึษา เป็น
ตน้ (B.Ed.Bio_5.1_9)   

เมือ่สิน้สดุปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดเ้ขา้รว่มโครงการปรบัปรุงรายวชิา
พืน้ฐาน ประจาํปีการศึกษา 2559 โดยจากผลการวเิคราะหป์ญัหาและอุปรรคต่์อการเรยีนการสอน
ในปีการศกึษา 2558 ทําใหต้้องมกีารปรบัปรุงเน้ือหาในเล่มปฏบิตักิารชวีวทิยา 1 ของรายวชิา ชว 
191 โดยปรบัปรุงเน้ือหาให้ทนัสมยัโดยคณาจารย์ผู้สอน และปรบัเปลี่ยนสาระรายวิชา รวมถึง
ปรบัเปลีย่นผูส้อนในหวัขอ้อาณาจกัรพชื 2 เป็น อ.ดร. อภริดา สถาปตัยานนท ์(B.Ed.Bio_5.1_10) 
มอบหมายใหอ้าจารย ์รกัชนก โคโต ซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นพนัธุ์ศาสตร ์มาสอนในหวัขอ้การแบ่ง
เซลล์  และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชิาภคั สมยูรทรพัย์ ซึ่งเป็นเชี่ยวชาญด้านจุล
ชวีวทิยามาสอนหวัขอ้  Virus Monera Fungi  เป็นตน้    

 5. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ไดป้ระชุมเพื่อวเิคราะหแ์ละประเมนิระบบการปรบัปรุงสาระ
รายวชิาในหลกัสตูรใหท้นัสมยัในรายงานการประชุมครัง้ที ่5/2559 (วาระที ่4.1 พจิารณาระบบและ
กลไกการทาํงานของหลกัสตูร) (B.Ed.Bio_58_Report_9) โดยพจิารณารว่มกบัประเมนิผูใ้ชบ้ณัฑติ 
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และการสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑติในการปรบัปรุงสาระรายวชิาในหลกัสูตรพบว่า ผลการประเมนิอยู่ใน
เกณฑท์ี่ดมีาก แสดงใหเ้หน็ถงึคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ของหลกัสูตร ดงันัน้ระบบการ
ปรบัปรุงสาระการเรยีนรูใ้หท้นัสมยัในปี 2558 เป็นระบบที่อยู่เกณฑ์ด ี(B.Ed.Bio_58_5.1_11) 
นอกจากน้ีหลกัสตูรไดพ้จิารณาเหน็ว่าควรเพิม่ช่องทางใหนิ้สติ และอาจารยผ์ูเ้กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร
ไดเ้สนอความเหน็ทางดา้นวชิาการ หรอืสิง่ทีนิ่สติต้องการจะเรยีนเพิม่เตมิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงออกแบบรายวชิาในหลกัสตูร รวมถงึสาระรายวชิาหลกัสตูรเพื่อใหท้นัสมยัและตรงกบัความ
ต้องการของนิสติ คือ การสร้างกระบวนการรบัฟงัข้อเสนอแนะจากนิสติ ผ่านระบบ Facebook; 
BioedSwuNisitkru  และสนับสนุนให้ผูป้ระสานงานอาจารย์นิเทศวชิาเฉพาะ ในรายวชิา ศษ 591 
การปฏิบตัิการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ ศษ 592 การปฏิบตัิการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2  ได้ประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมืออาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะให้ช่วย
สัมภาษณ์ครูพี่ เลี้ยงโรงเรียนต่างๆ  เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงสาระในรายวิชาต่อไป  
(B.Ed.Bio_58_Report_9) 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_Report_1 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา         

ครัง้ที ่6/2558  
B.Ed.Bio_58_Report_2 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา         

ครัง้ที ่7/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_6 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา         

ครัง้ที ่2/2559 
B.Ed.Bio_58_Report_9 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา         

ครัง้ที ่5/2559 
B.Ed.Bio_58_5.1_1 คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร ปีการศกึษา 2558 
B.Ed.Bio_58_5.1_2 แบบฟอรม์การประเมนิผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
B.Ed.Bio_58_5.1_3 แบบฟอรม์การประเมนิวพิากษ์หลกัสตูรของบณัฑติผูส้าํเรจ็การศกึษา 
B.Ed.Bio_58_5.1_4 สรปุรายงานการวพิากษ์หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติผูส้าํเรจ็การศกึษา 
B.Ed.Bio_58_5.1_5 คาํสัง่แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒวิพิากษ์หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ ชวีวทิยา 
B.Ed.Bio_58_5.1_6 ผลสรปุขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ณัฑติ ปีการศกึษา 2558 
B.Ed.Bio_58_5.1_7 มคอ.5 รายวชิา ชศ 471 บรูณาการวธิวีทิยาสาหรบัครชูวีวทิยา 
B.Ed.Bio_58_5.1_8 โครงการปรบัปรงุรายวชิาพืน้ฐานปีการศกึษา 2557  
B.Ed.Bio_58_5.1_9 โครงการปรบัปรงุรายวชิาพืน้ฐานปีการศกึษา 2558 
B.Ed.Bio_58_5.1_10 โครงการปรบัปรงุรายวชิาพืน้ฐานปีการศกึษา 2559 
B.Ed.Bio_58_5.1_11 ผลสรปุประเมนิความพงึพอใจผูใ้ชบ้ณัฑติ ปีการศกึษา 2558 
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การบรหิารหลกัสตูร 
1. ปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร 
    ไมม่ ี

 2. ผลกระทบของปญัหาต่อสมัฤทธผิลตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
    ไมม่ ี
3. แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในอนาคต 
    ไมม่ ี

 
การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

- การกาํหนดผูส้อน 
 1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรร่วมกบัภาควชิาชวีวทิยาจดัทําขอ้มูลคุณวุฒ ิความ
เชี่ยวชาญของงานวิจยั และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา เพื่อให้นําไป
ประกอบการวางระบบผู้สอน  ให้ตรงตามคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญ  ผลงานวิชาการ 
(B.Ed.Bio_58_5.2_1) 
 2. ในกรณีรายวิชาที่มกีารเชิญอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารพจิารณาคุณสมบตัิของอาจารย์พเิศษใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ที่
คณะวทิยาศาสตรก์ําหนด และพจิารณาความเหมาะสมผ่านประวตักิารศกึษา, ประสบการณ์การ
ทาํงาน และคุณวุฒอิื่น ๆ โดยผา่นมตทิีป่ระชุมหลกัสตูร  
 3. ในกรณีรายวชิาทีม่อีาจารยเ์กษยีณอายุราชการ การลาคลอดบุตร หรอืปญัหาอื่นๆทีไ่ม่
สามารถสอนในรายวชิาดงักล่าวได ้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจะตอ้งทาํการสาํรวจเพื่อวางแผน
วางกาํหนดอาจารยผ์ูส้อนใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ในปีการศกึษาถดัไป  
 4. หลกัสตูร ฯ กาํหนดผูส้อนตามหลกัการในขอ้ 1 ถงึ 3 โดยจะเน้นการจดัการเรยีนการสอน
แบบเน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัและใหนิ้สติไดเ้รยีนกบัคณาจารยท์ี่หลากหลายและมคีวามเชี่ยวชาญใน
หวัขอ้นัน้ๆ ในกรณีรายวชิาที่มอีาจารยผ์ูส้อนมากกว่าหน่ึงคน นอกจากน้ีหลกัสูตร ฯ กําหนดใหม้ี
การพจิารณาผลการเรยีน (เกรด) รว่มกนัก่อนจะสง่ต่อใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาผล
การเรยีน 
 5. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรร่วมกบัคณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนภาควชิา
ชวีวทิยา จดัทําร่างรายการวชิาตามแผนการศกึษาของนิสติ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
พจิารณาความถูกตอ้ง และรวบรวมขอ้มลูเพื่อนําเขา้พจิารณาในการประชุมภาควชิาชวีวทิยา หากมี
ขอ้เสนอแนะหรอืแกไ้ข จะไดแ้กไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยก่อนจะจดัทาํ มคอ.3/มคอ.4 ต่อไป 
 6. เมื่อสิน้ภาคการศกึษาคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมรีะบบการประเมนิการจดัระบบ
ผูส้อนทัง้ในมติขิองนิสติ และอาจารยผ์ูส้อน โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ประชุมพจิารณาผล
การประเมนิเพือ่นําผลการประเมนิมาปรบัปรงุการวางแผนกาํหนดผูส้อน ปีการศกึษาถดัไป  
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 - มติขิองนิสติต่อการการจดัระบบผูส้อน หลกัสตูรมกีลไกการประเมนิผลอาจารยผ์ูส้อนและ
อาจารย์พิเศษผ่านระบบ ปค . 003/ปค . 004 (B.Ed.Bio_58_5.2_2) และผ่านระบบทวนสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา  
 - มติขิองอาจารยผ์ูส้อนต่อการวางระบบผูส้อน หลกัสูตรมกีลไกการประเมนิความพงึพอใจ
ต่อการวางระบบผูส้อนโดยผา่นแบบสาํรวจความคดิเหน็ต่อการวางระบบผูส้อน  
 
สรปุแผนการดาํเนินงานการวางระบบผูส้อนในรายวชิาพืน้ฐานในปีการศกึษา 2557-2559  
 ปีการศึกษา 2557 กําหนดผูส้อนรายวชิาพืน้ฐานใหแ้ต่ละหวัขอ้บรรยายเป็นไปตามความ
ชาํนาญของอาจารยผ์ูส้อน เช่น รายวชิาพืน้ฐาน ชว 101 ชวีวทิยา1 และ ชว 102 ชวีวทิยา2 ไดม้ี
การจดัแบ่งอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละหวัขอ้ตามความเชีย่วชาญของอาจารยใ์นแต่ละทา่น โดยผา่นความ
เหน็ชอบของคณาจารยใ์นภาควชิา ฯ และอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา ยกตวัอยา่งเช่น 1) หวัขอ้ที่
เกี่ยวกบัพชืบรรยายโดย อาจารย์ ดร.อภริดา สถาปตัยานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านพชื และมี
งานวจิยัทางดา้นอนุกรมวธิานของเฟิรน์และกลว้ยไม ้2) หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัสตัวบ์รรยายโดย อาจารย ์
ดร.ณฐัรนิทร ์วงศธ์รรมวานิช เป็นอาจารยท์างดา้นสตัววทิยา 3) หวัขอ้ทางจุลชวีวทิยา บรรยายโดย 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พชิาภคั สมยรูทรพัย ์เป็นอาจารยส์าขาจุลชวีวทิยา (B.Ed.Bio_58_5.2_3)  
 การเกษยีณอายุราชการของอาจารยจ์ติตมิา เหมกติตวิฒัน์ ในปีการศกึษา 2557 หลกัสตูร ฯ 
จงึพจิารณาให ้อาจารย ์ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ผูเ้ชีย่วชาญทางสตัวไ์มม่กีระดูกสนัหลงัและโพรโท
ซวัวทิยา นอกจากน้ีอาจารยม์งีานผลงานวชิาการทางดา้นโพรโทซวัวทิยา ใหเ้ป็นผูส้อนในวชิา ชว
101 หวัขอ้ โพรทสิต ์ 
 จากผลการประเมนิ ปค 003 ของอาจารยใ์นปีการศกึษา 2557 พบว่า อาจารยผ์ูส้อนแต่ละ
ท่านได้คะแนนการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ดี คอื ไม่ตํ่ากว่า 4.00 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมของอาจารย์
ผูส้อนในภาควชิา ปีการศกึษา 2557 คอื 4.27  
 ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรยงัไดป้ระชุมเพื่อการวางระบบผูส้อน และ
การกําหนดขอบเขตภาระงานของอาจารย์ใหม่ ในหลกัสูตร ฯ ดงัรายงานการประชุม 6/2558 
(B.Ed.Bio_58_Report_1) โดยมอบหมายให ้อ.กอ้งเกยีรต ิจาํปาศร ีอาจารยใ์หม่ทีจ่ะเขา้มาประจํา
ในหลกัสูตรการศึกษาบณัฑติ สาขาชวีวทิยา ซึ่งมคีวามถนัดทางด้านการศึกษาบณัฑติ และเคมี
ชวีภาพ เป็นอาจารย์เป็นผูป้ระสานงานและผู้สอนในรายวชิา วทศ 423 โครงงานวทิยาศาสตร์ 1 
วทศ 424 โครงงานวทิยาศาสตร ์2 และรายวชิา ชว 331 เคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมเีบือ้งตน้  และเชญิ
อาจารย์พเิศษ คอื อาจารย์จติติมา เหมกติติวฒัน์ เป็นอาจารย์ภาควชิาชวีวทิยาที่ได้เกษียณ์อายุ
ราชการไปแลว้สอนในรายวชิา ชว 221 บรูณาการจุลกายวภิาคศาสตร ์(B.Ed.Bio_58_Report_1)  
 นอกจากน้ี ไดส้าํรวจรายวชิา ชว 101 พบว่าอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาจําเป็นตอ้งลาคลอด
บุตรในช่วงเวลาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน ดงันัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและภาควชิาได้
เขา้ร่วมพจิารณาเรื่องน้ีในโครงการปรบัปรุงรายวชิาพื้นฐาน โดยวางระบบผูส้อนให ้อ.ดร.วลัลภา 
หล่อเหลี่ยม ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําในสาขาจุลชีววิทยาที่สอนในหวัข้อใกล้เคียงกนั คือ สอนใน
รายวชิา วจช 201 จุลชวีวทิยา และ ชว 271 จุลชวีวทิยาและปรสติวทิยาเบือ้งตน้สามารถสอนแทน
ในหวัขอ้ Biosystematics: Introduction,Virus, Monera, Fungi  
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 รายวชิา ชว 102 ชวีวทิยา 2 ไดเ้ปลีย่นตวัอาจารยผ์ูบ้รรยายหวัขอ้ Nutrition and Digestive 
system และ Endocrine เป็นอาจารย ์อาจารย ์ดร.ธนิต ศริบุิญ ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในองคค์วามรู้
ดงักล่าว   ในรายวชิา ชว 323 สตัวม์กีระดกูสนัหลงั ไดเ้พิม่อาจารย ์อาจารยด์ร.อนิทนนท ์กลศาสตร์
เสนีซึง่มคีวามเชีย่วชาญดา้นสตัวม์กีระดกูสนัหลงัและการอนุรกัษ์เป็นผูร้ว่มสอน 
 จากผลการประเมนิ ปค 003 ของอาจารยใ์นปีการศกึษา 2558 พบว่า อาจารยผ์ูส้อนแต่ละ
ท่านได้คะแนนการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ด ีคอื ไม่ตํ่ากว่า 4.00 และการประเมนิความพงึพอใจต่อ
ระบบการกําหนดผูส้อนของอาจารยผ์ูส้อน พบว่าผลประเมนิความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก โดย
มผีลคะแนนรวม 4.35 คะแนน  ดงัผลสรุปแบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารย์ผู้เกี่ยวขอ้งกบั
หลกัสตูร หวัขอ้การวางระบบผูส้อน (B.Ed.Bio_58_5.2_4)  
 ดงันัน้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรครัง้ที ่5/2559 มมีตใิหห้ลกัสูตร
ดาํเนินระบบการกาํหนดผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง พรอ้มทัง้สาํรวจปญัหาอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาก่อน
เปิดภาคเรยีน เพือ่กาํหนดอาจารยผ์ูส้อนในปีการศกึษาถดัไป 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและภาควชิา ฯ ได้ร่วมกบัวางแผนการกาํหนดผู้สอนใน           
ปีการศึกษา 2559 ดงัน้ี 
 1) ในรายวชิาพืน้ฐาน ชว 191 หวัขอ้อาณาจกัรพชื 2 ไดม้อบหมายให ้อาจารย ์ดร.อภริดา 
สถาปตัยานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์สาขาพฤษศาสตร์ และมผีลงานวชิาการทางด้านเฟิร์นวทิยาเป็น
ผูส้อนในหวัขอ้ดงักล่าว   
 2) ในรายวชิา ชว 191 หวัขอ้การแบ่งเซลล ์ อาจารย ์ดร. รกัชนก โคโต เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นพนัธุศ์าสตรข์องพชื มาสอนในหวัขอ้ดงักล่าว  
 3) รายวชิา ชว 101 หวัขอ้ Biosystematics: Introduction,Virus, Monera, Fungi มอบหมาย
ใหผู้ช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พชิาภคั สมยรูทรพัย ์ซึง่เป็นเชีย่วชาญดา้นจุลชวีวทิยามาสอน  เป็นตน้    
  
- การกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
  1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ส่งคําอธบิายรายวชิาและแผนที่แสดงการกระจายความ
รบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (curriculum mapping) ทีป่รากฏใน มคอ.2 
เพือ่ใหอ้าจารยผ์ูส้อนเพือ่ใหอ้าจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิานําไปเป็นขอ้มลูสาํหรบัเขยีนจุดประสงคก์าร
เรยีนรูร้ายวชิาใน มคอ.3/มคอ.4 พรอ้มทัง้กาํหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้
 2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประสานงานกบัฝ่ายวชิาการคณะวทิยาศาสตร์ มกีลไก
กําหนดใหอ้าจารย์ผูส้อนจดัทํา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษาอย่างน้อย 30 วนั โดยในปี
การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย ฯ ได้กําหนดให้มีการจดัทํา มคอ. 3-6 ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่ง
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดแ้ต่งตัง้ อ.ดร.ณฐัรนิทร ์วงศธ์รรมวานิช และ อ.ดร.วุฒพิงษ์ ทองใบ  
เป็นผูต้ดิตามกํากบัการจดัส่ง มคอ. 3-6  พรอ้มทัง้น้ีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรไดม้อบหมาย 
อาจารยท์ัง้สองท่านเขา้รบัการอบรมการจดัทาํและตรวจสอบ มคอ.3/มอค.5 ออนไลน์ซึง่จดัโครงการ
โดยมหาวทิยาลยั ฯ เพื่อเรยีนรูร้ะบบและการตดิตาม มคอ. 3-6 ไดอ้ย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ 
(B.Ed.Bio_58_Report_2) 
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 อ.ดร.ณฐัรนิทร ์วงศธ์รรมวานิช และ อ.ดร.วุฒพิงษ์ ทองใบ ประสานงานกบัฝา่ยวชิาการของ
คณะวทิยาศาสตร์ในการติดตามการส่ง มคอ. 3/มคอ. 4   ทัง้น้ีก่อนนําขึน้สู่ระบบ คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตรต้องตรวจสอบความถูกต้องและดูความสอดคล้องตามคําอธบิายรายวชิาที่มอียู่ใน 
มคอ. 2 ของการจดัทาํ มคอ. 3/ มคอ. 4 ก่อนเผยแพรท่างระบบสารสนเทศต่อไป 
 3. หลงัจากพน้ช่วงเวลาเพิม่ถอนรายวชิา อาจารย์ประจําหลกัสูตรจะแจ้งต่อภาควชิาเพื่อ
ดําเนินการปิดรายวชิาซึ่งไม่มนิีสติลงทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ เพื่อไม่ใหม้ปีญัหาในการกํากบั
ตดิตาม มคอ. 5/มคอ. 6 
 เมื่อสิน้สุดปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรไดพ้จิารณาระบบการตดิตาม
การกํากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทําแผนการเรยีนรู ้ พบว่ามปีระสทิธภิาพในการดําเนินการ
และใหด้าํเนินการต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2559 (B.Ed.Bio_58_Report_9) 
 
- การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการ
วิชาการทางสงัคม การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 
 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวางแผนระบบเพื่อพจิารณาจากความเป็นไปได ้และความ
พรอ้มในการบรูณาการกบัการวจิยั การบรกิารวชิาการทางสงัคม การทาํนุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม 
โดยพจิารณาในระดบัหลกัสูตร ภาควชิาชวีวทิยา  และคณะร่วมผลติ (คณะวทิยาศาสตร ์และคณะ
ศึกษาศาสตร์) เพื่อการบูรณาการในแบบสหวทิยาการ  ต่างหลกัสูตรและต่างคณะ จะได้ฝึกการ
ทาํงานรว่มกนั (B.Ed.Bio_58_Report_2) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จงึมมีตใิหเ้ลอืก รายวชิา
ดงัต่อไปน้ี  
 1. การบรูณาการกบัการวิจยั ไดแ้ก่  
   - วชิา ชว 403 ปญัหาพเิศษ (ปกัษวีทิยา) กลุ่มผูเ้รยีนที ่2 สาํรวจนกในแหล่งทีอ่ยู่
ต่าง ๆ เชน่ บรเิวณปา่ชายเลน แหล่งน้ําจดื สวนสาธารณะ ปา่ผลดัใบ ปา่ดบิ เพื่อเปรยีบเทยีบความ
หลากหลายของชนิดของนก ความคล้ายคลงึกนัของนกในแหล่งที่อยู่อาศยั และอภปิรายลกัษณะ
จาํเพาะของนกทีพ่บในแต่ละแหล่ง   
   - วชิาโครงงานวทิยาศาสตร ์(วทศ 423 และ วทศ 424) นอกจากการเรยีน ระเบยีบ
วธิวีจิยัทางวทิยาศาสตร ์และการเขยีนผลงานทางวทิยาศาสตรแ์ล้ว  นิสติมสี่วนร่วมกบัอาจารย์ที่
ปรกึษา ไดว้างแผนการวจิยั การออกแบบการทดลอง การเกบ็ผลการทดลอง การวเิคราะหผ์ลการ
ทดลอง  ตลอดถงึการสรปุผลการทดลอง โดยหวัขอ้วจิยัของนิสติเป็นสว่นหน่ึงของงานวจิยัทีอ่าจารย์
ไดร้บัทุนวจิยัหรอืการคน้ควา้ 
   - วชิา ศษ 591 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสอบการณ์วชิาชพี 1 และ วชิา ศษ 
592 การปฏิบตัิการสอนและฝึกประสอบการณ์วิชาชีพ 2 ซึ่งเป็นวิชาที่นิสิตชัน้ปีที่ 5 จะต้องไป
ปฏิบัติการฝึกสอน ณ สถานศึกษา  ซึ่งนิสิตต้องทําวิจัยในชัน้เรียน ในสถานศึกษาที่นิสิตไป
ปฏบิตักิารสอนภาคเรยีนละ 1 เรื่อง รวม 2 หวัขอ้วจิยัต่อปีการศกึษา ซึง่ไดจ้ดัทาํเสมอมา  งานวจิยั
ในชัน้จะทําใหนิ้สติไดป้ระสบการณ์ในการวางแผน ออกแบบการเรยีนการสอน การประเมนิ  การ
แกไ้ขปญัหา   ในหน้าทีค่รตู่างๆ 



 หน้า 49 

  2. การบูรณากบัการบริการวิชาการทางสงัคม โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ ได้
ร่วมกบัภาควชิาชวีวทิยาวางแผนและเลอืกรายวชิาทีม่คีวามเหมาะสมต่อการบูรณาการความรูก้าร
จดัการเรยีนการสอนงานวจิยัแก่ชุมชน ทัง้น้ีกําหนดใหร้ายวชิา  ชว 262 นิเวศวทิยา ซึ่งเป็นวชิา
บังคับในหลักสูตรของนิสิตชัน้ปีที่ 2  เป็นตัวกําหนดหัวข้อบูรณาการสอนคือ โปรตัวซัวกับ
นิเวศวทิยา ซึง่เป็นหวัขอ้ทีถู่กบรรจุอยู่ในสาระการเรยีนรูใ้นรายวชิาดงักล่าว  ในการบรกิารวชิาการ
ของคณะวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ ในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดั
สระแกว้อยา่งยัง่ยนื  ครัง้ที ่2 ณ โรงเรยีนวฒันานคร อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้วนัที ่15 - 16 
พฤศจกิายน 2558 เมื่อสิน้สุดโครงการ นิสติกศบ-ชวีวทิยา ไดท้ําการประเมนิถงึผลสมัฤทธิ ์ในการ
เขา้ร่วมกจิกรรม พบว่านิสติสามารถบูรณาการความรูด้า้นโพรโทซวั และนิเวศวทิยา ตลอดจนนิสติ
ได้รบัการพฒันาทกัษะการสื่อสาร และพฒันาความรู้ได้แม่นยําอยู่ในเกณฑ์ดี ถึง ดีมาก (ระดบั
คะแนนมากกว่า 4 ในทุกด้าน จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนิสติใน
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ ชวีวทิยา (B.Ed.Bio_58_5.2_5) 
 3. การบูรณาการด้านการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม ไดแ้ก่ ชว 324 กฏีวทิยา 
คณาจารย์บูรณาการการเรยีนการสอนโดยใช้วธิ ี มอบหมายใหนิ้สติศกึษาคน้คว้าแมลงที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรมของคนไทยตามหวัขอ้ทีนิ่สติสนใจ พรอ้มนําเสนอหน้าชัน้เรยีน  
เมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอน จะมกีารสมัภาษณ์นิสติ ดา้นการจดัการเรยีนโดยการนําศลิปวฒันธรรม
มาบูรณาการในหอ้งเรยีน ซึ่งผลการสมัภาษณ์พบว่านิสติมคีวามพงึพอใจในระดบัมากท่ีสุด และ
นิสติเขา้ใจเน้ือหาในวชิา กฏีวทิยามากยิง่ขึน้ และสามารถนําความรูท้างดา้นกฏีวทิยาประยุกตใ์ชใ้น
บรบิทประจาํวนัมากยิง่ขึน้ 
 
 เม่ือส้ินสุดการปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ได้พจิารณาระบบและ
กลไก โดยเหน็ควรเพิม่รายวชิาทีม่กีารบูรณะการกบังานวจิยัมากขึน้ และเสนอใหท้าํวจิยัในชัน้เรยีน 
ในรายวชิา ชว 221 บูรณาการจุลกายวภิาคศาสตร ์ชว 322 สตัวไ์ม่มกีระดกูสนัหลงั และ ชว 331 
เคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมเีบือ้งตน้ (B.Ed.Bio_58_Report_9) 
  สําหรบัการบูรณาการการเรยีนการสอนกบับรกิารวชิาการทางสงัคม ในโครงการเปิดโลก
วทิยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยนื  ครัง้ที่ 3 ซึ่งจดัเป็นโครงการต่อเน่ือง 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจะทาํการประชุมรว่มกบัภาควชิาชวีวทิยาต่อไป    
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การหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
B.Ed.Bio_58_Report_1 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา   

ครัง้ที ่6/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_2 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา   

ครัง้ที ่7/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_9 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา   

ครัง้ที ่5/2559 
B.Ed.Bio_58_5.2_1 หน้าเวป็เพจภาควชิาชวีวทิยา  
B.Ed.Bio_58_5.2_2 ตวัอยา่งแบบประเมนิอาจารย ์(ปค003/01) 
B.Ed.Bio_58_5.2_3 รายงานการประชุมภาควชิาชวีวทิยา วาระพเิศษครัง้ที ่4/2557 

การปรบัปรงุรายวชิาพืน้ฐาน 
B.Ed.Bio_58_5.2_4 ผลสรปุแบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผ์ูเ้กีย่วขอ้งกบั

หลกัสตูร หวัขอ้การวางระบบผูส้อน 
B.Ed.Bio_58_5.2_5 ผลสรปุแบบประเมนิความพงึพอใจต่อโครงการบรกิารวชิาการต่อ

ชุมชน ปีการศกึษา 2558 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 5.3  การประเมินผูเ้รียน  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

 1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ ควบคุมและกํากบัการจดัการเรยีนการสอนและ
การประเมนิผลการรูใ้หไ้ดต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิโดยตรวจตดิตามการจดัการเรยีนรู ้มคอ.3 
รวมทัง้พจิารณาน้ําหนักขององคป์ระกอบในการประเมนิใหเ้ป็นไปตาม curriculum mapping และ
วางแผนใหม้กีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทัง้หมดที่เปิด
สอนโดยใหค้รอบคลุมมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ัง้ดา้น คุณธรรมจรยิธรรม  ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะ
ทางปญัญา  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้ซึง่เป็นเกณฑท์ี่
ใชใ้นการตรวจตดิตามการทวนสอบมาตรฐานการเรยีนรู ้และทัง้น้ีคณะกรรมบรหิารหลกัสูตรฯ  ได้
รว่มกบัภาควชิาชวีวทิยา ตัง้แต่งคณะกรรมการทวนสอบระดบัภาควชิา เพื่อเป็นคณะกรรมทวนสอบ
ผลสมัฤทธิใ์นหลกัสตูรต่าง ๆ  (B.Ed.Bio_Report_2)    

 โดยทัง้น้ีคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดว้างแผนกําหนดรายวชิาทีจ่ะทําการทวน
ไว้ในรายงานการประชุมหลักสูตร ครัง้ที่ 7/2558  และวางระบบติดตามและประสานงานโดย
มอบหมาย อ.ดร. วุฒพิงษ์ ทองใบ เป็นผูป้ระสานงาน 
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2. หลกัสูตรไดท้ําการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการศกึษา รวมทัง้สิน้ 2 ภาค
การศกึษา เทา่กบั 18 รายวชิาจาก 66 รายวชิาทีนิ่สติ กศ.บ.ชวีวทิยาไดล้งทะเบยีนเรยีนปีการศกึษา 
2558 คดิเป็น 27.27 % ภายหลงัสิน้สุดภาคเรยีนแต่ละภาคการศกึษา และไดส้รุปรายงานผลการ
ทวนสอบตามทีไ่ดร้ายงานไวใ้น มคอ.7 ดงัรายวชิาในตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางสรปุผลประเมินทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยการประเมินตนเองของนิสิต 

 รายวิชา คะแนน (5 คะแนน ) 
ชัน้ปีที ่1 ชว 101 3.80 
 ชว 102 2.77 
 ชว 191 3.79 
 ชว 192 3.75 
ชัน้ปีที ่2 ชศ 221 3.94 
 ชว 212 4.92 
 ชว 221 3.73 
 ชว 262 3.98 
 วจช 201 4.03 
 วจช 202 4.06 
ชัน้ปีที ่3 ชว 305 3.97  
 ชว 322 3.74  
 ชว 331 3.69  
 ชว 341 3.67  
 ชว 353 3.76  
 ชว 494 3.95  
ชัน้ปีที ่4 วทศ 301  3.89 
 ชศ 471 3.67 

 โดยสรุปผลการทวนสอบสมัฤทธิใ์นปีการศกึษา  2558 พบว่านิสติมผีลการเรยีนรูค้รบทุก
ดา้น และแต่ละวชิามมีาตรฐานการเรยีนรูต้รงตามทีร่ะบุไวใ้น มคอ. 3  

จากนัน้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มอบหมายให้ อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ เป็นผู้
ประสานงานกบัคณะกรรมการทวนสอบระดบัภาควชิา เพื่อนําผลการทวนสอบเขา้มาเสนอในการ
ประชุมหลกัสตูรครัง้ที ่5/2559 (B.Ed.Bio_58_Report_9) เพื่อพจิารณามาตรฐานการเรยีนดา้นต่าง 
ของต่างละวชิา พรอ้มทัง้เสนอแนะแนวทางการปรบัปรงุจากการผลทวนสอบ ดงัต่อไปน้ี 

1) ใหเ้พิม่เน้ือหาในบางรายวชิา และมตีอ้งการแบบฝึกหดัในรายวชิาเรยีนทีเ่ป็นภาคบรรยาย  
2) ตอ้งการใหอ้าจารยใ์ชส้ือ่การสอนทีห่ลากหลายมากขึน้   
3) ตอ้งการใหอ้าจารยป์รบัปรงุเอกสารประกอบการสอน ใหล้ะเอยีดมากยิง่ขึน้   
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมอบหมายให ้อ.ดร.วุฒพิงษ์ ทองใบ ไดแ้จง้ผลการทวนสอบ

พรอ้มขอ้เสนอแนะต่ออาจารยผ์ูส้อนหรอืผูป้ระสานงาน เพื่อใหด้าํเนินการปรบัปรุงการเรยีนการสอน
ในปีการศกึษาถดัไปต่อทีป่ระชุมหลกัสตูรภาควชิา ฯ  
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    เมื่อสิน้สุดการศกึษาปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการไดพ้จิารณาระบบการการจดัทํา 
ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์โดยมมีตทิี่ประชุมหลกัสูตรครัง้ที ่5/2559 ใหอ้าจารย ์วุฒพิงษ์ ทองใบ เป็น
อาจารยผ์ูป้ระสานงานการทวนสอบผลสมัฤทธิต่์อไป และใหอ้าจารย ์วุฒพิงษ์ ทองใบ ศกึษาระบบ
การทวนสอบเพิม่เตมิและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพือ่ปรบัปรงุระบบการทวนสอบ
ของหลกัสตูร ก่อนเปิดภาคเรยีนถดัไป 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ มรีะบบและกลไกการวดัผลการเรยีนรู ้โดยมเีครื่องมอืการ
ประเมนิผลที่หลากหลายทัง้ในรูปแบบขอ้สอบ ปรนัย อตันัย รวมถงึการทํารายงาน มกีารกําหนด
เกณฑก์ารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ตาม curriculum mapping นอกจากน้ียงัมเีชญิ
ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อรว่มกนัวพิากยข์อ้สอบในรายวชิาทีม่อีาจารยผ์ูส้อนหลายท่าน ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์
ดร.ไพศาล สทิธกิรกุล และคณาจารยใ์นภาควชิา ไดว้พิากยข์อ้สอบในรายวชิา ชว 101 ชวีวทิยา1 
ชว 191  ปฏบิตักิารชวีวทิยา1 อกีทัง้คณาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขาไดร้ว่มกนัไดว้พิากยข์อ้สอบ
ในรายวชิา ชว 102 ชวีวทิยา2 ชว191 ปฏิบตัิการชวีวทิยา2 ผลจากการวพิากย์ขอ้สอบ คอื การ
ปรบัปรุงรูปแบบข้อสอบ ให้มจีํานวนการประเมนิแบบต่าง ๆ เช่น ความจํา ความรู้ ความเขา้ใจ 
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เป็นตน้ ในสดัส่วนทีเ่หมาะสม ความยากงา่ยของขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัเวลา
สอบ และแก้ไขภาษาให้มีความชัดเจน ลดความกํากวม ทัง้ในส่วนของคําถาม และตัวเลือก 
เชน่เดยีวกบัปีการศกึษา 2557 
  เมื่อสิน้แต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพจิารณาระดบัขัน้ของผลการ
เรยีนของนิสติดงัในรายงานการประชุมหลกัสตูร ฯ วาระพเิศษ ครัง้ที ่1/2559 วาระ 3.1 พจิารณาผล
การเรยีน ภาคเรยีนที ่1/2558 (B.Ed.Bio_58_Report_10) และ วาระพเิศษ ครัง้ที ่2/2559 วาระ 3.1 
พจิารณาผลการเรยีน ภาคเรยีนที ่2/2558 (B.Ed.Bio_58_Report_11) จากนัน้จงึเสนอต่อทีป่ระชุม
ภาควชิา เพือ่รว่มพจิารณาความเหมาะสมของผลการเรยีนของนิสติ ในปีการศกึษา 2558  
 ผลการพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาในหลักสูตร พบว่าผลการเรียนของนิสิตในทุก
รายวิชา มผีลการกระจายผลการเรยีนเป็น ปกติ สําหรบักรณีที่รายวิชาใดมผีลการเรยีนที่มกีาร
กระจายตัวไม่เป็นปกติ ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาจะต้องทําการชี้แจงต่อหลกัสูตร และ
ภาควชิา ฯ ตามลาํดบั 
 

- การกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ วางแผนดาํเนินการ กาํกบั และตดิตามการประเมนิผลการ
จดัการเรยีนการสอน โดยกาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนหรอือาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาดาํเนินการ
จดัทาํ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายหลงัสิน้สดุการจดัการเรยีนการสอน ไมเ่กนิ 30 วนั และ มคอ. 7 
ภายหลงัสิน้สดุการจดัการเรยีนการสอน ไมเ่กนิ 60 วนั  
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สาํหรบัการจดัทาํ มคอ.5 และ มคอ.6 ปจัจุบนัเป็นการจดัทาํในระบบ Online ทัง้น้ีมอบหมาย
ให ้อาจารย ์ดร.ณฐัรนิทร ์วงศธ์รรมวานิช และอาจารย ์ดร.วุฒพิงษ์ ทองใบ ตดิตามการจดัสง่ มคอ.5 
และ มคอ.6 Online ใหท้นัตามเวลาทีก่าํหนด  ดงัรายงานการประชมุหลกัสตูร ครัง้ที ่ 6/2558 วาระ 
4.6 แผนกาํหนดชว่งเวลาการจดัทาํและสง่ มคอ.3 ถงึ มคอ.7 (B.Ed.Bio_58_Report_1) 
  

จากนัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ ประชุมเพือ่พจิารณา มคอ.5 และ มคอ.6 รวบรวม
ขอ้เสนอแนะ แนวทางการปรบัปรงุสาระรายวชิาใหท้นัสมยัทัง้ในสว่นของเน้ือหา และการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้ ก่อนนําขึน้สูร่ะบบเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัตามกรอบเวลาทีก่าํหนดไว ้ ดงัรายงานการ
ประชุมหลกัสตูร ฯ ครัง้ที ่8/2558 วาระที ่3 ตดิตามการจดัทาํและสง่ มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคเรยีนที ่
1/2258 (B.Ed.Bio_58_Report_4) และรายงานการประชุมหลกัสตูร ฯ ครัง้ที ่ 4/2559 วาระที ่ 3 
ตดิตามการจดัทาํและสง่ มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคเรยีนที ่2/2558 (B.Ed.Bio_58_Report_8)  

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ รวบรวมผลจาก มคอ.5/มคอ.6 ขอ้เสนอแนะจาก
ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ ผลการประเมนิการสอน (ปค 003) จากนิสติ ขอ้มูลจากกรรมการพฒันา
หลกัสูตร ผลสรุปการตอบแบบสอบถามของบณัฑติ และผลสรุปการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้
บณัฑติ เพื่อนํามาประกอบการพจิารณาและการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อจดัทาํ มคอ. 7 ใหแ้ลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่าํหนด เพื่อนําเสนอต่อคณะวทิยาศาสตรต่์อไปพรอ้มทัง้รวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อจดัทาํ
แนวทางการปรบัปรงุสาระรายวชิาใหท้นัสมยัทัง้ในสว่นของเน้ือหาและการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อ
นามาใชป้รบัปรงุการเรยีนการสอนและพฒันากจิกรรมของนิสติใหส้อดคลอ้งกบัการศกึษายุคปจัจุบนั 
ในปีการศกึษาถดัไป 
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อาจารยผ์ูส้อนพิจารณาผลการเรียนนิสิตและตดัเกรดร่วมกบัคณาจารยผ์ูส้อน 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ ประชุมวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบั 
กลุ่มสาขาวชิา และอาจารยป์ระจาํภาควชิาฯ เพื่อแจง้รายวชิาท่ีเปิดสอน และกาํหนด

อาจารยผ์ูส้อนและผูป้ระสานรายวชิา(P) 

อาจารยผ์ูส้อนหรือผูป้ระสานงาน จดัทาํ มคอ.3 และ มคอ.4 

คณะกรรมการหลกัสูตร ฯ ตรวจติดตามการดาํเนินการจดัทาํ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้
ตรงตาม curriculum mapping ท่ีกาํหนดไวใ้น มคอ.2 

อาจารยผ์ูส้อน ดาํเนินการสอนการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ วางแผนการกาํกบัติดตามและตรวจสอบการจดัทาํ
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ มคอ.5 และ มคอ. 6)และกาํหนดรายวชิาทวน

สอบผลสมัฤทธ์ิมาตรฐานการเรียนรู้ 

หวัหนา้ภาควชิากาํหนดผูส้อนหรือผูป้ระสานงานรายวชิา มอบหมายใหจ้ดัทาํ มคอ.3

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ กาํกบัติดตาม การทาํทวนสอบ และตรวจสอบการ
จดัทาํ มคอ.5 และ มคอ.6 

อาจารยผ์ูส้อนหรือผูป้ระสานงานจดัทาํการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ และจดัทาํ มคอ.5 
และ มคอ. 6 ก่อนภายหลงัจากปิดภาคเรียน ภายใน 30 วนั 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ สรุปผล ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ  มคอ.5 และ มคอ.6 
เพื่อประชุมวเิคราะห์ผล ใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา

ถดัไป 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ ใหนิ้สิตประเมินความพึงพอใจหลกัสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ จดัทาํ มคอ.7 ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและ
นาํเสนอต่อภาควชิาฯ เพือ่ส่งต่อไปยงัคณะ 

แต่งตั้ง หรือเชิญผูท้รงคุณวฒิุ
ทาํการวภิาคยข์อ้สอบ 

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและชดัเจนของขอ้สอบ 

อาจารยผ์ูส้อนแกไ้ขขอ้สอบ
ตามขอ้เสนอแนะ 

ผูส้อนและทีมผูส้อนตรวจสอบ
เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล

ใหแ้ป็นไปตาม มคอ.3 
และตดัเกรดร่วมกบัผส้อน 

เสนอผลการศึกษา (เกรด) ต่อ
กรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ 
ร่วมกบัภาควชิาและตดัเกรด

ร่วมกบัทีมผูส้อน 

กรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ
ภาควชิาตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของผลการศึกษาแต่ละรายวชิา 
และตดัเกรดร่วมกบัทีมผูส้อน 

แผนภาพที ่5.3 สรุปการประเมินผูเ้รียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลกัสตรการศึกษาบณัฑิต ชีววิทยา ปีการศึกษา 2558
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
B.Ed.Bio_58_Report_1 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่6/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_2 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่7/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_8 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่4/2559 
B.Ed.Bio_58_Report_9 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่5/2559 
B.Ed.Bio_58_Report_10 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวชิาชวีวทิยา วาระพเิศษ ครัง้ที ่1/2559 
B.Ed.Bio_58_Report_11 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวชิาชวีวทิยา วาระพเิศษ ครัง้ที ่2/2559 
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ตวับง่ช้ีท่ี 5.4  ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตวับง่ช้ี   ผลลพัธ ์
การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั 5 คุณภาพ ดมีาก 

ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(ตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นตามเกณฑ)์ 
รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่ง
น้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นรว่มในการ
ประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการดาํเนินงาน
หลกัสตูร  

ในปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเขา้
ร่วมประชุมหลกัสูตร ฯ ครัง้ที่ 6/2558  จนถงึ 
ครัง้ที ่6/2559 และวาระพเิศษ 2/2558 จนถงึ 
2/2559 โดยมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้เขา้รว่ม
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลกัสตูรมากกว่าหรอืเท่ากบั รอ้ยละ 
80  

B.Ed.Bio_58_Report_1 
ถงึ 

B.Ed.Bio_58_Report_12 
 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตาม
แบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา 
(ถา้ม)ี 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 
ปี )  ฉบับปรับปรุ ง  พ .ศ .  2556 ได้ผ่ านการ
เหน็ชอบจากสภาวชิาการและสภามหาวทิยาลยั 
และพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 
2557 

B.Ed.Bio_58_1.1_2 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อย
ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศกึษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

ในปีการศกึษา 2557 หลกัสตูร ฯ มรีายละเอยีด
ของรายวชิาตามแบบ มคอ. 3 ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศกึษา ครบทุกรายวชิา โดยในปี
การศกึษา 2557 มจีาํนวน 66 วชิา  

 

B.Ed.Bio_58_1.1_3 
 

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของรายวชิา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที่
เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

ในปีการศกึษา 2557 หลกัสตูร ฯ มรีายละเอยีด
ของรายวชิาตามแบบ มคอ. 5 ก่อนการเปิดสอน
ในแตล่ะภาคการศกึษา ครบทุกรายวชิา  

 

B.Ed.Bio_58_1.1_4 

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา 

ในปีการศกึษา 2557 หลกัสตูร ฯ ไดจ้ดัทาํ มคอ. 
7 แลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่5 กรกฏาคม 2559 และผ่าน
การรบัรองจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ตามรายงานการประชุมครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่5 
กรกฏาคม 2559 
 

B.Ed.Bio_58_Report_12 
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(ตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นตามเกณฑ)์ 
รายการหลกัฐาน 

6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์อง
นกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ีก่าํหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 
25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่
ละปีการศกึษา 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูร ฯ มกีารทวนสอบ
ผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ี่กําหนดใน มคอ. 3 จํานวน 18 รายวชิา 
คดิเป็น รอ้ยละ 27.27 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ดงั
รายงานการประชุมหลกัสตูร ครัง้ที ่5/2559  

B.Ed.Bio_58_Report_9 
 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน 
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้
จากผลการประเมนิการ
ดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 
ปีทีแ่ลว้ 

ผลการประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ. 
7 ในปีการศกึษา 2557 นํามาใชใ้นการปรบัปรุง
การจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื
การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาถดัไป 
โดยให้ทุกรายวิชาระบุการปรบัปรุงใน มคอ. 3 
ของรายวชิาทีเ่ปิดในปีการศกึษา 2558 

- 

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน 
ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอื
คาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีน
การสอน 

อาจารย์ใหม่ของภาควิชาชีววิทยาได้ร ับการ
ปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน ไดแ้ก่  
      อาจารย ์ดร. กอ้งเกยีรต ิจาํปาศร ีไดเ้ขา้
รว่มโครงการปฐมนิเทศบุคคลากรมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ รุน่ที ่1 ประจาํปีงบประมาณ 
2558 ระยะที ่1 (หมวดวชิาหลกัสตูรเฉพาะ) ใน
วนัที ่19 23 และ 24 ธนัวาคม 2557 และ
โครงการพฒันาคณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร ์ใน
เครอืเทางาม ครัง้ที ่6 วนัที ่10 - 11 มนีาคม 
2559  

B.Ed.Bio_58_4.1_21 
และ  

B.Ed.Bio_58_4.1_22 

9 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน
ไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละ
หน่ึงครัง้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละ
หน่ึงครัง้ 

B.Ed.Bio_58_4.1_4 
ถงึ  

B.Ed.Bio_58_4.1_20 

10 จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการ
พฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ต่อปี 

หลกัสตูรฯ มบุีคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการ
สอนจํานวน 2 คนและทัง้ 2 คนได้มกีารพฒันา
ทางวชิาการหรอืวชิาชพี คดิเป็นรอ้ยละ 100 

B.Ed.Bio_58_5.4_1 

11 ระดบัความพงึพอใจของ
นกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ี่
มต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม่
น้อยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 
5.00 

ไมป่ระเมนิ เน่ืองจากยงัไมม่นิีสติชัน้ปีสดุทา้ย - 
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(ตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นตามเกณฑ)์ 
รายการหลกัฐาน 

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่
ไมน้่อยกวา่ 3.50 จากคะแนน
เตม็ 5.00 

ไมป่ระเมนิ เน่ืองจากยงัไมม่นิีสติชัน้ปีสดุทา้ย - 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 10  
จาํนวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีดาํเนินการ

ผา่น 
10  

ร้อยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการดาํเนินงานร้อยละ 100 ของตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีระบไุว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากบั 100 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
B.Ed.Bio_58_Report_1  ถงึ 
B.Ed.Bio_58_Report_12 

รายงานการประชุมหลกัสูตรการศึกษาบณัฑติ ประจําปีการศึกษา 
2558 

B.Ed.Bio_58_1.1_2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒกิบัการพฒันารายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) 
B.Ed.Bio_58_1.1_3 รายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3และ มคอ.4 (CD) 
B.Ed.Bio_58_1.1_4 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5และ มคอ. 6 

(CD) 
B.Ed.Bio_58_4.1_21 และ 
B.Ed.Bio_58_4.1_22 

หลกัฐานอาจารยใ์หมท่ีไ่ดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน 

B.Ed.Bio_58_4.1_4  ถงึ  
B.Ed.Bio_58_4.1_20 

หลกัฐานการเขา้รว่มอบรม/ดงูาน/สมัมนา ของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

B.Ed.Bio_58_5.4_1 หลกัฐานการเขา้รว่มอบรม/ดงูาน/สมัมนา ของพนกังานสายสนนัสนุน 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้(ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 
- ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพ่ือให้มี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในทุกปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะมีระบบการดําเนินงานโดยจะร่วมประชุมเพื่อ
ปรกึษาหารอืกนัในดา้นของการออกแบบระบบ และกลไกในการเตรยีมความพรอ้ม และปรบัปรุงสิง่สนับสนุน
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัเพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ินอกจาก
ยงัน้ียงัร่วมกนัออกแบบสอบถามความพึง่พอใจต่อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้สาํหรบัตรวจสอบและปรบัปรุงความ
พร้อมการจดัการเรียนการสอนทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีการให้บริการ วสัดุครุภณัฑ์ต่าง ๆ 
รวมทัง้กจิกรรม หรอืโครงการทีนิ่สติอยากใหห้ลกัสูตร ฯ จดัในปีการศกึษาหน้า โดยแบบสอบถามดงักล่าวจะ
มอบใหนิ้สติทุกชัน้ปี (ชัน้ปีที ่1-4) และคณาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใน Google form ทุกประจาํปีการศกึษา โดย
ประชาสมัพนัธ์ผ่านอาจารยท์ี่ปรกึษา และ Facebook ของหลกัสูตร จากนัน้จะนําผลและขอ้เสนอแนะจาก
แบบสอบถามความพึง่พอใจต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติมาสรปุ เพื่อรวบรวมขอ้มลู และขอ้เสนอแนะเพื่อ
นํามาแก้ไขแผนการดําเนินงานในปีการศึกษาหน้า นอกจากน้ียงักําหนดรายการครุภณัฑ์เร่งด่วนที่มคีวาม
จําเป็นสําหรบัการจดัการเรยีนสอนของนิสติในหลกัสูตร ฯ และภาควชิา จากผลการประเมนิจาก ปีการศกึษา 
2557 เพือ่ใชส้าํหรบัการปรบัปรงุสิง่สนบัสนุนการเรยีนในปีการศกึษา 2558 (B.Ed.Bio_58_Report_1) ดงัน้ี  

1. ระดบัความพงึพอใจของนิสติชัน้ปีที ่1 เฉลีย่ เทา่กบั  3.25  
2. ระดบัความพงึพอใจของนิสติชัน้ปีที ่2 เฉลีย่ เทา่กบั  4.01 
3. ระดบัความพงึพอใจของนิสติชัน้ปีที ่3 เฉลีย่ เทา่กบั  4.11 
4. ระดบัความพงึพอใจของนิสติชัน้ปีที ่4 เฉลีย่ เทา่กบั  3.78 

ระดบัความพงึพอใจของคณาจารย ์เฉลีย่ เทา่กบั      3.95 
                                                       เฉล่ีย   3.87 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1. อยากใหม้กีารปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารโดยการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศสําหรบัการเรยีนการสอน 

วชิา BI 221 (Biotechnique) 
2. อ่างน้ําควบคุมอุณหภูม ิไม่เพยีงพอต่อความต้องการในทําปฏบิตัิการสําหรบัการเรยีนการสอน

วชิาเอกของภาควชิา ฯ 
3.    อยากใหภ้าควชิามกีารจดัซือ้คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คและ visualizer เพิม่เตมิ 
4. อยากใหม้กีารปรบัปรงุซ่อมแซมครภุณัฑเ์พิม่เตมิ 
5. ควรมกีารตรวจสอบระบบไฟและเครือ่งปรบัอากาศใหพ้รอ้มก่อนมกีารเรยีนการสอน 
6.    นอกจากน้ียงัมคีวามตอ้งการใหห้ลกัสตูร / ภาควชิาจดัซือ้ครุภณัฑเ์พิม่เตมิเพื่อใชใ้นการจดัการ

เรยีนการสอน รวมถงึการทํางานโครงงานวทิยาศาสตรข์องนิสติในหลกัสตูร ฯ ชัน้ปีที ่4 อกีหลายรายการ ไดแ้ก่ 
กลอ้งจุลทรรศน์ เครือ่งชัง่ 4 ตําแหน่ง ตูป้ลอดเชือ้ เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรม เครือ่งจา่ยพาราฟิน เป็นตน้  

จากนัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ฯ ทําการเสนอรายการครุภณัฑเ์ร่งด่วนต่อฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
ประจาํภาควชิา เพือ่นํารายการครภุณัฑด์งักล่าวเขา้ทีป่ระชุมภาควชิาเพือ่พจิารณารว่มกนัในการจดัซือ้ครภุณัฑ ์
หรอืสิง่สนับสนุนการเรยีนการรู ้นอกจากน้ียงัไดจ้ดัทําแบบสอบถามสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ประจําปีการศกึษา 
2558 ซึง่สามารถสรปุผลไดด้งัน้ี (B.Ed.Bio_58_6.1_2)   
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ลาํดบัท่ี รายการ คะแนนเฉล่ีย 
1 จาํนวนหรอืความพอเพยีงของอุปกรณ์ / สือ่การเรยีนการสอน 3.03 
2 ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ / สือ่การเรยีนการสอน 3.27 
3 สภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน / หอ้งปฏบิตักิารโดยรวม 3.53 
4 ขนาดหอ้งเรยีนมคีวามเหมาะสม และมอุีปกรณ์เพยีงพอกบัผูเ้รยีน 3.63 
5 อาคาร หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารมคีวามเหมาะสมและจาํนวนเพยีงพอ 3.38 
6 ดา้นเทคโนโลย ี 2.65 
7 ดา้นความสะดวกในการใชง้านอนิเทอรเ์นต 2.73 

 เฉล่ีย 3.17 
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากใหเ้พิม่เตมิอุปกรณ์สาํหรบัปฏบิตักิาร 
2. อยากใหม้โีครงการพานิสติไดท้ศันศกึษานอกสถานที่ ตามแหล่งเรยีนรูต่้างๆ มากขึน้ เพราะ

สภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัไมเ่อือ้ต่อการศกึษาทางดา้นชวีวทิยาได ้เพยีงพอ 
3. อยากใหจ้ดัหากลอ้งจุลทรรศน์เพิม่เตมิ 
4. การจดัหอ้งเรยีนตอนน้ีประสบปญัหา วา่หอ้งเรยีน มกีารจองทบัซอ้นกบั รายวชิาอื่น 
5. อุปกรณ์สือ่ ต่าง ๆ เชน่ projector คอมพวิเตอร ์Note book มอีายกุารทาํงานทีม่าก 
6. ไฟฟ้าดบับ่อยมากทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเสยีหาย 
7. ครภุณัฑบ์างชนิดชาํรดุ 

  เมื่อหลกัสูตร และภาควชิาไดค้รุภณัฑแ์ละสิง่สนับสนุนการเรยีนรูต้ามขอ้เสนอแนะตามนิสติและ
คณาจารย์ประจําหลกัสูตร จะทําการประเมินความพึงพอใจในการจดัเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
สอบถามความตอ้งการสิง่สนับสนุนเพิม่เตมิ เพื่อใชส้าํหรบัการประกอบการวางแผนการจดัเตรยีมสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งพบว่าความพึงพอใจของนิสิต และคณาจารย์มีความพึงพอใจของการ
จดัเตรยีมสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้อยู่ในเกณฑ์ด ี(B.Ed.Bio_58_Report_7) และยงัมขีอ้เสนอแนะให้หลกัสูตร
จดัเตรยีมครภุณัฑแ์ละสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูเ้พิม่เตมิในปีการศกึษาต่อไป (2559) ดงัน้ี  

 เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จะประชุมเพื่อทบทวน และประเมิน
กระบวนการ ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง เพื่อใช้วางแผนการปรบัปรุงระบบใหท้นัสมยั และ
เหมาะสมต่อบรบิทของหลกัสตูรเป็นลาํดบัต่อไป (B.Ed.Bio_58_Report_9) 
 
- จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
         จากการประเมนิสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติและคณาจารยใ์นปีการศกึษา 2557 และ 2558 
พบว่า ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ี ซึง่แสดงถงึจาํนวนสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการ
จดัการเรยีนการสอน ในระหว่างปี นอกจากน้ีหลกัสตูร ฯ รว่มกบัภาควชิาชวีวทิยาทาํการสาํรวจครุภณัฑเ์พื่อ
ประเมนิความเพยีงพอ หรอืสภาพครุภณัฑท์ีม่อียู ่รวมถงึความตอ้งการและความจาํเป็น นอกจากน้ีหลกัสตูรได้
ใหนิ้สติและคณาจารยป์ระเมนิสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ และเปิดโอกาสใหนิ้สติรอ้งเรยีนในกรณีทีม่คีวามตอ้งการ
เพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 



 หน้า 61 

- กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้

จากผลการประชุมคณะกรรมการผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรการศึกษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่
3/2559 โดยหลกัสูตรได้กําหนดให้จดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจหลงัได้รบัการปรบัปรุงสิง่สนับสนุนการ
เรยีนรูข้องนิสติและอาจารยป์ระจาํปีการศกึษา 2558 ซึง่ไดไ้ดผ้ลการประเมนิในระดบัด ีโดยทีนิ่สติมคีวามพงึ
พอใจ เน่ืองจาก หอ้งปฏบิตักิารมคีรภุณัฑใ์หมห่ลายรายการ อาท ิกลอ้งจุลทรรศน์  projector คอมพวิเตอร ์เป็น
ต้น รวมทัง้ครุภณัฑอ์ื่น ๆ ทีใ่ชส้ําหรบัการจดัการเรยีนการสอน และการทําโครงงานวทิยาศาสตร ์เช่น เครื่อง
เพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรม  (สําหรบัวชิา Integrated microanatomy) เครื่องจ่ายพาราฟินพรอ้มแท่นเยน็ 
(สาํหรบัวชิา Biotecnique) ตูแ้ช่แขง็อุณหภูมติํ่า (ใชส้ําหรบัเกบ็ตวัอย่างในการจดัการเรยีนการสอนปฏบิตักิาร
ของหลกัสตูร และภาควชิา) เครือ่งกลัน่ระเหยสารตวัอยา่งแบบหมนุ (สาํหรบัวชิา General Physiology)  เครื่อง
เขย่าควบคุมอุณหภูมิแบบตัง้พื้น (สําหรบัวิชา Microbiology)  และ ตู้ปลอดเชื้อ (สําหรบัวิชา Integrated 
microanatomy) ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการปรบัปรุงเกิดผลที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรได้ดําเนินงานปรับปรุงข้อเสนอแนะจากการประเมิน และ เสนอซื้อครุภัณฑ์เร่งด่วน ดัง น้ี 
(B.Ed.Bio_58_6.1_4) 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน การดาํเนินงานของหลกัสตูร ฯ 

อยากให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
โดยการติดตัง้เครื่องปรบัอากาศสําหรบั
การเรยีนการสอน วชิา BI221 Biotecnique 
(หอ้ง 19-1105) 

ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ และภาควิชาเรื่องการปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอ้งปฏบิตักิารวจิยั และครภุณัฑท์ีช่าํรดุ 
ผลการดาํเนินงาน 
ซ่อมกุญแจตู้ของโต๊ะปฏิบัติการ ตู้ดูดควนัห้อง 19-1105 และ
เครือ่งปรบัอากาศขนาด 24000 บทียีจูาํนวน 1 เครือ่ง 

อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในทําปฏิบัติการสําหรับ
การเรยีนการสอนวชิาเอกของภาควชิา ฯ 

เสนอในทีป่ระชุมภาควชิา  
ผลการดาํเนินงาน 
ทีป่ระชุมภาควชิาอนุมตัใิหจ้ดัซื้อโดยใชง้บประมาณ เงนิรายได้
ภาควชิาปี 2558 (ไดร้บัครภุณัฑแ์ลว้) 

อยากใหภ้าควชิามกีารจดัซือ้คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊คและ visualizer เพิม่เตมิ 

เสนอในทีป่ระชุมภาควชิา  
ผลการดาํเนินงาน 

- ทีป่ระชุมภาควชิาอนุมตัคิอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ จาํนวน 3 เครือ่ง  
และคอมพิว เตอร์โ น้ต บุ๊ก  จํ านวน  2 เครื่ อ ง  โดยใช้
งบประมาณ เงนิรายไดภ้าควชิาปี 2558 (ไดร้บัครภุณัฑแ์ลว้)  

- ที่ประชุมภาควิชาอนุมัติให้จัดซื้อโดยใช้งบประมาณ ใช้
งบประมาณจากทุนการศกึษาจากศษิยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร์
จาํนวน 2 ชุด (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัซือ้) 

 

 



 หน้า 62 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน การดาํเนินงานของหลกัสตูร ฯ 
อยากใหม้กีารปรบัปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์
เพิม่เตมิ 

แจ้งฝ่ายสถานที่ และครุภณัฑ์ของภาควชิาเพื่อสํารวจรายการ
ครภุณัฑท์ีช่าํรดุ 
ผลการดาํเนินงาน 
ได้รายการครุภัณฑ์ที่ชํารุด และได้ทําการแจ้งซ่อมเป็นที่
เรียบร้อย ได้แก่ เครื่องวดัความค่าความดูดกลืนแสง  กล้อง
จุลทรรศน์แบบเลนสป์ระกอบจํานวน 6 เครื่อง  กลอ้งจุลทรรศน์
แบบสเตอรโิอจาํนวน 3 เครือ่ง เป็นตน้  

ควรมีก า รต รว จสอบร ะบบไฟแล ะ
เครื่องปรับอากาศให้พร้อมก่อนมีการ
เรยีนการสอน 

แจง้คณาจารย ์และเจา้หน้าทีด่าํเนินการตรวจสอบระบบไฟ และ

เครื่องปรบัอากาศให้มีความพร้อมก่อนจดัการเรียนการสอน 

นอกจากน้ีเน่ืองจากอาคาร 19 มไีฟดบับ่อย จงึไดป้ระสานงาน

ไปยงัฝา่ยอาคารและ สถานทีข่องคณะวทิยาศาสตรแ์กไ้ขปญัหา

ดงักล่าว 

 
รายการครภุณัฑ ์ การดาํเนินงานของหลกัสตูร ฯ 

กลอ้งจุลทรรศน์ เสนอซือ้กลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอรโิอเพิม่เตมิจํานวน 6 ตวั ใน
ทีป่ระชุมภาควชิา  
ผลการดาํเนินงาน  
ทีป่ระชุมภาควชิาอนุมตัใิหจ้ดัซื้อโดยใชง้บประมาณ เงนิรายได้
ภาควชิาปี 2558 (ได้รบัครุภณัฑ์แล้วประจําอยู่ห้องปฏิบตัิการ
ชวีวทิยาพืน้ฐาน) 

เครือ่งชัง่ 4 ตําแหน่ง เสนอซือ้โดยใชง้บประมาณสาขาขาดแคลนในทีป่ระชุมภาค 
ตูป้ลอดเชือ้ เสนอซือ้ตูป้ลอดเชือ้ในทีป่ระชุมภาควชิา 

ผลการดาํเนินงาน  
ที่ประชุมภาควิชาอนุมตัิให้จัดซื้อโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
ภาควชิาปี 2559 (ไดร้บัครภุณัฑแ์ลว้ ประจาํหอ้ง 19 -1105) 

เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรม เสนอซือ้เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในทีป่ระชุมภาควชิา 
ผลการดาํเนินงาน  
ที่ประชุมภาควิชาอนุมตัิให้จัดซื้อโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
ภาควชิาปี 2559 (ไดร้บัครภุณัฑแ์ลว้ ประจาํหอ้ง 19 -1103) 

เครือ่งจา่ยพาราฟินพรอ้มแทน่เยน็ เสนอซื้อเครื่องจ่ายพาราฟินสําหรับใช้ในรายวิชากายวิภาค
ศาสตรข์องพชืและโครงงานวทิยาศาสตรใ์นทีป่ระชุมภาควชิา 
ผลการดาํเนินงาน  
ที่ประชุมภาควิชาอนุมตัิให้จัดซื้อโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
ภาควชิาปี 2559 (ไดร้บัครภุณัฑแ์ลว้ ประจาํหอ้ง 15-324) 
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รายการครภุณัฑ ์ การดาํเนินงานของหลกัสตูร ฯ 
ตูแ้ชแ่ขง็อุณหภมูติํ่า เสนอซือ้ตูแ้ชแ่ขง็อุณหภมูติํ่าในทีป่ระชุมภาควชิา 

ผลการดาํเนินงาน  
ที่ประชุมภาควิชาอนุมตัิให้จัดซื้อโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
ภาควชิาปี 2559 (ไดร้บัครภุณัฑแ์ลว้ ประจาํอาคาร 19 ชัน้ 12) 

เครือ่งกลัน่ระเหยสารตวัอยา่งแบบหมนุ เสนอซื้อเครื่องกลัน่ระเหยสารตัวอย่างแบบหมุนในที่ประชุม
ภาควชิา 
ผลการดาํเนินงาน  
ที่ประชุมภาควิชาอนุมตัิให้จัดซื้อโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
ภาควชิาปี 2559 (ไดร้บัครุภณัฑแ์ลว้ ประจําหอ้งปฏบิตักิารวจิยั
สรรีะวทิยาของสตัว)์ 

 
นอกจากน้ีคณะวทิยาศาสตร์ได้นําผลการประเมนิจากนิสติ เรื่องการประชาสมัพนัธ์โครงการ และ

ทุนการศกึษาเพิม่เตมิจาก Website คณะวทิยาศาสตร ์ และ Board กจิกรรม ทุนการศกึษา โดยไดท้ําการ
ปรบัปรุงการประชาสมัพนัธโ์ครงการ / กจิกรรม และขา่วทุนการศกึษา ผ่านระบบ Science – net หน้าลฟิต์
บรเิวณอาคาร 10 และ อาคาร  19 เพิม่เตมิทาํใหนิ้สติสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณะวทิยาศาสตรไ์ดด้ยีิง่ขึน้ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการฝา่ยอาคารสถานทีข่องภาควชิาชวีวทิยาไดป้รกึษาหารอืกนัในทีป่ระชุมภาควชิา
ร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ฯ ในเรื่องการสํารวจความพรอ้มของดา้นอาคารและสถานทีท่ีใ่ชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอน พบว่า อาคาร 10 คณะวทิยาศาสตร ์มรีอยรา้ว และทรุดโทรม จงึไดต้ดิต่อประสานงานให้
วศิวกรและสถาปนิกประจํามหาวิทยาลยัมาตรวจสอบ พบว่าควรปรบัปรุงสภาพอาคารภายนอกเพื่อความ
ปลอดภยัแก่คณาจารย ์และนิสติ 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_Report_1 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่6/2558  
B.Ed.Bio_58_Report_7 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่3/2559 
B.Ed.Bio_58_Report_9 รายงานการประชุมหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่5/2559 
B.Ed.Bio_58_6.1_1 รายงานการประชุมภาควชิาชวีวทิยา ครัง้ที ่8/2558  
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หมวดท่ี 5  
แผนการดาํเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 

 
ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา 

แผนดาํเนินการ กาํหนดเวลาท่ีแล้วเสรจ็ ผูร้บัผิดชอบ 
ความสาํเรจ็ของแผน/เหตผุลท่ีไม่
สามารถดาํเนินการได้สาํเรจ็ 

แผนการตดิตาม

ผลการเรยีนของ

นิสติ 

30 มถุินายน 2559 คณาจารย์

ประจาํหลกัสตูร 

มกีารดาํเนินการสาํเรจ็ตาม
กาํหนดเวลา 

โครงการปรบัปรงุ

วชิาพืน้ฐาน 

30 กรกฎาคม 2558 คณาจารย์

ประจาํหลกัสตูร 

มกีารดาํเนินการสาํเรจ็ตาม
กาํหนดเวลา 

 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จาํนวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถา้ม)ี    

เพิม่รายวชิา บรูณาการพฤกศาสตร ์และ บรูณาการสตัววทิยา    

   ลดวชิา ดาราศาตรส์าํหรบัครชูวีวทิยา 

  แยกวชิา ชว 262 นิเวศวทิยา 4(3-3-6)  เป็น ชว 261 นิเวศวทิยา 3(3-0-6) และ ชว 263 ปฏบิตักิาร

นิเวศวทิยา 1(0-3-0) 

2. ขอ้เสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่หรอืลดเน้ือหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง

วธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) (ถา้ม)ี       

ควรมกีารปรบัปรงุรายวชิาพืน้ฐาน ประจาํปีการศกึษา 2559 โดยมกีารปรบัปรุงเน้ือหาในเล่มปฏบิตักิาร

ชวีวทิยา 1 ของรายวชิา ชว 191 โดยปรบัปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยัโดยคณาจารย์ผู้สอน และปรบัเปลี่ยนสาระ

รายวชิา รวมถงึปรบัเปลี่ยนผูส้อนในหวัขอ้อาณาจกัรพชื 2 เป็น อ.ดร. อภริดา สถาปตัยานนท ์มอบหมายให้

อาจารย ์รกัชนก โคโต ซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นพนัธุ์ศาสตร ์มาสอนในหวัขอ้การแบ่งเซลล์  และมอบหมายให้

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พชิาภคั สมยรูทรพัย ์ซึง่เป็นเชีย่วชาญดา้นจุลชวีวทิยามาสอนหวัขอ้  Virus Monera 

Fungi  เป็นตน้    

 ควรเพิม่รายวชิาที่มกีารบูรณะการกบังานวจิยัมากขึน้ และเสนอใหท้ําวจิยัในชัน้เรยีน ในรายวชิา ชว 
221 บูรณาการจุลกายวภิาคศาสตร ์ชว 322 สตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั และ ชว 331 เคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมี
เบือ้งตน้ 
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แผนปฏิบติัการใหม่สาํหรบัปีการศึกษา 2559 

ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดวา่จะสิน้สดุแผน และผูร้บัผดิชอบ 

 
แผนปฏิบติัการ วนัท่ีคาดว่าจะส้ินสดุแผน ผูร้บัผิดชอบ 

โครงการปรบัปรงุวชิาพืน้ฐาน 30 กรกฎาคม 2559 คณาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

การปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษา

บณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) 

30 มถุินายน 2560 คณาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

แผนการตดิตามผลการเรยีนของนิสติ 30 มถุินายน 2560 คณาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

โครงการศกึษานอกสถานทีข่องวชิา

บงัคบัและวชิาเอกเลอืก 

30 พฤษภาคม 2560 อาจารยป์ระจาํ 
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 

1. ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผูป้ระเมิน 

การกาํกบัมาตรฐาน 
หลกัสตูรมอีตัลกัษณ์ในการผลติบณัฑติ ทีม่ลีกัษณะทีด่เีดน่ทัง้เน้ือหาวชิาการและวชิาชพีทางการศกึษา 

จงึควรรกัษาอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่น้ี และพฒันาใหม้กีารสอดคลอ้งและยัง่ยนืกบับรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
โดยคงอตัลกัษณ์ของหลกัสตูรไว ้แต่พฒันาใหม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 

บณัฑิต 
บณัฑติมจุีดมุง่หมายการประกอบอาชพีทางวชิาชพีคร ูพรอ้มทัง้มพีืน้ฐานความรูท้างดา้นการศกึษาและ

มปีระสบการณ์การทํางาน จงึทําใหเ้ป็นโอกาสในการพฒันาการศกึษาแบบบูรณาการและต่อยอดความรูไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นองคก์รไดอ้ย่างด ีทัง้น้ี หลกัสตูรควรจดัโครงการกจิกรรม หรอื สอดแทรกเน้ือหาทีเ่ป็นการพฒันา
การศกึษาแบบบรูณาการใหแ้ก่นิสติอยา่งต่อเน่ือง 

นิสิต 
หลกัสูตรมรีะบบกลไก และการประเมนิกระบวนการ ในการรบันิสติในการเตรยีมความพรอ้มในการ

ส่งเสรมิและพฒันานิสติ และไดนํ้าระบบกลไก ไปปฏบิตัิจนเกดิผลกบันิสติ คอื นิสติมอีตัราคงอยู่ การสําเรจ็
การศกึษา และความพงึพอใจในหลกัสตูร ในระดบัสงู 

การคงอยูนิ่สติบางครัง้พบปญัหายา้ยทีเ่รยีน ในชัน้ปีที ่2 ซึง่สง่ผลต่อการคงอยูข่องนิสติ  อยา่งไรกต็าม  
หากสนับสนุนระบบการดูแล ของอาจารยท์ีป่รกึษาและรุ่นพีใ่นการดูแลรุ่นน้อง   จะช่วยเสรมิใหนิ้สติเขา้ใจและ
ผกูพนักบัหลกัสตูรและมอีตัราการคงอยูท่ีด่ขี ึน้ 

การปรบัปรงุระบบการรบันิสติ ยงัไมส่ามารถแกป้ญัหา จาํนวนนิสติใหต้รงตามแผนไดอ้ยา่งเตม็ที ่ทาํให้
ตอ้งมกีารปรบัแผนการรบันิสติ ดงันัน้ หลกัสตูรควรประสานงานกบัหน่วยงานวชิาการและ โรงเรยีนในโครงการ
พเิศษ ไดแ้ก่ โครงการรบัตรง โรงเรยีนเครอืขา่ย โครงการพหุปญัญา ใหร้วดเรว็ เพื่อการคดัเลอืกใหไ้ดจ้ํานวน
นิสติทีช่ดัเจน รวมทัง้ควรประสานกบัฝา่ยวชิาการของมหาวทิยาลยั ใหส้ามารถใชร้ะบบ คดัเลอืกนิสติ เช่น clearing 
house อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมกีารทาํงานอยา่งเป็นระบบชดัเจน เพือ่บรหิารและดาํเนินงานหลกัสตูรอยา่ง

เขม้แขง็และพฒันา ปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน ผูใ้ชบ้ณัฑติและสภาพของ
สงัคม อยา่งไรกด็ ีหลกัสตูรควรสนบัสนุนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น ใหเ้ขา้สูต่ําแหน่งทาง
วชิาการ เน่ืองจาก อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเป็นผูท้รงคณุวุฒแิละมผีลงานทางวชิาการ ทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถ
กาํหนดตําแหน่งทางวชิาการได ้ดงันัน้ ควรมรีะบบและกลไก ทีพ่ฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณาจารยท์ี่
จะเขา้รบัผดิชอบหลกัสตูรในอนาคต ใหม้โีอกาสไดท้าํวจิยัและนวตักรรม เพือ่สรา้งผลงานทางวชิาการและวจิยั   
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หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
        หลกัสตูรมกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา ทีด่แีละชดัเจน โดยมี
การประเมนิทัง้จากตวันิสติเองและจากกจิกรรมการเรยีนการสอน เช่น รปูแบบการประเมนิการวเิคราะหผ์ลการ
เรยีนการสอนเป็นรายวชิา และมกีารวางระบบปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั ตามการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
ตลอดจนมีการกําหนดกระบวนการ การเรียนรู้และระบบผู้สอน ตามระบบและกลไกที่กําหนด นอกจากน้ี 
หลกัสตูรยงัมกีารจดัการเรยีนรูท้ีบู่รณาการกบัวจิยั การบรกิารวชิาการ การทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรม เป็นอยา่ง
ดยีิง่ และเป็นรปูธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาทีด่แีละชดัเจน 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรควรมีการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนโดยหลักของ STEM 
education ซึง่เป็นการจดัการเรยีนการสอนตามนโยบายของประเทศ และจะนําไปสูก่ารเป็นผูนํ้าทางการศกึษา 
ในการจดัการเรยีนรู ้STEM education ทางดา้นชวีวทิยา ต่อไป 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
        อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมสีว่นรว่มในการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม จนทาํให้
สามารถ ไดม้าซึง่สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้อยา่งพอเพยีง โดยผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ และอาจารย์
ต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัด ีและจากการสมัภาษณ์นิสติ พบวา่หลกัสตูร สามารถจดัหาสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรูไ้ดเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ 

อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์นิสติเพิม่เตมิ พบวา่มคีวามตอ้งการใหพ้ฒันาในเรือ่งต่อไปน้ี 
1. สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตทีอ่าคาร 10 และ19 ยงัไมค่รอบคลุม พืน้ทีท่ีนิ่สติจะทาํการสบืคน้ขอ้มลูทาง

การศกึษา และเตา้รบัไฟฟ้ายงัมน้ีอยจุด ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใชง้านของนิสติ 
2. พืน้ทีล่านกจิกรรมอาคาร 19 ยงัมกีารบรหิารจดัการทีไ่มเ่อือ้อาํนวยความสะดวกในการจดักจิกรรม

ของนิสติ เชน่ การจาํกดัเวลา  ความเขม้งวดและการสือ่สารของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ซึง่นิสติมคีวาม
ตอ้งการและนําเสนอใหม้กีารปรบัปรงุในประเดน็น้ีอยา่งยิง่ 

ดงันัน้หลกัสูตรควรนําเสนอภาควชิาและคณะ เพื่อปรบัปรุงสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตที่อาคาร 10 และ19  
ให้ครอบคุลมพื้นที่และเพิ่มจุดติดตัง้เต้ารบัไฟฟ้าให้เพียงพอ และเสนอปญัหาการปริหารจดัการพื้นที่ลาน
กจิกรรมอาคาร 19 ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบ ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข และทาํความเขา้ใจกบันิสติ 

 2. ความเหน็ของผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

หลกัสูตรขอขอบคุณขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมนิเป็นอย่างยิง่ 
เน่ืองจากไดช้ีแ้นะจุดออ่นของหลกัสตูรสาํหรบัเป็นแนวทางปรบัปรงุการดาํเนินงานใหด้ขีึน้ในลาํดบัต่อไป  

ทัง้น้ีหลกัสูตรได้มบีรหิารและการกํากบัมาตรฐานให้ได้คุณภาพทางด้านวชิาชพี รวมทัง้พฒันาให้มี
ความทนัสมยัอยู่เสมอและจะพฒันาต่อไปใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม โดยมุ่งเน้นใหบ้ณัฑติมคีุณภาพ คดิ
เป็น แกป้ญัหาเป็น รวมทัง้สามารถประยุกต์ศาสตรต่์าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกนัจนส่งเสรมิการประกอบวชิาชพีได้
เป็นอยา่งด ีและหลกัสตูรไดจ้ดักจิกรรม บรูณาการงานวจิยั ศลิปวฒันธรรม และบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการ
สอน เพือ่ใหนิ้สติปรบัตวัทางดา้นวชิาการ การดาํรงชวีติ และมคีวามสุขในบรบิทของมหาวทิยาลยัได ้รวมทัง้จดั
สิง่สนับสนุนการเรยีนรูใ้หก้บันิสติตามความเหมาะสม อย่างไรกต็ามหลกัสูตรจะนําขอ้เสนอแนะทางดา้นการ
ปรับปรุงระบบการรับนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป โดยจะประสานกับฝ่ายวิชาการของ
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มหาวทิยาลยั ใหส้ามารถใชร้ะบบ คดัเลอืกนิสติ เช่น clearing house ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ รวมทัง้สิง่
สนบัสนุนการเรยีนรูบ้างประการทีอ่ยูน่อกเหนือจากความรบัผดิชอบของหลกัสตูรจะดาํเนินการเสนอต่อภาควชิา
และคณะเพื่อทําการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนิสติต่อไป สาํหรบัคุณภาพของอาจารยป์ระจํา
หลกัสูตรนัน้มศีกัยภาพในการตีพมิพ์ผลงานทางวชิาการ แต่ยงัไม่เขา้สู่ตําแหน่งวชิาการ ดงันัน้หลกัสูตรจะ
ดาํเนินการประชุมรว่มกนัเพือ่สง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรเขา้สูต่ําแหน่งวชิาการในลาํดบัถดัไป  

ขณะน้ี หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาอยู่ในระหว่างการปรบัปรุงหลกัสูตร ดงันัน้จะนํา
ขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมนิมาประกอบการพจิารณาการจดัการเรยีนการสอนโดยหลกัของ STEM education 
ทางดา้นชวีวทิยาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของหน่วยงานต่อไป 

3. การนําไปดาํเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร 

ภายหลงัจากการประกนัคุณภาพการศึกษา หลกัสูตรจะนําข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของหลกัสูตร โดย
ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมนิ ซึ่งอยู่ในบทบาทหน้าที่ของหลกัสูตรจะมี
การนําไปพจิารณาปรบัปรุงเพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในดา้นการรบันิสติ การเขา้สูต่ําแหน่งทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร นอกจากน้ี ขอ้คดิเหน็ซึง่
อยู่นอกเหนือจากบทบาทหน้าทีข่องหลกัสตูร จะดาํเนินการเสนอต่อภาควชิา และคณะเพื่อดําเนินการปรบัปรุง
ในลาํดบัต่อไป 
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา (5 ปี) คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคณุภาพ ดงัน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหต ุ

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  

องคป์ระกอบที ่2 4.76 ระดบัดมีาก 2 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่3 3.33 ระดบัด ี 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่4 3.78 ระดบัด ี 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่5 4.00 ระดบัด ี 4 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่6 4.00 ระดบัด ี 1 ตวับ่งชี ้
เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ีของ

ทุกองคป์ระกอบ 
3.91 ระดบัดี 13 ตวับง่ช้ี 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผา่น 

จาํนวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ผา่นการประเมนิ  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บง่

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

2 - - 4.52, 5 
(2.1,2.2) 

4.76 ดีมาก 

3 3 3, 3, 4 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.33 ดี 

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

- - 3.78 ดี 

5 4 4 
(5.1) 

4, 3, 5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 4.00 ดี 

6 1 - 4 
(6.1) 

- 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 
25.33/7 = 

3.62 
16/4 =4.00 

9.52/2= 
4.76 

50.85/13 
= 3.91 

ดี 
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รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
องคป์ระกอบท่ี 2 - องคป์ระกอบท่ี 6 
 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ มีการประชุม
รว่มกนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

- 

2. อาจารยป์ระจําหลกัสูตรมศีกัยภาพในการจดัการ
เรยีนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัมาพฒันาการเรยีนการสอน 

- 

3. ระบบการคดัเลอืกนิสติสามารถใชค้ดัเลอืกผูส้มคัร
ทีม่คีุณสมบตัติรงกบัความตอ้งการของหลกัสตูร 

- 

4. มกีารจดัสรรสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูเ้พื่อรองรบัและ
ตอบสนองต่อความต้องการของนิสิต ในแต่ละปี
การศกึษา 

- 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ฯ ยงัขาดตําแหน่ง
ทางวชิาการ 

ควรมีการปรบัสดัส่วนภาระงานให้มีความเหมาะสม 
เพือ่ใหส้ามารถดาํเนินงานวจิยัสาํหรบัใชย้ื่นขอตําแหน่ง
ทางวชิาการ 

2.งบประมาณทีจ่ดัสรรใหแ้ก่อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
ไม่เพียงพอสําหรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการใน
ระดบันานาชาต ิ

เพิ่มงบประมาณในปีการศึกษาถัดไป และแนะนําให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรขอทุนไปเข้าร่วมประชุม
วชิาการในระดบันานาชาตจิากมหาวทิยาลยัหรอืแหล่ง
ทุนภายนอก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 

 

สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดพรอ้มจาํนวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน  จาํนวนนิสติทีส่อบผา่นแต่ละรายวชิาและ

การกระจายของระดบัคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จาํนวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

BE222 1/2558 23 2 - - 1 - - - - - - - - - - 26 26 
BI101 1/2558 6 7 7 3 - - - - - - - - - - - 23 23 
BI191 1/2558 7 12 4 - - - - - - - - - - - - 23 23 
BI212 1/2558 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
BI262 1/2558 6 4 2 6 4 1 - - - - - - - - - 23 23 
BI322 1/2558 19 14 6 - - - 1 - - - - - - - - 40 40 
BI324 1/2558 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
BI325 1/2558 15 3 - - - 1 - - - - - - - - - 19 19 
BI341 1/2558 6 3 14 1 1 - - - - - - - - - - 25 25 
BI392 1/2558 9 2 - - - - - - - - - - - - - 11 11 
BI457 1/2558 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
CH100 1/2558 6 10 3 1 3 - - - - - - - - - - 23 23 
CH190 1/2558 12 7 1 2 1 - - - - - - - - - - 23 23 
ED241 1/2558 6 11 6 - - - - - - - - - - - - 23 23 
ED281 1/2558 13 7 3 - - - - - - - - - - - - 23 23 
ED331 1/2558 7 9 7 2 - - - - - - - - - - - 25 25 
ED371 1/2558 15 7 3 - - - - - - - - - - - - 25 25 
ED391 1/2558 23 2 - - - - - - - - - - - - - 25 25 
ED451 1/2558 18 - 1 - - - - - - - - - - - - 19 19 
ED461 1/2558 18 - - 1 - - - - - - - - - - - 19 19 
ED491 1/2558 7 11 - 1 - - - - - - - - - - - 19 19 
ED591 1/2558 24 - - - - - - - - - - - - - - 24 24 
MA111 1/2558 9 2 1 5 5 1 - - - - - - - - - 23 23 
PY100 1/2558 - 3 7 12 1 - - - - - - - - - - 23 23 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จาํนวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

PY180 1/2558 8 11 3 - 1 - - - - - - - - - - 23 23 
SCI423 1/2558 18 - - - - - 1 - - - - - - - - 19 19 
SCI431 1/2558 4 10 4 - 1 - - - - - - - - - - 19 19 
SMB201 1/2558 4 2 7 5 4 1 - - - - - - - - - 23 23 
SMB202 1/2558 6 8 6 3 - - - - - - - - - - - 23 23 
SWU121 1/2558 - 10 7 2 - - - - - - - - - - - 19 19 
SWU123 1/2558 - 1 2 1 - - - - - - - - - - - 4 4 
SWU141 1/2558 19 4 - - - - - - - - - - - - - 23 23 
SWU151 1/2558 9 13 1 - - - - - - - - - - - - 23 23 
SWU353 1/2558 11 10 4 - - - - - - - - - - - - 25 25 
BE221 2/2558 16 6 1 - - - - - - - - - - - - 23 23 
BE471 2/2558 - 5 13 - 1 - - - - - - - - - - 19 19 
BI102 2/2558 1 7 7 6 - 1 - - - - - - - - - 22 22 
BI192 2/2558 10 7 5 - - - - - - - - - - - - 22 22 
BI213 2/2558 13 7 2 1 - - - - - - - - - - - 23 23 
BI221 2/2558 4 2 5 5 5 2 - - - - - - - - - 23 23 
BI305 2/2558 9 7 5 2 1 1 - - - - - - - - - 25 25 
BI331 2/2558 2 3 3 9 6 1 1 - - - - - - - - 25 25 
BI353 2/2558 7 4 7 5 2 - - - - - - - - - - 25 25 
BI403 2/2558 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BI463 2/2558 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BI493 2/2558 24 - 1 - - - - - - - - - - - - 25 25 
CH101 2/2558 4 6 6 2 1 2 1 - - - - - - - - 22 22 
CH191 2/2558 18 3 1 - - - - - - - - - - - - 22 22 
ED111 2/2558 22 - - - - - - - - - - - - - - 22 22 
ED201 2/2558 23 - - - - - - - - - - - - - - 23 23 
ED211 2/2558 17 6 - - - - - - - - - - - - - 23 23 
ED321 2/2558 7 8 8 2 - - - - - - - - - - - 25 25 
ED332 2/2558 18 5 2 - - - - - - - - - - - - 25 25 
ED421 2/2558 6 6 5 1 - - 1 - - - - - - - - 19 19 
ED471 2/2558 14 4 - - 1 - - - - - - - - - - 19 19 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จาํนวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

ED592 2/2558 24 - - - - - - - - - - - - - - 24 24 
SCI412 2/2558 18 - 1 - - - - - - - - - - - - 19 19 
SCI424 2/2558 18 - 1 - - - - - - - - - - - - 19 19 
SWU111 2/2558 6 16 - - - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU122 2/2558 6 5 6 1 - - - - - - - - - - - 18 18 
SWU124 2/2558 - 4 - - - - - - - - - - - - - 4 4 
SWU143 2/2558 15 6 1 - - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU251 2/2558 21 2 - - - - - - - - - - - - - 23 23 
SWU252 2/2558 19 4 - - - - - - - - - - - - - 23 23 
SWU351 2/2558 2 12 9 1 - - - - - - - - - - - 24 24 
 
การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ 
เหตท่ีุทาํให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

ไมม่ ี      
 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
BE201 ศาสตรแ์หง่ศพัทช์วีวทิยา
เบือ้งตน้ 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BE202 ประวตัแิละผลงาน
นกัวทิยาศาสตรเ์อกของโลก 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BE301 บรูณาการองคค์วามรูเ้ชงิ
ระบบเพือ่การสอนชวีวทิยา 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BE391 ภาษาองักฤษสาหรบัครู
ชวีวทิยา 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BE472 วทิยากรทนัสมยัเพือ่การ
จดัการเรยีนรูช้วีวทิยา 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BE473 วจิยัในชัน้เรยีนชวีวทิยา 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BE481 สมัมนาทางการสอน 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์ ปิดรายวชิาในปี
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
วทิยาศาสตร-์ชวีวทิยา ลงทะเบยีน การศกึษา 2558 
BI202 วทิยาโพรทสิต ์ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์

ลงทะเบยีน 
ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI214 สรรีวทิยาของพชืเขตรอ้น 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI215 กายวภิาคศาสตรข์องเน้ือไม ้ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI272 การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พชื 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI291 เทคนิคปฏบิตักิารชวีวทิยา 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI312 สณัฐานวทิยากายวภิาคศาสตร ์
และสรรีวทิยาของพชื 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI323 สตัวม์กีระดกูสนัหลงั 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI371 เทคโนโลยชีวีภาพเบือ้งตน้ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI372 โครงสรา้ง กจิกรรม และพนัธุ
ศาสตรข์องจุลนิทรยี ์

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI373 จุลชวีวทิยาประยกุต ์ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI374 จุลชวีวทิยาสขุภาพและ
สขุาภบิาล 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI375 จุลชวีวทิยาอาหารและ
อุตสาหกรรม 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI405 ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI411 อนุกรมวธิานพชื 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI443 ชวีสารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI456 ประสาทชวีวทิยา 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI461 นิเวศวทิยาของพชื 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์ ปิดรายวชิาในปี
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
ลงทะเบยีน การศกึษา 2558 

BI465 นิเวศวทิยาของสตัว ์ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI474 วชัพชืและการป้องกนักาํจดั 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI477 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยาสา
หรบัครชูวีวทิยา 1 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI478 หวัขอ้พเิศษทางชวีวทิยาสา
หรบัครชูวีวทิยา 2 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

BI494 โครงงานวทิยาศาสตร ์2 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED301 ภาษาไทยเพือ่พฒันาการ
เรยีนรู ้

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED311 จติสาํนึกและการมสีว่นรว่ม
ทางสงัคมและการเมอืง 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED312 การต่อรองกบัวฒันธรรมการ
บรโิภค 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED314 การพฒันาทกัษะการคดิ
ระดบัสงู 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED322 การพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED333 การจดัการเรยีนรูน้อกระบบ
และตามอธัยาศยั 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED334 การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้ง
จติสาํนึกสาธารณะ 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED335 การศกึษาปฐมวยั 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED336 การพฒันาความคดิ
สรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED337 การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED361 การประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED362 การศกึษาและการพฒันา 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์ ปิดรายวชิาในปี



 หน้า 79 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
ชุมชน ลงทะเบยีน การศกึษา 2558 
ED431 การพฒันาแหล่งการเรยีนรู้
และเครอืขา่ยการเรยีนรู ้

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED451 การวดัและประเมนิผล
ทางการศกึษา 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED452 การประเมนิหลกัสตูรและการ
สอนเบือ้งตน้ 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED453 เทคโนโลยเีพือ่การวดัผล การ
ประเมนิ และการวจิยัทางการศกึษา 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED471 การวจิยัทางการศกึษา 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED472 การวจิยัเพือ่พฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละสงัคม 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

ED491 การฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครรูะหวา่งเรยีน 2 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU122 ภาษาองักฤษเพือ่
ประสทิธภิาพการสือ่สาร 2 

1/2558   

SWU131 ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การ
สือ่สาร 1 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU132 ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การ
สือ่สาร 2 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU133 ภาษาเยอรมนัเพือ่การ
สือ่สาร 1 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU134 ภาษาเยอรมนัเพือ่การ
สือ่สาร 2 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU136 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 2 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU137 ภาษาญีปุ่น่เพือ่การสือ่สาร 
1 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU138 ภาษาญีปุ่น่เพือ่การสือ่สาร 
2 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU143 พลงังานทางเลอืก 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU341 วทิยาศาสตรฟิ์สกิส ์กฎของ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์ ปิดรายวชิาในปี



 หน้า 80 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
ธรรมชาต ิพลงังาน และจติ ลงทะเบยีน การศกึษา 2558 
SWU352 ปรชัญาและกระบวนการคดิ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์

ลงทะเบยีน 
ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU354 มนุษยก์บัสนัตภิาพ  
      

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU355 พทุธธรรม 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU356 วรรณกรรมและพลงัทาง
ปญัญา 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU358 ดนตรแีละจติวญิญาณ
มนุษย ์

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU361 ประวตัศิาสตรแ์ละพลงั
ขบัเคลื่อนสงัคม 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU362 มนุษยก์บัอารยธรรม 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU363 มนุษยก์บัการเมอืง 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU367 กฎหมายทัว่ไป 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU372 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU373 ภมูลิกัษณ์ชุมชน 1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

SWU375 ธรรมาภบิาลในการบรหิาร
จดัการชุมชน 

1/2558 ไมม่นิีสติประสงค์
ลงทะเบยีน 

ปิดรายวชิาในปี
การศกึษา 2558 

 
รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หวัข้อท่ีขาด สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
ไมม่ ี - - - - 



 หน้า 81 

คณุภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 
มี ไม่มี 

BE222 ดาราศาสตรส์าํหรบัครชูวีทิยา 1/2558   ตาม มคอ. 5 
BI101 ชวีวทิยา 1 1/2558   ตาม มคอ. 5 

BI191 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1 1/2558   ตาม มคอ. 5 

BI212 สณัฐานวทิยาของพชืมทีอ่ลา
เลยีง 

1/2558   ตาม มคอ. 5 

BI262 นิเวศวทิยา 1/2558   ตาม มคอ. 5 

BI322 สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั 1/2558   ตาม มคอ. 5 

BI324 กฏีวทิยา 1/2558   ตาม มคอ. 5 

BI341 พนัธุศาสตร ์ 1/2558   ตาม มคอ. 5 

BI392 เทคนิคทางชวีวทิยา 1/2558   ตาม มคอ. 5 

CH100 เคมทีัว่ไป 1 1/2558   ตาม มคอ. 5 

CH190 ปฎบิตักิารเคมทีัว่ไป 1 1/2558   ตาม มคอ. 5 

ED241 การเรยีนรูข้องมนุษยแ์ละ
จติวทิยาสาํหรบัคร ู

1/2558   ตาม มคอ. 5 

ED281 การออกแบบและพฒันาสือ่
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศกึษา 

1/2558   ตาม มคอ. 5 

ED331 วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้ 1/2558   ตาม มคอ. 5 

ED371 สถติเิบือ้งตน้ทางการศกึษา 1/2558   ตาม มคอ. 5 

ED391 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
ระหวา่งเรยีน 1 

1/2558   ตาม มคอ. 5 



 หน้า 82 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 
มี ไม่มี 

MA111 คณติศาสตร ์1 1/2558   ตาม มคอ. 5 

PY100 ฟิสกิสท์ัว่ไป 1/2558   ตาม มคอ. 5 

SMB201 จุลชวีวทิยา 1/2558   ตาม มคอ. 5 

SMB202 ปฏบิตักิารจุลชวีวทิยา 1/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU121 ภาษาองักฤษเพือ่
ประสทิธภิาพการสือ่สาร 1 

1/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU123 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
นานาชาต ิ1 

1/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU141 ทกัษะการรูส้ารสนเทศ 1/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU151 การศกึษาทัว่ไปเพือ่พฒันา
มนุษย ์

1/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและ
จรยิธรรม 

1/2558   ตาม มคอ. 5 

BE221 ธรณวีทิยาสาํหรบัครชูวีวทิยา 2/2558   ตาม มคอ. 5 

BI102 ชวีวทิยา 2 2/2558   ตาม มคอ. 5 

BI192 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 2 2/2558   ตาม มคอ. 5 

BI213 กายวภิาคศาสตรข์องพชืดอก 2/2558   ตาม มคอ. 5 

BI221 บรูณาการจุลกายวภิาคศาสตร ์ 2/2558   ตาม มคอ. 5 

BI305 ระบบและความหลากหลายของ
พชืและสตัว ์

2/2558   ตาม มคอ. 5 

BI331 เคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมเีบือ้งตน้ 2/2558   ตาม มคอ. 5 

BI353 กายวภิาคศาสตรส์รรีวทิยา และ
พฤตกิรรมสตัว ์

2/2558   ตาม มคอ. 5 

BI493 โครงงานวทิยาศาสตร ์1 2/2558   ตาม มคอ. 5 

CH101 เคมทีัว่ไป 2 2/2558   ตาม มคอ. 5 



 หน้า 83 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 
มี ไม่มี 

CH191 ปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป 2 2/2558   ตาม มคอ. 5 

ED111 จติสาํนึกและจรรยาบรรณ
วชิาชพีคร ู

2/2558   ตาม มคอ. 5 

ED201 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาการ
เรยีนรู ้

2/2558   ตาม มคอ. 5 

ED211 กระบวนทศัน์ทางการศกึษา 2/2558   ตาม มคอ. 5 

ED321 วธิวีทิยาในการพฒันาหลกัสตูร 2/2558   ตาม มคอ. 5 

ED332 การศกึษาพเิศษ 2/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU111 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 2/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU122 ภาษาองักฤษเพือ่
ประสทิธภิาพการสือ่สาร 2 

2/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU124 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
นานาชาต ิ2 

2/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU143 พลงังานทางเลอืก 2/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU251 มนุษยก์บัสงัคม 2/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU252 สนุทรยีศาสตรเ์พือ่ชวีติ 2/2558   ตาม มคอ. 5 

SWU351 การพฒันาบุคลกิภาพ 2/2558   ตาม มคอ. 5 

 
ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 
               นิสติมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการเรยีนการสอนในระดบั ดี โดยคะแนนเฉลีย่ มากกวา่  3.5  จาก
คะแนนเตม็ 5 ในทุกรายวชิา 
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ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และ

ข้อมลูป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม ตาม มคอ.5 ตาม มคอ.5 
ความรู ้ ตาม มคอ.5 ตาม มคอ.5 
ทกัษะทางปญัญา ตาม มคอ.5 ตาม มคอ.5 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคล
และความรบัผดิชอบ 

ตาม มคอ.5 ตาม มคอ.5 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตาม มคอ.5 ตาม มคอ.5 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลาํดบั รายการ ผลการดาํเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา  29 คน   
2 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด  10 คน   
3 ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้าการประเมนิบณัฑติ  4.52 คะแนน   
4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ  34.48 รอ้ยละ   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี  29 คน   
6 จาํนวนบณัฑติทีต่อบแบบสาํรวจทัง้หมด  29 คน   
7 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี   100 รอ้ยละ   
8 คา่รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปีเทยีบ

คะแนนเตม็ 5 
5 คะแนน   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
9 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 
10 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึง (0.10)   ชิน้   
11 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

12 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   

13 จาํนวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูแต่สถาบนันําเสนอสภา
อนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิน้   

14 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
15 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 (0.60) 
  ชิน้   

16 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

17 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่1 (0.80) 

  ชิน้   

18 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวรสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

19 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
20 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ   น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 
21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 
 ชิน้   
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22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)  ชิน้   

23 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.)  ชิน้   
24 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (0.80)  ชิน้   
25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ชิน้   
26 ผลรวมคา่น้ําหนกังานสรา้งสรรค ์  น้ําหนกั   
27 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์  น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
28 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 
29 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มม่อียูใ่นฐานขอ้มลู 
แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ีตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิน้   

32 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
33 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 (0.60)      
34 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

35 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 (0.80)   ชิน้   
36 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิน้   

37 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
38 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ    น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 
39 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 
  ชิน้   

40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
41 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรร่ะดบัชาต ิ(0.60)   ชิน้   
42 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (0.80)   ชิน้   
43 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน / นานาชาต(ิ1.00)   ชิน้   
44 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ    น้ําหนกั   
45 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์
 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

46 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก  5 คน   
47 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด  5 คน   
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48 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก  100 รอ้ยละ   
49 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเทยีบ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  
50 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ  0 คน   
51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ  0 รอ้ยละ   
52 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
0 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

54 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

55 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

 1 ชิน้   

56 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิน้   

57 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

58 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

61 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
59 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 (0.60) 
  ชิน้   

60 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่2 (0.60) 

  ชิน้   

62 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   

63 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่
ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   

64 จาํนวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่1 (0.80) 

 1 ชิน้   

65 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

  ชิน้   
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66 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 1 ชิน้   

67 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

68 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
69 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
70 จาํนวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งใหด้าํเนินการ (1.00)   ชิน้   
71 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจด

ทะเบยีน (1.00) 
  ชิน้   

72 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
73 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
74 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทาง

วชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00) 
  ชิน้   

75 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทาง
วชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  ชิน้   

76 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ  2.20 น้ําหนกั   
 ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื
ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

  ชิน้   

78 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.)   ชิน้   
80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (0.80)   ชิน้   
81 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)   ชิน้   
82 ผลรวมคา่น้ําหนกังานสรา้งสรรค ์    น้ําหนกั   
83 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น้ําหนกั   
 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรือ

นานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
84 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิ

ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
  ชิน้   

85 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  5 คน   
86 จาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   ชิน้/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย / บณัฑติใหมท่ีม่ ี

ต่อคุณภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
 คะแนน  
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