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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.36 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 
ตัวบ่งช้ี) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  
(องค์ประกอบที่ 4 และ 5)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.67 ดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 4 3.11 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี (4ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.36 ดี (13 ตัวบ่งช้ี) 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

 หลักสูตรควรสนบัสนุนอาจารยเ์พื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการโดยเร็ว 

 

 
 

 



      3 

ค าน า 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และเริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา หลักสูตร ฯ จึงได้ด าเนินการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ข้ึนครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 โดยท าตาม

แนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทัง้นีก้ารประเมนิ

ตนเอง ระดับหลักสูตร ในปี 2559 นี้ นับได้ว่าเป็นการประเมิน ครั้งที่ 3 ของหลักสูตร ฯ 

ในการนี้ หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการใน 6 หมวด 13 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิตและนิสิต 

อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร) แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนา

หลักสูตร และข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน โดยจัดท าเป็นรายงานการประเมิน

ตนเองและผ่านการท าประชาพิจารณ์จากคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในจุดอ่อนต่าง ๆ  ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร ฯ อย่างยั่งยืนต่อไป หลักสูตร ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุกท่านมา ณ ที่นี้  

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ทุกท่านได้

เสียสละเวลาเป็นอย่างมากในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารูปเล่ม ในนามของหลักสูตร ฯ ต้อง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแก้ไข จนท าให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้สมบูรณ์ ตลอดจนขอขอบคุณ

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาชีววิทยาทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือ 

เพื่อให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและด าเนินการจนส าเร็จทุกประการ 

 

ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช 

ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
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หมวดท่ี 1  
การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)ี  ช่ือย่อ กศ.บ. (ชีววิทยา) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25540091103396 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มี
ความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1) มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลุมทั้งศาสตร์ในสาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครู สามารถจัดการความรู้ 
พัฒนาการเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิด
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีอุดมการณ์รักและศรัทธาในวิชาชีพครู เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ 

3) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย 
 

รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ข้อมลูปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 *อ.ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 2555 

2 *อ.วุฒิพงษ์  ทองใบ ปร.ด. (ชีววิทยา) 2553 

3 *อ.วัลลภา  หล่อเหลี่ยม วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 2556 

4  อ.อภิรดา  สถาปัตยานนท ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 2552 

5  อ.ฐาปนา  ชลธนานารถ ปร.ด. (ชีววิทยา) 2556 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑข์้อ 11) 
 ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ 1/2556 ประเมินหลกัสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี การปรับปรุงหลักสูตรรอบปกติควรเป็นปี 
2561 แต่ด้วยฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยต้องการให้ทางหลักสูตร ฯ ปรบัปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 11 
มาตรฐาน จึงได้ด าเนินการปรบัปรุงหลักสูตรเสรจ็สิ้นแล้วและจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา      มี
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 
(B.Ed.Bio_59_1.1_1) 

1. *อาจารย์ ดร. ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช 

2. *อาจารย์ ดร. วุฒิพงษ์  ทองใบ 

3. *อาจารย์ ดร. วัลลภา  หลอ่เหลี่ยม 

4. อาจารย์ ดร. อภิรดา  สถาปัตยานนท ์

5. อาจารย์ ดร. ฐาปนา  ชลธนานารถ 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ฯ  มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  5 คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน  0 คน  และ 

3. ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จ านวน 0 คน 

     อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  
     อนึ่งหลักสูตรได้เห็นความส าคัญของ คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ว่าควรมีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาทางด้านครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ เพื่อให้
หลักสูตรมีความเข็มแข็งและท างานสอดรับกับช่ือหลักสูตร จึงเตรียมความ
พร้อมด้วยการรับอาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี ผู้มีคุณวุฒิทางด้าน
การศึกษา ส าหรับเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในอนาคตต่อไป 

     ส าหรับในปีการศึกษานี้ แม้ว่าจะยังไม่มีอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ได้อยู่ในระหว่างการขอการ
ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยได้ยื่น
เรื่องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2559 

 
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มีการปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการปรบัปรุงไป
เมื่อปี พ.ศ. 2556 และอยูร่ะหว่างการร่างหลักสูตร พ.ศ. 2560 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

4. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ี
ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตร ฯ ได้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพือ่
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้

1. อาจารยผ์ู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชามสี่วนร่วมอย่างนอ้ยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร (B.Ed.Bio_59_Report_1 ถึง 
B.Ed.Bio_59_Report_12) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (มคอ.2) 
(B.Ed.Bio_59_1.1_2) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา (B.Ed.Bio_59_1.1_3) 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 
(B.Ed.Bio_59_1.1_4) 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_59_1.1_1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (สมอ. 08) 
B.Ed.Bio_59_1.1_2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
B.Ed.Bio_59_1.1_3 รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (CD) 
B.Ed.Bio_59_1.1_4 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 (CD) 
B.Ed.Bio_59_Report_1 ถึง 
B.Ed.Bio_59_Report_12 

ร าย ง าน ก า ร ป ร ะ ชุม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษาบั ณฑิ ต  ส าขา วิ ช า ชี ว วิ ท ย า                        
ครั้งที่ 7/2559 (วันที่ 21 กรกฎาคม 2559) ถึง ครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 26 มิถุนายน 
2560)  
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หมวดท่ี 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)ี ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา
2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) 
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)ี ที่ส าเร็จการศึกษารวม 24 คนโดยได้รับ
แบบส ารวจกลับมาจ านวน 9 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 37.50 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) เฉลี่ยเท่ากับ 4.328  
(45.20/9) (B.Ed.Bio_59_2.1_1) 
ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 

ล าดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบณัฑิตปรญิญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

เฉลี่ย 4.33 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 24 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คน 9 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.33 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉลีย่ 4.56 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉลีย่ 4.30 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา เฉลีย่ 4.37 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เฉลีย่ 4.56 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เฉลีย่ 4.56 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉลีย่ 3.98 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 37.50 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2559 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบี ยนรับ
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)ี จ านวน 
24คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมี
บัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 20 คน จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจโดยไม่
นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จ านวน ....2…คน คิดเป็นร้อยละ 90.10 ซึ่งเท่ากับ 
4.50 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  

ล าดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 100 
1 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทัง้หมด คน 24 
2 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า   คน 24 
3 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 20 

4 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 2 
5 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานท ากอ่นเข้าศึกษา คน 0 
6 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่

แล้ว 
คน - 

7 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 2 
8 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท คน - 
9 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีเ่กณฑท์หาร คน - 
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 100 

 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

22 22 100 5.00 คะแนน 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_59_2.1_1 รายงานสรุปข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560  
B.Ed.Bio_59_2.2_1 รายงานการประเมินภาวะการมงีานท าของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา ที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2558 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 
- การรับนิสิต    

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมเพื่อก าหนดแผนการรับนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการ
พัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) โดยน าข้อมูลการรับนิสิตจากปีการศึกษา 2557 และ 2558 มาใช้
ประกอบการวางแผนในการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับและคะแนนของผู้สมัครตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และ
เกณฑ์ข้ันต่ าที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลการสอบในรายวิชาวัดแววความเป็นครู (PAT 5) ไม่ต่ ากว่า 
50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งโครงการรับตรง โครงการผู้มีทักษะพิเศษ โครงการโรงเรียนเครือข่าย โครงการพหุปัญญา และ
โครงการรับนิสิตในระบบกลาง (admissions)  โดยอ้างอิงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าดว้ยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ที่ปรากฏใน มคอ. 2 จากนั้นประธานหลักสูตร ฯ แจ้งผลการประชุมต่อภาควิชา
ชีววิทยาเพื่อเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ส าหรับใช้เป็นแนวทาง
ให้มหาวิทยาลัยในการประกาศรับสมัครนิสิตในปีการศึกษา 2559 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการคัดกรอง
คุณสมบัติ และจัดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา 2558 

เมื่อได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุมวางแผนและมีมติ
เสนอช่ือคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเ ขียนต่อ
ภาควิชาชีววิทยา เพื่อด าเนินการส่งต่อคณะและมหาวิทยาลัยส าหรับด าเนินการแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้แนวทางการสอบ
สัมภาษณ์ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของหลักสูตร ฯ คือ ให้เป็นไปตามกรอบที่มหาวิทยาลัย และคณะ ฯ ก าหนด และ
เพื่อให้ได้นิสิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร ฯ การสัมภาษณ์จะเน้นทักษะด้านการสื่อสาร วิชาการ 
ทัศนคติความเป็นครู และความต้องการทุนการศึกษา เป็นต้น ภายหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาผลการสัมภาษณ์ และสรุปจ านวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จากนั้นเสนอต่อ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อไป 

แผนการรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจ านวน
ทั้งสิ้น 30 คน โดยสรุปดังนี้  

1. โครงการรับตรง จ านวน 16 คน  
2.  โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 10 คน (คณะวิทยาศาสตร์ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) 
3. โครงการพหุปัญญา จ านวน 1 คน (คณะวิทยาศาสตร์ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) 
4. โครงการรับนิสิตในระบบกลาง (admissions) จ านวน 3 คน 
ส าหรับการรับนิสิตในปี 2558 โครงการพิเศษ (สอบตรง โครงการโรงเรียนเครือข่ายและ โครงการพหุปัญญา) 

เป็นโครงการล าดับแรกของหลักสูตร ฯ  
- โครงการสอบตรงมีการรับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนไว้สัมภาษณ์จ านวน 30 คน ทั้งนี้มีผู้เข้า

สัมภาษณ์ 14 คนและผ่านการสัมภาษณ์ทุกคน หลักสูตร ฯ จึงรับจ านวน 14 คน  
- โครงการโรงเรียนเครือข่ายมีผู้สมัครในโครงการ 1 คน ทั้งนี้หลักสูตร ฯ รับจ านวน 1 คน (มีผู้เข้า

สัมภาษณ์และผ่านการสัมภาษณ์ 1 คน)  
- โครงการพหุปัญญา ไม่มีผู้สมัครในโครงการนี้  
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เมื่อหลักสูตรทราบจ านวนผู้รายงานตัวจากโครงการพิเศษทั้งหมด (สอบตรง โรงเรียนเครือข่ายและพหุ
ปัญญา) แล้ว พบว่ามีจ านวนนิสิตรวม 4 คน จึงได้มีการปรับแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับจ านวนการรับนิสิตใน 
มคอ. 2 โดยเพิ่มจ านวนแผนการรับจากโครงการ admissions เป็น 26 คน ท าให้จ านวนรวมรับนิสิตในโครงการต่าง ๆ  
เป็น 30 คน 

ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้ข้ึนทะเบียนนิสิตในหลักสูตร ฯ ปี 2558 ในระบบรวมทั้งสิ้น 24 คน อย่างไรก็
ตาม หลักสูตรได้น าแผนการรับและจ านวนนิสิตในปีการศึกษา 2556 และ 2557 มาประกอบการพิจารณาแผนการรับ
นิสิตในปีการศึกษา 2558 พบว่า ในปี 2556 และ 2557 มีจ านวนนิสิตต่ ากว่าแผนรับเนื่องจากผู้สมัครจากโรงเรียน
เครือข่ายมีจ านวนน้อยกว่าแผนรับ จึงได้มีการเสนอต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างที่มาร่วมประชุมกับ
ภาควิชาชีววิทยา เพื่อขอลดจ านวนการรับนิสิตในโครงการเครือข่ายลงจาก 10 คน เหลือ 5 คน  และเพิ่มอัตราส่วน
การรับนิสิตจากโครงการสอบตรง เพื่อท าให้แนวโน้มของจ านวนนิสิตเป็นไปตามแผนรับมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ จากนโยบาย
ของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายท าให้แผนการรับในปี 2558 ไม่สามารถลดจ านวน
แผนการรับโครงการโรงเรียนเครือข่ายและพหุปัญญาได้  

เมื่อผู้สมัครในระบบ admissions รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตร ฯ เรียบร้อยแล้ว ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมเพื่อสรุปจ านวนรวมของผู้รายงานตัวเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 แล้ว
จัดการทบทวนพิจารณาระบบ กระบวนการและแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 ส าหรับน าไปเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ดังนี ้

แผนการรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีแผนการ
รับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 30 คน โดยสรุปดังนี้ (B.Ed.Bio_59_Report_3) 

1. โครงการรับตรง จ านวน 20 คน  
2.  โครงการโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 5 คน (คณะวิทยาศาสตร์ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) 
3. โครงการพหุปัญญา จ านวน 1 คน (คณะวิทยาศาสตร์ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) 
4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ จ านวน 2 คน 
5. โครงการรับนิสิตในระบบกลาง (admissions) จ านวน 2 คน 

 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ต้องการนิสิตใหม่ที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถทางด้าน
ชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาเอกจึงได้ก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ในโครงการที่ 1 – 4 เพิ่มข้ึน โดยให้มีคะแนนวิชาสามัญ 
รหัส 69 (ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 50เปอร์เซ็นต์ จากเดิมในปี 2557 และ 2558 ไม่มีการก าหนดเกณฑ์นี้ และมีการปรับ
ลดจ านวนนิสิตในโครงการโรงเรียนเครือข่ายจาก 10 คน เหลือจ านวน 5 คน เพื่อลดความเสี่ยงของนิสิตใหม่ซึ่งจะไม่
เป็นไปตามแผนรับ อย่างไรก็ตามผลการด าเนินการในปี 2559 พบว่า โครงการที่ 1 – 4  มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์เพื่อเข้า
มาสัมภาษณ์เพียง 16 คน จากแผนรับ 28 คน เนื่องจากผู้สมัครในโครงการต่าง ๆ ส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งทาง
หลักสูตรตั้งไว้ ส าหรับการรับในโครงการเหล่านี้มีผู้มารายงานตัวและคงอยู่ 15 คน (โครงการสอบตรง 15 คน 
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ 1 คน) จึงได้มีการปรับแผนการรับโครงการ admissions จาก 2 คน เป็น 15 คน ในจ านวนน้ี
มีผู้มาสัมภาษณ์ 10 คน เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนิสิตที่เรียกสัมภาษณ์ทุกโครงการ (26 คน) พบว่ามีนิสิตใหม่ในปี
การศึกษา 2559 รวม 24 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.3 ของผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด นับว่ามีจ านวนสูงเมื่อเทียบกับปี 2557 
และ 2558 นอกจากนี้จากการด าเนินการตั้งเกณฑ์คัดเลือกด้วยวิชาสามัญ รหัส 69 (ชีววิทยา) ในปี 2559 ท าให้
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หลักสูตร ฯ มั่นใจว่ากระบวนการรับจะท าให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงข้ึน อาทิ นิสิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีพื้นฐานที่ดีมีความพร้อมต่อการเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเพิ่มข้ึนกว่า
ในปี 2557 และ 2558 โดยเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ได้ติดตามคุณภาพของนิสิตด้วยการสอบถาม
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตช้ันปีที่ 1 ถึงผลการเรียนและอัตราการคงอยู่ของนิสิต ซึ่งพบว่าผลการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) มากกว่า 2.92 และ มีผลการเรียนเป็น 4.00 จ านวน 2 คน และ
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา พบว่านิสิตช้ันปีที่ 1 มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 ของนิสิตแรกเข้า 
 ส าหรับแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มีการประชุมร่วมกัน
เพื่อสรุปจ านวนรวมของผู้มารายงานตัวในปีการศึกษา 2559 และจัดการทบทวนพิจารณาระบบ กระบวนการและ
แผนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 ส าหรับเป็นแนวทางรับนิสิต โดยมีแผนการรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ผ่านระบบ clearing house ดังนี้ (B.Ed.Bio_59_Report_3) 

1. โครงการรับตรง จ านวน 22 คน  
2.  โครงการโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 3 คน (คณะวิทยาศาสตร์ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) 
3. โครงการพหุปัญญา จ านวน 1 คน (คณะวิทยาศาสตร์ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) 
4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ จ านวน 2 คน 
5. โครงการรับนิสิตในระบบกลาง (admissions) จ านวน 2 คน 
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้พิจารณาเกณฑ์การรับนิสิตในปี 2556 – 2559 ส าหรับ

ประกอบการพิจารณาเกณฑ์รับนิสิตปี 2560 โดยมีการปรับเกณฑ์การรับ โดยปรับเกณฑ์ข้ันต่ าขอคะแนนในวิชาสามัญ 
รหัส 69 (ชีววิทยา) เป็นไม่น้อยกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมในปี 2559 ก าหนดคะแนนไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับแก้ปัญหาด้านจ านวนผู้สมัครให้ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ ามากข้ึน เพื่อเพิ่มโอกาสรับนิสิตให้ถึงแผนการรับมากกว่าปี 
2559 

ส าหรับการรับนิสิตในปี 2560 โครงการสอบตรง โครงการโรงเรียนเครือข่าย โครงการพหุปัญญา และ
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ เป็นโครงการที่มีการคัดเลือกพร้อมกัน โดยมีผลดังนี้  

1. โครงการสอบตรง มีการรับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนไว้สัมภาษณ์จ านวน 58 คน ทั้งนี้มีผู้เข้า
สัมภาษณ์ 36 คน หลักสูตร ฯ จึงรับจ านวน 27 คน และมารายงานตัว 16 คน 

2. โครงการโรงเรียนเครือข่าย มีผู้สมัคร 1 คน แต่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
3. โครงการพหุปัญญา ไม่มีผู้สมัครในโครงการนี้  
4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ มีผู้สมัคร 2 คน แต่มาเข้าสัมภาษณ์เพียง 1 คน ซึ่งไม่มารายงานตัว 
ทั้งนี้เมื่อทราบผลการรายงานตัวของผู้สมัครแต่ละโครงการแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มีการ

ประชุมและพิจารณาการรายงานตัวจากปี 2556 – 2559 ซึ่งปกติจะมาสัมภาษณ์และรายงานตัวน้อยกว่าที่ก าหนด แต่
ไม่ต้องการให้มีจ านวนนิสิตมากเกินกว่ามาตรฐานวิชาชีพครูมากเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ จึงปรับแผนรับนิสิตในโครงการรับ
นิสิตระบบกลางเป็น 16 คน เพื่อให้จ านวนรับนิสิตไม่เกิน 32 คน (รับตรง 16 คน และ admissions 16 คน) ในกรณี
ที่ผู้สมัครทุกคนมารายงานตัวและเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 (B.Ed.Bio_59_Report_8) 
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 เนื่องจากหลักสูตร ฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นิสิต
ใหม่ได้รับการปรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รู้จักรุ่นพี่ เพื่อน และคณาจารย์ในหลักสูตร ภาควิชา และคณะร่วมผลิต  
ดังนั้น หากนิสิตมีปัญหาทั้งเรื่องการเรียน การท ากิจกรรม การแสดงออกในที่สาธารณะ นิสิตจะกล้าขอค าปรึกษากับ
คณาจารย์ในหลักสูตร ภาควิชา และรุ่นพี่หรือเพื่อนได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่ก่อนการเข้าศึกษา โดยน าผลของกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงเพื่อให้นิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรมส าหรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ (B.Ed.Bio_59_Report_1) 
 นิสิตต้องผ่านการปฐมนเิทศ และกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
 1. โครงการปฐมนเิทศนิสิตใหมท่ี่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  
 2. กิจกรรมปฐมนเิทศนิสิตใหม่โดยหลกัสูตร ฯ  
 3. กิจกรรมค่ายส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตเพื่อพฒันาบัณฑิตในอดุมคติไทย ณ มศว องครักษ์ จัดโดยหลักสูตร
ร่วมกับคณะร่วมผลิต และมหาวิทยาลัย 
 4. กิจกรรมเสริมความเป็นครู จัดโดยหลักสูตรร่วมกับคณะรว่มผลิต  
 5. โครงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์ใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อพฒันาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์  
 โดยกิจกรรมเหล่าน้ีหลกัสูตร ฯ ได้ร่วมกับภาควิชา คณะร่วมผลิต (คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์) 
และมหาวิทยาลัย จัดข้ึนก่อนเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการแจกคู่มือนสิิตเพื่อ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา   
 ส าหรับข้อมูลทางวิชาการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอนทั้งในและนอกหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้เห็นสมควรให้จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และเพจประชาสัมพันธ์ของ
ภาควิชาชีววิทยา รวมทั้งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมาย พูดคุยกับนิสิตส าหรับการวางแผนการลงทะเบียน
ก่อนเปิดเรียนในทุกภาคการศึกษา และขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมแนะน างานวิจัย
ของอาจารย์แต่ละท่านเพื่อให้นิสิตช้ันปี 3 และ 4 สามารถเลือกและคิดหัวข้อการท าโครงงานกับอาจารย์ประจ าสาขา
วิชาเอกได้อย่างตรงความต้องการกับนิสิตแต่ละคน ท าให้นิสิตได้รับการฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เป็นระบบผ่านกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ 
 ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์นิสิตเกี่ยวกับภาพรวมของกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
หลักสูตรจัดข้ึน พบว่านิสิตมีความพึงพอใจกับกิจกรรมเป็นอย่างมากและต้องการให้มีกิจกรรมเหล่าน้ีในปีต่อไป 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ร่วมกันประชุมและพิจารณากระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่านิสิตที่ผ่านกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่าง  ๆ มาแล้วนั้น นิสิต
สามารถปรับตัวให้เข้ากับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีพฤติกรรมสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการเรียนของนิสิตทุกคนของหลักสูตร พบว่าทุกคนมีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงดี
มาก ดังนั้นที่ประชุมจึงพิจารณาให้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการการศึกษา 2560 ต่อไป 
(B.Ed.Bio_59_Report_3) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Bio_59_Report_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_3 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 8/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_8 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 3/2560 
 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการวางแผนการจัดระบบดูแลนิสิต โดย
มีการพิจารณาสัดส่วนของจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา ส าหรับปีการศึกษา 2559 
นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ช้ันปีที่ 1 ซึ่งมีจ านวนนิสิต 24 คน (B.Ed.Bio_59_Report_1) และ
ได้เสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้ตั้งแต่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีหน้าที่หลักในการให้ค าปรึกษาในด้านการเรียน การใช้
ชีวิตของนิสิต รวมถึงช้ีแจงการลงทะเบียน การขอทุน ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีข้อมูล
เบื้องต้นของนิสิตเพื่อน ามาใช้วางแผนการจัดการความเสี่ยงของนิสิต เช่น  มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยง
ที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้า โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะน าข้อมูลผลการเรียนของนิสิตในระบบฐานข้อมูล
นิสิตจากระบบลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน (https://supreme.swu.ac.th) มาจัดท าเป็นข้อมูลดูแลนิสิตของ
ตนเองเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดูแลติดตามช่วยเหลือ โดยเฉพาะนิสิตที่มีผลการเรียนต่ า ซึ่งหากมีการพบกรณีที่
นิสิตมีความเสี่ยง อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณา วางแผนและ
ด าเนินการช่วยเหลือต่อไป เมื่อสิ้นสุดกระบวนการช่วยเหลือนิสิตแล้ว ข้อมูลการให้การช่วยเหลือจะถูกบันทึกลงใน
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาวางแผนเพื่อติดตามอย่างต่อเนื่อง หากหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการเองได้ ทางหลักสูตร
จะแจ้งภาควิชาหรือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ยังได้เพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่าง
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณาจารย์ในหลักสูตร รวมถึงการให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น เพจกลุ่มที่
ให้ค าปรึกษาทาง Facebook  

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรทุกท่านได้มีการช่วยเหลือนิสิตตามคู่มือระบบการให้
ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย (B.Ed.Bio_59_3.2_1) และยังมีการให้ข้อมูลด้านอื่น ๆ แก่นิสิต เช่นการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครทุนการศึกษาของคณะ ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกคณะ ฯ การประชาสัมพันธ์รับสมัครงานหา
รายได้ระหว่างเรียน โดยหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์ปรึกษาทุกช้ันปีจัดสรรเวลาให้นิสิตเข้าพบอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง และก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทุกช้ันปีแจ้งวัน เวลา ส าหรับการขอเข้ารับค าปรึกษาแก่นิสิต
ในการก ากับดู โดยให้มีการบันทึก ประเมิน (แบบสอบถาม) หลังจากเข้าพบ ใช้ห้องพักอาจารย์เป็นห้องให้ค าปรึกษา 
และมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปี



      16 

การศึกษา 2559 มีจ านวนนิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ (B.Ed.Bio_59_Report_2, B.Ed.Bio_59_3.2_17, 
B.Ed.Bio_59_3.2_18) 

1. นิสิตช้ันปีที่ 5 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน  19 คน  จาก 19  คน 
2. นิสิตช้ันปีที่ 4  เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน  25  คน จาก 25 คน 
3. นิสิตช้ันปีที่ 3  เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน  23  คน จาก 23 คน 
4. นิสิตช้ันปีที่ 2  เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน  19 คน จาก 19 คน 
5. นิสิตช้ันปีที่ 1  เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน  24  คน จาก 24 คน 

 

 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินระบบให้ค าปรึกษา พบว่าผลรวม
จากการประเมินของความพึ งพอใจนิ สิตต่ อการระบบการให้ค าปรึกษาอยู่ ในเกณฑ์ดีมาก คือ 4.23 
(B.Ed.Bio_59_3.2_2) ซึ่งหลักสูตร ฯ พิจารณาช่องทางการติดต่อและให้ค าปรึกษาระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยใช้ e-mail และ line application ในปีการศึกษา 2557 และเพิ่มช่องทางติดต่อใน BioedSwuNisitkru ในปี
การศึกษา 2558 พบช่องทางดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการติดต่อ ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ จึงพิจารณา
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทางนี้อย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมจากการนัดหมายเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง (B.Ed.Bio_59_Report_3)  
 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ                  ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร ฯ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามรายงานการประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 7/2559 (B.Ed.Bio_59_Report_1) ให้กับนิสิตในหลักสูตร โดยหลักสูตรได้ประชุมนิสิตทุกช้ันปี รวมถึง
ปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีที่ 1 ซึ่งได้ช้ีแจงกิจกรรมเสริมทักษะที่หลักสูตรจะจัดข้ึนในปีการศึกษา 2559 และ สอบถามถึง
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นิสิต
ต้องการให้ด าเนินการจัดเพิ่มเติมจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ โดยพบว่านิสิตมีความประสงค์ให้หลักสูตรจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตกแต่งภาพทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ Program ตกแต่งภาพ Adobe Photoshop 
ให้กับนิสิต (B.Ed.Bio_59_3.2_3) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมกราฟิกและสามารถน าความรู้ที่ ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนและอื่น ๆ  จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับ
ภาควิชาพิจารณาปรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีบริบทสอดคล้องกับความต้องการกับความต้องการของนิสิต  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับ
หลักสูตรอื่น ๆ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชา ฯ โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมและ
โครงการในปีการศึกษา 2558 (B.Ed.Bio_59_3.2_3) มาใช้ประกอบการพิจารณา และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
และการท ากิจกรรมในโครงการ ผู้จัดกิจกรรมและโครงการจะสรุปผลการประเมินการท ากิจกรรมและรายงานผลการ
จัดกิจกรรมและโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เพื่อให้หลักสูตรน ามาสรุปและรวบรวม
ข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมและโครงการในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้นิสิตมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 นั้นคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชา ฯ สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมท ากิจกรรมในระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมุ่งพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนความรู้ความสามารถ และทักษะจ าเป็นอื่ น ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตนกรรม (learning and innovation skills) 

หลักสูตร ฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้และได้ท างาน
เป็นทีม เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือกันระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ดังนี ้

1.1 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต: SCI Fair Senior Project Presentation 2016 (โครงการความร่วมมือ
ระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ) ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์  มศว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 
2560 โดยนิสิตช้ันปีที่ 4 ในหลักสูตร ฯ ทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่
ผลงานทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าภาควิชาคัดเลือก
ตัวแทนผู้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย จ านวน 3 เรื่อง เข้าร่วมการประกวดในระดับคณะ และโครงงานในหัวข้อเรื่อง 
สถานการณ์การระบาดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ในล าไส้
ขนาดเล็กชนิด Haplorchis taichui ในโฮสต์กึ่งกลางจากพ ื้นที่เกษตรกรรมบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาได้รับรางวัลและ
ทุนการศึกษา (B.Ed.Bio_59_3.2_4) โดยหลักสูตร ฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตทางด้านการพัฒนากระบวนการ
คิด ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอดจนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ตนเอง การสื่อสารและการร่วมมือกันท างานเป็นทีม เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผ่านการ
เรียนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ชว 493 และ ชว 494)  

1.2 หลักสูตร ฯ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนนิสิตในหลักสูตรเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5” (ASTC2017) ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน หลักสี่ กรุงเทพ ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีตัวแทนนิสิต
จ านวน 3 คน ได้แก่ นายศุภณัฐ สารรัตน์, นายวรากร บุญประเสริฐ และนายศุภณัฐ มนตรีนภากร ได้ไปน าเสนอหัวข้อ
โครงงานเรื่อง “ระบาดวิทยาของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวจากพื้นที่เกษตรกรรม
บริเวณจังหวัดชัยนาท” (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยมี อ. ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
(B.Ed.Bio_59_3.2_5) 

1.3 หลักสูตร ฯ จัดให้มีการสัมมนาทางชีววิทยาศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตเกิดทักษะการคิดอย่างมีระบบ มี
วิจารณญาณ ส่งเสริมให้นิสิตได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ สามารถคิดอย่างมีเป้าหมาย ตัดสินและก ากับได้ด้วย
ตนเองในการเลือกหรือพิจารณาหัวข้อสัมมนา และปรึกษาอาจารย์ซึ่งมีความเช่ียวชาญหรือสอดคล้องกับหัวข้อที่นิสิต
เลือกเพื่อขอให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา ทั้งนี้นิสิตต้องออกมาน าเสนอความคิด ข้อวิเคราะห์วิจารณ์ มีเหตุผล
สนับสนุนในหัวข้อเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน โดยการร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถามของอาจารย์และเพื่อนนิสิตในช้ัน
เรียนร่วมกัน ผ่านวิชา ชศ 481 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 

1.4 หลักสูตร ฯ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาชีววิทยาได้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมี Visiting Professors คือ Dr. Helena Shaverdo จาก Vienna Museum of 
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Natural History ประเทศ Austria มาบรรยายสัมมนาพิเศษให้ประสบการณ์แก่นิสิตในหัวข้อ "From vial to 
publication: how do we describe new species?" เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 (B.Ed.Bio_59_3.2_6) 

1.5 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยา 2559 จัดโดยภาควิชาชีววิทยาร่วมกับหลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา 
และ วท.บ. ชีววิทยา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณ Science park คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการ
ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ภายในภาควิชา ฯ ทั้งในช้ัน
ปีเดียวกัน ระหว่างช้ันปี และคณาจารย์ในภาควิชา ท าให้นิสิตพัฒนากระบวนการคิด วางแผนอย่างเป็นระบบ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การท างานร่วมกันและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ โดยนิสิตออกแบบรูปแบบโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา (B.Ed.Bio_59_3.2_7) 
 1.6 กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ผ่านรายวิชาบังคับและวิชาเลือกซึ่งจัดโดยอาจารย์ประจ าวิชาเอก ทั้งนี้
นิสิตได้รับมอบหมายให้มีการวางแผน การค้นคว้าข้อมูลก่อนการศึกษาภาคสนาม จากนั้นนิสิตจะร่วมกันท ากิจกรรม
กลุ่มผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในระหว่างการออกภาคสนาม และเรียบเรียงข้อมู ลที่ได้จากการศึกษานอก
สถานที่ เพื่อสรุปและอภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งน าเสนอในรูปแบบ power point และเล่มรายงานให้เพื่อนนิสิต
และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ได้แก่ ปรสิตวิทยา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ วิชานิเวศวิทยา วิชากีฏ
วิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง และวิชาพฤกษศาสตร์ เป็นต้น ท า
ให้นิสิตสามารถคิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเรียนรู้ จดจ าความรู้นอกห้องเรียน ส่งผลให้บูรณาการกับการ
เรียนภาคบรรยายได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ผลการประเมินโครงการศึกษานอกสถานที่วิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง ด้าน
ความรู้ทางวิชาการเท่ากับ 4.50 (ดีมาก) และด้านประสบการณ์เท่ากับ 4.70 (ดีมาก) และผลการประเมินด้านทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ วิชาพฤกษศาสตร์ เท่ากับ 4.43 (ดีมาก) 
(B.Ed.Bio_59_3.2_8) 

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
หลักสูตร ฯ มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-

based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-based Learning) มุ่งเน้นให้นิสิตมี ความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

2.1 หลักสูตร ฯ ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดท าเว็บรายวิชา (ATutor) และ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าใช้ระบบการเรียนการสอน ATutor ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทาง World Wide Web ซึ่งนิสิตและอาจารย์สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ในแต่ละ
รายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน 

2.2 กิจกรรมการฝึกอบรม การตกแต่งภาพทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ Program ตกแต่งภาพ Adobe 
Photoshop เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ธนิต ศิริบุญ เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม ซึ่งเนื้อหาที่
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการเริ่มท างานกราฟิก โดยเน้นการฝึกอบรมโปรแกรม Adobe 
Photoshop ซึ่ ง เป็นโปรแกรมที่ ใ ช้ในการจัดการกับงานด้านภาพ การตกแต่งภาพและการตัดต่อภาพ 
(B.Ed.Bio_59_3.2_9) 
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2.3 โครงการศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ ปรสิตวิทยา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ วิชานิเวศวิทยา 
วิชากีฏวิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง และวิชาพฤกษศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom) โดยนิสิตสืบค้นข้อมูล แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองก่อนออกภาคสนามและประกอบการท ารายงานเพื่อน าเสนอภายหลังการศึกษาภาคสนาม 
ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาจัดระบบองค์ความรู้และ
น าเสนอในรูปแบบผลงานที่หลากหลาย (B.Ed.Bio_59_3.2_8) 

 
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) 

หลักสูตร ฯ มีการส่งเสริมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาให้นิสิตมีทักษะในการด ารงชีวิตและ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ  

3.1 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นครู ซึ่งเป็นโครงการส าหรับนิสิตช้ันปี
ที่ 1 ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทุกสาขาวิชาเอกที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ได้ท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 ด้าน จ านวน 12 ฐาน ตลอดจนส่งเสริมให้
นิสิตมีทัศนคติและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มี
ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวมถึงภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (B.Ed.Bio_59_3.2_10) 

3.2 กิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน เพื่อให้นิสิตได้ตรวจสอบตนเอง โดยน าทฤษฎีที่ได้
จากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ไปประยุกต์สู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภายใต้การแนะน าของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ ได้รู้จักเด็กนักเรียน ได้ฝึกการท างานร่วมกับ
เพื่อนนิสิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนและชุมชน ได้ฝึกความรับผิดชอบ ความอดทน ความมีมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีข้ึนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้ถูกจัดเพิ่มเติมเข้าไปให้เป็นกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (B.Ed.Bio_59_3.2_11)  

3.3 โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 
9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อแนะน าให้นิสิตรู้จัก
มหาวิทยาลัย กิจกรรมและบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในการเป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อปลูกฝังอัต
ลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง (B.Ed.Bio_59_3.2_13) 

3.4 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของหลักสูตร ฯ ประจ าปีการศึกษา 2560   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ 
ห้อง 19-714 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร 
ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นิสิต
ของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมให้นิสิตมีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตครู 
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตด้วยกัน  และระหว่างนิสิตกับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นิสิตมีความพร้อมในการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข (B.Ed.Bio_59_3.2_15) 

3.5 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 29 มีนาคม 
2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่บัณฑิตและรุ่นน้อง ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้จัดกิจรรมร่วมกับหลักสูตรอื่น ๆ ของภาควิชา ฯ โดยมีการ
บรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตในการท างานด้านการศึกษา โดยศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมกตัญญุตาเฉพาะภาควิชาชีววิทยา โดยจัดข้ึนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2560 ณ ห้อง 10-301 อาคาร 10 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในหลักสูตร (B.Ed.Bio_59_3.2_12) 

3.6 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน นิสิตที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับคณาจารย์ของ
หลักสูตร ฯ ในฐานะเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม เพื่อให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดสระแก้ว 
ภายใต้ช่ือโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัฒนานคร 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 (B.Ed.Bio_59_3.2_14) 
 หลักสูตร ฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยมี
การส ารวจความต้องการนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดบุคลากรตามความสามารถดูแลกิจกรรม
ตามความสามารถของนิสิต ซึ่งโครงการที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ได้แก่ 
 - ด้านคุณธรรมจริยธรรม:  ด าเนินงานโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการไหว้
ครูคณะวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
 - ด้านความรู้:  ด าเนินงานโครงการอบรมการใช้งาน Adobe Photoshop โครงการพัฒนาทักษะเสริมความ
เป็นครูกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นครูและกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน  โครงการศึกษา
ปฏิบัติการนอกสถานที่  
 - ด้านทักษะทางปัญญา:  ด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศโดยจัดกิจกรรมการบรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตใน
การท างานด้านการศึกษา โดยศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ:  ด าเนินงาน โครงการปฐมนิเทศของหลักสูตร 
โครงการปัจฉิมนิเทศของคณะวิทยาศาสตร์ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน และโครงการ
กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยาโดยมีผลการประเมินด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตและ
คณาจารย์รวมถึงบุคคลากรอื่น ๆ เท่ากับ 4.35 (ดีมาก) 
 - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ:  ด าเนินงานโครงการ
น าเสนอผลงานนิสิต โครงการสัมมนาทางชีววิทยาศึกษาและโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ Visiting Professors  
 ผลการประเมินการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลั กสู ตร  โดยสรุปผลการประ เมิ นปี  2559 เ มื่ อ เที ยบกับปี ก าร ศึกษา  2558 ได้ ดั ง ตาร างด้ านล่ า งนี้ 
(B.Ed.Bio_59_3.2_16 และ B.Ed.Bio_59_3.2_8) 
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กิจกรรมท่ีสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2558 2559 
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดีมาก (4.63) - 
- ด้านความรู้ ดีมาก (4.59) ดีมาก (4.44) 
- ด้านทักษะทางปัญญา - - 
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ดีมาก (4.45) ดีมาก (4.17) 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ดีมาก (4.55) 

 
 ข้อเสนอแนะจากนิสิต คืออยากให้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้ต่อไปอีกทุกปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และนิสิตกับอาจารย์ (B.Ed.Bio_59_8)  
 เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้พิจารณาผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม โดย
นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนทักษะชีวิตและอาชีพได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ได้น าข้อเสนอแนะปรับปรุงเพิ่มเติมกิจกรรมส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในปี
การศึกษา 2560 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตของหลักสูตร มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่าย
กิจการนิสิตระดับภาควิชา ฯ ร่วมกับภาควิชา ฯ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Bio_59_Report_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/59 
B.Ed.Bio_59_Report_3 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 8/2559  
B.Ed.Bio_59_3.2_1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผูส้อนปีการศึกษา 2559  
B.Ed.Bio_59_3.2_2 ผลการประเมินของนสิิตต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559  
B.Ed.Bio_59_3.2_3 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกจิกรรมและโครงการในปีการศึกษา 2558 
B.Ed.Bio_59_3.2_4 ก าหนดการและหนังสือรวมบทคัดย่อโครงการน าเสนอผลงานนิสิต 
B.Ed.Bio_59_3.2_5 เกียรตบิัตรเข้าร่วมกันน าเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุม่วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
B.Ed.Bio_59_3.2_6 สัมมนาพเิศษในหัวข้อ "From vial to publication: how do we describe new 

species?"  
B.Ed.Bio_59_3.2_7 ภาพถ่ายการเข้าร่วมกจิกรรมในโครงการกีฬาสานสมัพันธ์น้องพี่ชีววิทยา 

(ไบโอเกม) และตัวอย่างโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์กจิกรรม 
B.Ed.Bio_59_3.2_8 สรปุเล่มโครงการและผลการประเมินโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจ าปี

การศึกษา 2559  
B.Ed.Bio_59_3.2_9 กิจกรรมการฝึกอบรมการตกแต่งภาพทางวิทยาศาสตร์โดยใช้  Program ตกแต่งภาพ 

Adobe Photoshop  
B.Ed.Bio_59_3.2_10 ภาพถ่ายกิจกรรมพฒันาทักษะเสริมความเป็นครู  
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B.Ed.Bio_59_3.2_11 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานการปฏิบัติการสอนและฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

B.Ed.Bio_59_3.2_12 โครงการปจัฉิมนิเทศนิสิตช้ันปทีี่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

B.Ed.Bio_59_3.2_13 โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนสิิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559  

B.Ed.Bio_59_3.2_14 ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

B.Ed.Bio_59_3.2_15 กิจกรรมการปฐมนเิทศ ต้อนรบันิสิตใหม่หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ปีการศึกษา 2559  

B.Ed.Bio_59_3.2_16 เอกสารสรปุผลการประเมินโครงการปีการศึกษา 2559  
B.Ed.Bio_59_3.2_17 แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ทีป่รกึษา  
B.Ed.Bio_59_3.2_18 การลงช่ือเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 
ข้อมูลนิสิต  

ปี
การศึกษา
ท่ีรับเข้า  

 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

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 19 95.0 
2556 27 - - 27 25 25 25 92.6 
2557 25 - - - 25 23 23 92.0 
2558 24 - - - - 24 19 - 
2559 24 - - - - - 24 - 

 อัตราการคงอยู่  =      จ านวนนิสิตช้ันปีที่ 3 
                             จ านวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีที่ 1) 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

 

* 100 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนสิิต  
จากผลการคงอยู่ของนิสิตพบว่าในแต่ละปีการศึกษานิสิตมีอัตราการคงอยู่ในเกณฑ์สูง (มากกว่า 90

เปอร์เซ็นต์) โดยพบว่านิสิตจะมีจ านวนลดลงในปีที่ 1 เท่านั้น ดังนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2556 ปัจจัยหลักที่นิสิต
ย้ายสถาบันการศึกษาเนื่องจากประสงค์ไปศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่มีค่าตอบแทนทางวิชาชีพสูงกว่าเมื่อส าเร็จ
การศึกษา เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์ หรือจากความต้องการของผู้ปกครองทางด้านค่านิยมทางสังคม 
ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้มีแนวทางร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาช้ันปีถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตได้แก่  

1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตระดับช้ันต่าง ๆ และคณาจารย์ในหลักสูตร ฯ และภาควิชา โดย 
หลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปฐมนิเทศ และกีฬา ในรูปแบบที่สร้างความ
อบอุ่นให้กับนิสิตและคณาจารย์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการคงอยู่ของนิสิตในแต่ละปี 

2. หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีเพื่อติดตามนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการหาช่องทางรับทุน
เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3. มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตระหว่างภาคการศึกษาและสิ้นสุดภาค
การศึกษา หากพบว่านิสิตคนใดมีผลการเรียนบางวิชาอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยก็จะแนะน าให้เพื่อนหรอื
รุ่นพี่ช่วยสอนเนื้อหาเพิ่มเติมให้  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ท่ีรับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ป ี2551 37 35 (94.6 %)     
ป ี2552 37  35 (94.6 %)    
ป ี2553 29   29 (100 %)   
ป ี2554 26    24 (92.3 %)  
ปี 2555 20     19 (95.0 %) 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเรจ็การศึกษา  

นิสิตที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2554 (ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558) มีผู้ส าเร็จการศึกษา 92.3 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจ านวนรับเข้า โดยนิสิตมีการลาออกเพื่อการย้ายสถาบันการศึกษาในช้ันปีที่ 1 อย่างไรก็ตาม 
ภายหลังจากปีที่ 1 อัตราการคงอยู่ของนิสิตคงที่และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเท่ากับนิสิตที่คงอยู่ในปีที่ 2 เป็นต้นมา 
เนื่องจากหลักสูตรมีกลไกการให้ค าปรึกษา และกิจกรรมนอกหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และความเป็นครู ท าให้
นิสิตมีแรงจูงใจส าหรับการประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างดี  
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
- ความพึงพอใจของนิสิต 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ ....4.17.... 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ ....3.91....... 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ ....3.81........ 
 

นิสิตแต่ละช้ันปีได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การเรียนรู้ตลอด
หลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้ เรียน พบว่าในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 3.81 
(B.Ed.Bio_59_3.3_1) และปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 3.91 (B.Ed.Bio_59_3.3_2) และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.17 หรืออยู่ในระดับดีมาก (B.Ed.Bio_59_3.3_3) ดัง
จะเห็นได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง 

 
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  

หลักสูตร ฯ ได้ก าหนดช่องทางให้นิสิตได้ท าการร้องเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยการส่งบันทึก/เอกสารข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านกล่องรับข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น  และ
นิสิตยังสามารถท าการร้องเรียนด้วยตนเองต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ประธานบริหารหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา/
เจ้าหน้าที่ภาควิชา ฯ โดยการสนทนาพูดคุยและการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ และจากการด าเนินการใน
ปีการศึกษา 2558 และ 2559 ไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ (B.Ed.Bio_59_3.3_4) 
 อย่างไรก็ตาม หากมีข้อร้องเรียนเกิดข้ึน ทางประธานหลักสูตรจะน าเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือที่ประชุมภาควิชา ฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง  และน าข้อสรุปจากการประชุมแจ้งผู้ร้องเรียนมีการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนและน าสรุปผลเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา ยุติ ติดตามการด าเนินการ หรือหาแนวทางอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อร้องเรียน 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ไม่มี 

 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
1. อาจารย์ทีป่รึกษา รบัเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทาง
ที่หลกัสูตร ฯ ก าหนดไว้ 
2. อาจารย์ทีป่รึกษา ตรวจสอบข้อรอ้งเรียน และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ฯ และ/หรือทีป่ระชุม
ภาค ฯ ประชุมเพื่อด าเนินการตรวจสอบหาข้อเทจ็จริง
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และพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรงุแก้ไข  
3. ประธานหลักสูตรประสานงานกบัอาจารย์ทีป่รกึษา 
แจ้งผลการด าเนินงานไปยังผู้ร้องเรียนและด าเนินการ
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
4. ผู้ร้องเรียนท าการประเมินผลและให้คะแนนความพึง
พอใจต่อการจัดการข้อรอ้งเรียน  
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมติดตามผล
การด าเนินงานและพจิารณาสรปุผลความพึงพอใจของผู้
ร้องเรียนต่อการจัดการข้อร้องเรียน  
ผลการด าเนินงาน  
ในกรณีที่มี ข้อร้องเรียน ทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ มีมติให้มีการติดตามการด าเนินงานจนกว่า
ปัญหาข้อร้องเรียนจะได้รับการแก้ไขจนเสร็จสิ้น  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_59_3.3_1 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 2557 
B.Ed.Bio_59_3.3_2 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 2558 
B.Ed.Bio_59_3.3_3 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 2559 
B.Ed.Bio_59_3.3_4 รายช่ือนิสิตทีเ่ข้าพบอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อขอค าปรึกษา วางแผนการเรียน รอ้งเรียน 

และอื่น ๆ 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้วางแผนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ในปี
การศึกษา 2558 โดยได้ก าหนดคุณวุฒิของอาจารย์ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ใหม่ คือ มีวุฒิการศึกษาทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ เน้นสาขาวิชาชีววิทยา อย่างไรก็ตามไม่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ตามคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ ดังนั้นหลักสูตร ฯ จึง
ได้ประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยาด าเนินการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2563 โดยมี
มติให้ปีงบประมาณ 2559 ภาควิชาชีววิทยารับอาจารย์ใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญต่อ
การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. ชีววิทยา และในปีงบประมาณ 2560 และ 2562 
ภาควิชาจึงจะขออัตราอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิทางด้านศึกษาศาสตร์ เน้นสาขาวิชาชีววิทยา ดังแสดงในรายงานการ
ประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 4.3 (B.Ed.Bio_59_4.1_1) ดังนั้นหลักสูตร ฯ จึงมีมติให้ประธาน
หลักสูตร ฯ ด าเนินการติดตามอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้ภาควิชาชีววิทยาในปีงบประมาณ 2560 และ 
2562 ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 7/2559 (B.Ed.Bio_59_Report_1) เมื่อมหาวิทยาลัยจัดสรร
อัตราให้แล้ว หลักสูตร ฯ จะด าเนินการก าหนดคุณสมบัติและร่างข้อก าหนดภาระงานของผู้สมัครต่อไป  

หลักสูตร ฯ ตระหนักถึงเกณฑ์ สกอ. เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยังไม่มีผู้มีคุณวุฒิทางด้าน
การศึกษา จึงได้ประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยาเพื่อพิจารณาปรับปรุงอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ในการนี้ พบว่ามีคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยามีวุฒิการศึกษาเกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์ 2 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช และ อ. ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี จึงมีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
 อ. ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ -
ชีววิทยา แต่เนื่องจากยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ จึงยังไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ดังนั้น
ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้เสนอแนะให้เร่งด าเนินการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ดัง
แสดงในรายงานการประชุม หลักสูตร ฯ ครั้งที่ 5/2559 (B.Ed.Bio_59_4.1_21) ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการ พบว่า อ. ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
เรื่อง Effect of salinity on the growth and cadmium accumulation of Vetiveria nemoralis ในวารสาร 
Environment and Natural Resources Journal ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B.Ed.Bio_59_4.1_2) ซึ่งคาดว่าจะตีพิมพ์ภายในปี พ.ศ. 2560 ในการนี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้วางแผนที่จะเสนอต่อภาควิชาชีววิทยาให้ด าเนินการแต่งตั้งอ . ดร.ก้องเกียรติ 
จ าปาศรี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลังจากผลงานได้รับการตีพิมพ์ ดังแสดงในรายงาน
การประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 5/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_11) โดยจะเสนอขอแก้ไขรายช่ือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใน สมอ.08 ต่อ สกอ. ในล าดับต่อไป อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 
ฯ ได้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร. ก้องเกียรติ จ าปาศรี เข้าร่วมบริหารหลักสูตรเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดย
รับผิดชอบฝ่ายกิจการนิสิตและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ และ
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เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตช้ันปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ 7/2559 
(B.Ed.Bio_59_Report_1) 

อาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
เพิ่งส าเร็จปริญญาเอกสาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ฯ จึงมีมติให้เสนอต่อภาควิชาชีววิทยาให้ แต่งตั้ง 
อาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังแสดงในรายงานการ
ประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_6) 
 เมื่อใกล้สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร กระบวนการด าเนินงาน ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อใช้วางแผนการรับและ
แต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป จากผลการด าเนินงานพบว่าแม้จะยังไม่มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์ แต่อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ที่
หลากหลาย สามารถสอนรายวิชาที่ตรงกับความเช่ียวชาญของตนเอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในด้านสาขาวิชาที่เช่ียวชาญและในด้าน
การพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยมีแนวโน้มที่จะแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิเกี่ยวข้องกับการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ดัง
แสดงในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 5/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_11)  

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 พบว่าการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคนน้ันท าให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมจึงมีมติให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเดิมไว้ 
ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ 7/2559 (B.Ed.Bio_59_Report_1) มีรายละเอียดดังนี้  

ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบโดย           อ. ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช และ 
                 อ. ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ 
ฝ่ายกิจการนิสิต รับผิดชอบโดย            อ. ดร.อภิรดา สถาปัตยานท์ และ  
                       อ. ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี 
ฝ่ายวัดและประเมินผล รับผิดชอบโดย  อ. ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม และ 
            อ. ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบโดย  อ. ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี และ 
          อ. ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี ท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาของนิสิตช้ันปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 เนื่องจากยังไม่มีนิสิตในความดูแลและมีความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ 7/2559 (B.Ed.Bio_59_Report_1) 

นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตร ฯ ไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องระหว่างหลักสูตร
ปัจจุบันและหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 หลักสูตร ฯ จึงเชิญอาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร ฯ ชุดใหม่ของหลักสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เข้าร่วมการประชุมหลักสูตร ฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 7/2559 เป็นต้นไป 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับค าช้ีแจงและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) งานสอนและพัฒนานิสิต (2) งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และผลงานวิชาการ (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5) ด้านการบริหารและกรรมการ
อื่นๆ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้จัดท ารายงานสรุปภาระงานตนเอง ปีละ 2 ครั้ง ในการนี้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคนผ่านการประเมินและมีภาระงานไม่ต่ ากว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการภาระ
งานของภาควิชาชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่จ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 4.46 ดังแสดงในรายงานการประชุม
หลักสูตร ฯ ครั้งที่ 4/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_10) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร  

เมื่อใกล้สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินกระบวนการบรหิารอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อใช้วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี
การศึกษาถัดไป จากผลการด าเนินการพบว่าระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรฯ มีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน ท าให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ 
ในปีการศึกษา 2559 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนยังไม่อยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ จึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ 5/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_11) 

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประชุมเพื่อวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้าน
ต่าง ๆ โดยได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อส ารวจอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ยังไม่มีต าแหน่งวิชาการและส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มาตรฐาน ดังแสดงใน
รายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 8/2559 (B.Ed.Bio_59_Report_3) จากนั้นหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนปรับ
สัดส่วนภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหนง่ทาง
วิชาการ ในปีการศึกษา 2559 ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้อาจารย์สามารถด าเนินการเตรียมผลงานส าหรับใช้
ประกอบการยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
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 ภาควิชาชีววิทยาร่วมกับหลักสูตร ฯ ประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ไปอบรม ประชุม หรือเสนอ
ผลงานวิชาการ คนละ 5,000 บาทต่อปีงบประมาณ โดยอาจารย์มีอิสระในการเข้าอบรม ประชุม หรือเสนอผลงาน
วิชาการตามความต้องการของตนเองเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
มากยิ่งข้ึน ยกตัวอย่างเช่น อ. ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่  11 (B.Ed.Bio_59_4.1_11) และ อ. ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (B.Ed.Bio_59_4.1_12) และ The 34th annual conference 
of the microscopy society of Thailand (B.Ed.Bio_59_4.1_13) เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรยังพิจารณามอบหมายให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือพัฒนาหลักสูตร ยกตัวอย่าง
เช่น อ. ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการอบรมการเลือกใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (B.Ed.Bio_59_4.1_4) และ อ. ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร (B.Ed.Bio_59_4.1_6) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งใน
และระหว่างหลักสูตร ในการนี้จึงได้ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทาง การวิจัย เรื่อง 
เทคโนโลยีระบบน าส่งยาด้วยอนุภาคนาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 โดยมี
วิทยากรบรรยายคือ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการระบบน าส่ง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และอาจารย์ประจ าหลักหลักสูตรอื่น ๆ 
รวมทั้งนิสิตในหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชาชีววิทยา เป็นผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสอนและการวิจัย อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (B.Ed.Bio_59_4.1_5) 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการ การประชุมวิชาการ การอบรม รวมถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรรับทราบ เป็นผลให้คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ และน าเสนอผลงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีระบบน าส่งยาด้วย
อนุภาคนาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ทาง และโครงการฝึกอบรมเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
หลักสูตรเร่งรัด-ปฏิบัติการ ในการประชุมหลักสูตร ฯ วาระพิเศษครั้งที่ 4/2559 (B.Ed.Bio_59_Report_5) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใช้
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจ านวนโครงการที่อาจารย์เข้ารับการอบรมเป็นตัวช้ีวัด 
จากผลการด าเนินการ พบว่า ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้น 14 โครงการ โดยแต่ละท่านเข้าร่วมอบรมมากกว่า 1 โครงการ ทั้งนี้กิจกรรมที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
นั้นแบ่งเป็นการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตร ดังแสดงในรายงานการ
ประชุมหลักสูตร ฯ 4/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_10) และจากติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล พบว่าในปีการศึกษา 2559 อ. ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ได้ยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (B.Ed.Bio_59_4.1_3) นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ประจ า
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หลักสูตรส่วนใหญ่คาดว่าจะเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการในปี พ.ศ. 2560 – 2562 ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ 
4/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_10) 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ผลการด าเนินการ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อใช้วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป จากผลการด าเนินงานพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
และได้รับการส่งเสริมทางด้านวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์การวิจัยระหว่างกัน เป็น
ผลให้ในปี พ.ศ. 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ จ านวน 14 โครงการ 
สร้างผลงานทางวิชาการจ านวน 4 เรื่อง มีการขอทุนจากแหล่งทุนในจ านวน 10 เรื่อง และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 1 คน ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ 
5/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_11) จากผลการด าเนินการที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าระบบส าหรับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตร ฯ จึงพิจารณาเห็นว่าใช้ระบบนี้ปี
การศึกษาถัดไป 
 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกลุ กิจกรรม พัฒนาตนเองด้าน 

(รหัสเอกสาร) 
1 อ. ดร.ณัฐรินทร์  

วงศ์ธรรมวานิช 
การเลือกใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการพฒันาหลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศ (วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ 
หอประชุม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การพัฒนาหลักสูตร 
(B.Ed.Bio_59_4.1_4) 

โครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวิจัย ภาควิชา
ชีววิทยา เรื่อง เทคโนโลยีระบบน าส่งยาด้วยอนุภาค
นาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ (วันที่ 11 
มกราคม 2560 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_5) 

 

The 7th Conference on Taxonomy and 
Systematics in Thailand (วันที่ 26-28 มิถุนายน 
2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรงุเทพ ฯ) 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_19) 

 
The 17th International Congress of 
Myriapodology (วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2560              
ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี)่ 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_20) 
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ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกลุ กิจกรรม พัฒนาตนเองด้าน 

(รหัสเอกสาร) 
2 อ. ดร.วุฒิพงษ์ 

ทองใบ 
โครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวิจัย ภาควิชา
ชีววิทยา เรื่อง เทคโนโลยีระบบน าส่งยาด้วยอนุภาค
นาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ (วันที่ 11 
มกราคม 2560 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_5) 

 

โครงการพัฒนาผู้ประเมินระดับหลกัสูตร ครั้งที่ 1 
(วันที่ 25-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นทิว
ลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพ ฯ) 

การพัฒนาหลักสูตร 
(B.Ed.Bio_59_4.1_6) 

โครงการฝกึอบรม หัวข้อเรื่อง: แนวทางปฏิบัตเิพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด-
ปฏิบัติการ (วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การสอนและการวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_18) 

 

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานสิิตและ
บุคลากร เรื่อง การพจิารณาการตัดเกรดและวิธีการ
ตัดเกรด (วันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 19 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การสอน 
(B.Ed.Bio_59_4.1_8) 

 

3 อ. ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

การบรรยายเรื่อง พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559 (วันที่ 27 มีนาคม 2560 
ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ) 

การสอนและการวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_9) 

 

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานสิิตและ
บุคลากร เรื่อง การพจิารณาการตัดเกรดและวิธีการ
ตัดเกรด (วันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 19 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การสอน 
(B.Ed.Bio_59_4.1_8) 

 

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 1  (วันที่ 3 
เมษายน 2560 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การดูแลนสิิตและการสอน 
(B.Ed.Bio_59_4.1_10) 
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ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกลุ กิจกรรม พัฒนาตนเองด้าน 
(รหัสเอกสาร) 

4 อ. ดร.อภิรดา 
สถาปัตยานนท ์

โครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวิจัย ภาควิชา
ชีววิทยา เรื่อง เทคโนโลยีระบบน าส่งยาด้วยอนุภาค
นาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ (วันที่ 11 
มกราคม 2560 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_5) 

 

การบรรยายเรื่อง พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559 (วันที่ 27 มีนาคม 2560 
ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ) 

การสอนและการวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_9) 

 

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 
เมษายน 2560 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การดูแลนสิิตและการสอน 
(B.Ed.Bio_59_4.1_10) 

 

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แหง่ประเทศไทย 
ครั้งที่ 11 (วันที่ 14-16 มิถุนายน  2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_11) 

 
5 อ. ดร.ฐาปนา 

ชลธนานารถ 
โครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวิจัย ภาควิชา
ชีววิทยา เรื่อง เทคโนโลยีระบบน าส่งยาด้วยอนุภาค
นาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ (วันที่ 11 
มกราคม 2560 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_5) 

 

โครงการฝกึอบรม หัวข้อเรื่อง: แนวทางปฏิบัตเิพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด-
ปฏิบัติการ (วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การสอนและการวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_7) 

 

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 
เมษายน 2560 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การดูแลนสิิตและการสอน 
(B.Ed.Bio_59_4.1_10) 
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ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกลุ กิจกรรม พัฒนาตนเองด้าน 
(รหัสเอกสาร) 

  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (วันที่ 25
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน กรุงเทพ ฯ) 

การสอนและการวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_12) 

 

The 34th annual conference of the 
microscopy society of Thailand (วันที่ 31 
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ 
เมอเคียว กรงุเทพ ฯ) 

การสอนและการวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_13) 

 

6 อ. ดร.ก้องเกียรต ิ
จ าปาศร ี

โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online 
ระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 สิงหาคม 
2559 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การพัฒนาหลักสูตร 
(B.Ed.Bio_59_4.1_14) 

โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศ
วิจัย เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียน (วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_15) 

 

โครงการศูนย์บริการและให้ค าปรึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลีนิกวิจัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที ่2 ประจ าปงีบประมาณ 
2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ
บรหิารจัดการงานวิจัย (URMS) (วันที่ 14 ธันวาคม 
2559 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_16) 

 

โครงการสง่เสรมิบรรยากาศทางการวิจัย ภาควิชา
ชีววิทยา เรื่อง เทคโนโลยีระบบน าส่งยาด้วยอนุภาค
นาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ (วันที่ 11 
มกราคม 2560 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

การวิจัย 
(B.Ed.Bio_59_4.1_5) 

 

เสวนาทางการศึกษา หัวข้อ ครูของแผ่นดิน (วันที่ 3 
มีนาคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ) 

การสอน 
(B.Ed.Bio_59_4.1_17) 
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ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกลุ กิจกรรม พัฒนาตนเองด้าน 
(รหัสเอกสาร) 

  โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 1   
(วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ) 

การดูแลนสิิตและการสอน 
(B.Ed.Bio_59_4.1_10) 

 

 
การปฐมนเิทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  

มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหม่ จ านวน 0 คน 
การปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Bio_59_Report_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2559  
B.Ed.Bio_59_Report_3 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 8/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_5 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 

4/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_6 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2560 
B.Ed.Bio_59_Report_10 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2560  
B.Ed.Bio_59_Report_11 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 5/2560 
B.Ed.Bio_59_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 3/2559  
B.Ed.Bio_59_4.1_2 จดหมายตอบรบัการตีพิมพผ์ลงานวิจัยลงวารสาร Environment and natural 

resources journal ของ อาจารย์ ดร.กอ้งเกียรติ จ าปาศร ี
B.Ed.Bio_59_4.1_3 บนัทึกข้อความ เรือ่ง ขอเสนอผลงานเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ของ อ. ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
B.Ed.Bio_59_4.1_4 ก าหนดการโครงการอบรมการเลือกใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการพัฒนาหลกัสูตรสู่ความ

เป็นเลิศ 
B.Ed.Bio_59_4.1_5 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย ภาควิชาชีววิทยา เรื่อง 

เทคโนโลยีระบบน าส่งยาด้วยอนุภาคนาโนเพื่อการประยกุต์ใช้ทางการแพทย์ 
B.Ed.Bio_59_4.1_6 บนัทึกข้อความ เรือ่ง ขอเชิญเข้าร่วมกจิกรรมโครงการพฒันาผู้ประเมินระดบัหลักสูตร 

ครั้งที่ 1 
B.Ed.Bio_59_4.1_7 ประกาศนียบัตร แสดง อาจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ ผา่นการอบรมโครงการ
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
ฝึกอบรมเรือ่ง: แนวทางปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเรง่รัด-ปฏิบัติการ 

B.Ed.Bio_59_4.1_8 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการความรู้เพือ่การพฒันานิสิตและบุคลากร เรื่อง 
การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด 

B.Ed.Bio_59_4.1_9 การบรรยายเรื่อง พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559 
B.Ed.Bio_59_4.1_10 บันทึกข้อความ เรือ่ง ขอสง่รายช่ือคณาจารย์ผูเ้ข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษา

สู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 1 และ 2 
B.Ed.Bio_59_4.1_11 บันทึกข้อความ เรือ่ง ขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงานนอกส่วนงานเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม

และค่าใช้จ่าย ของ อ. ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตร์แหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 11 

B.Ed.Bio_59_4.1_12 บันทึกข้อความ เรือ่ง ขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงานนอกส่วนงานเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม
และค่าใช้จ่าย ของ อ. ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน ครัง้ที่ 5 

B.Ed.Bio_59_4.1_13 บันทึกข้อความ เรือ่ง ขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงานนอกส่วนงานเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม
และค่าใช้จ่าย ของ อ. ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เพื่อเข้าร่วมการประชุม The 34th 
annual conference of the microscopy society of Thailand 

B.Ed.Bio_59_4.1_14 บันทึกข้อความ เรือ่ง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online 
ระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558 

B.Ed.Bio_59_4.1_15 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดการความรู้และสร้างเสรมิบรรยากาศวิจัย เรื่อง การ
วิจัยในช้ันเรียน 

B.Ed.Bio_59_4.1_16 บันทึกข้อความ เรือ่ง ขอเชิญบุคคลกรเข้าร่วมโครงการศูนย์บริการและให้ค าปรึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลีนิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 
ประจ าปงีบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย (URMS) 

B.Ed.Bio_59_4.1_17 เกียรตบิัตร แสดง อ. ดร.ก้องเกยีรติ จ าปาศรี เข้าร่วมโครงการเสวนาทางการศึกษา 
หัวข้อ ครูของแผ่นดิน 

B.Ed.Bio_59_4.1_18 ประกาศนียบัตร แสดง อาจารย์ ดร. วุฒิพงษ์ ทองใบ ผ่านการอบรมโครงการฝกึอบรม 
หัวเรื่อง: แนวทางปฏิบัตเิพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลกัสูตรเรง่รัด-ปฏิบัติการ 

B.Ed.Bio_59_4.1_19 บันทึกข้อความ เรือ่ง ขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงานนอกส่วนงานเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม
และค่าใช้จ่าย ของ อ. ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand 

B.Ed.Bio_59_4.1_20 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ The 17th International Congress of 
Myriapodology 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_59_4.1_21 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 5/2559   
B.Ed.Bio_59_4.1_22 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2559 

 
คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีวุฒปิรญิญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ข้ึนไป 5 คะแนน 
 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แสดงวุฒิการศึกษา  

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ระดับ 

การศึกษา 
สูงสุด 

วุฒิ 
การศึกษา 

สาขาท่ีจบ 
ปีที่จบ 

การศึกษา 

อ. ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช ปริญญาเอก วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2555 
อ. ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ ปริญญาเอก ปร.ด ชีววิทยา 2553 
อ. ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม ปริญญาเอก วท.ด. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ 
2556 

อ. ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท ์ ปริญญาเอก วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2552 
อ. ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ปริญญาเอก วท.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ชีววิทยาชาติพันธ์ุ 
2556 

 
ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 0 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 0 ข้ึนไป 0 คะแนน 
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 แม้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ในปีการศึกษา 2559 แต่อย่างไรก็ตาม อ. ดร.ฐาปนา 
ชลธนานารถ ได้ย่ืนแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
แล้ว (B.Ed.Bio_59_4.1_3) และคาดว่าจะได้รับต าแหน่งวิชาการไม่เกินปีการศึกษา 2560 

ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพห์รือเผยแพร่ 2.4 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 48 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 อ.วุฒิพงษ์  ทองใบ Boonkusol, D. and Tongbai, W. 2016. Genetic variation of 
striped snakehead fish (Channa striata) in river basin of 
central Thailand inferred from mtDNA COI gene sequences 
analysis. Journal of Biological Sciences 16(1-2): 37-43. 
(บทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.)  
(B.Ed.Bio_59_4.2_1) 

1.00 

2 อ.ฐาปนา  ชลธนานารถ Anucherngchai, S., Tejangkura T. and Chontananarth, T. 
2016. Epidemiological situation and molecular 
identification of cercarial stage in freshwater snails in Chao-
Phraya Basin, Central Thailand. Asian Pacific Journal of 
Tropical Biomedicine 6(6): 539-545. 
(บทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.)  
(B.Ed.Bio_59_4.2_2) 

1.00 

3 อ.ฐาปนา  ชลธนานารถ โสธร อนุเชิงชัย และ ฐาปนา ชลธนานารถ. 2559. ค่าความชุก และ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ในหอยขมสกลุ 
Filopaludina จากตลาดคลองเตย จงัหวัดกรุงเทพมหานคร. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน 
ครั้งที ่4. 92-97. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็น

0.20 
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เตอร์ แจง้วัฒนะ. กรุงเทพ ฯ.  
(บทความวิจัยฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ) (B.Ed.Bio_59_4.2_3) 

4 อ.ฐาปนา  ชลธนานารถ เชิดชาย ฉิมบุรุษ, นภัส เวชชศาสตร์ และ ฐาปนา ชลธนานารถ. 
2559. การติดตัวอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียรูปแบบ 
Parapleurophocercous ในหอยน้ าจืดวงศ์ Thiaridae จากจังหวัด
นครนายก โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวิธีการทางอณู
ชีววิทยา. ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4. 98-103. โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจง้วัฒนะ. กรุงเทพ ฯ. 
(บทความวิจัยฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ) (B.Ed.Bio_59_4.2_4) 

0.20 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 2.4 
คิดเป็นร้อยละ 48 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_59_4.2_1 Boonkusol, D. and Tongbai, W. 2016. Genetic variation of striped 

snakehead fish (Channa striata) in river basin of central Thailand 
inferred from mtDNA COI gene sequences analysis. Journal of Biological 
Sciences 16(1-2): 37-43. 

B.Ed.Bio_59_4.2_2 Anucherngchai, S., Tejangkura T. and Chontananarth, T. 2016. 
Epidemiological situation and molecular identification of cercarial stage 
in freshwater snails in Chao-Phraya Basin, Central Thailand. Asian Pacific 
Journal of Tropical Biomedicine 6(6): 539-545. 

B.Ed.Bio_59_4.2_3 โสธร อนุเชิงชัย และ ฐาปนา ชลธนานารถ. 2559. ค่าความชุก และลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ในหอยขมสกุล Filopaludina จากตลาดคลองเตย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4. 92-97. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอน
เวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ. กรงุเทพ ฯ. 

B.Ed.Bio_59_4.2_4 เชิดชาย ฉิมบุรุษ, นภัส เวชชศาสตร์ และ ฐาปนา ชลธนานารถ. 2559. การติดตัว
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียรูปแบบ Parapleurophocercous ในหอยน้ าจืด
วงศ์ Thiaridae จากจังหวัดนครนายก โดยใช้ลักษณะทางสณัฐานวิทยาและวิธีการ
ทางอณูชีววิทยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4. 98-103. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็น
เตอร์ แจง้วัฒนะ. กรุงเทพ ฯ. 

B.Ed.Bio_59_4.2_5 รายช่ือวารสารทีผ่่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) 
B.Ed.Bio_59_4.2_6 ประกาศ กพอ. เรือ่งหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
 ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีจ านวน 5 คน ตลอดการด าเนินงาน (B.Ed.Bio_59_4.3_1 และ B.Ed.Bio_59_4.3_2) คิดเป็นอัตรา
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 
 เมื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพและการบริหารหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2556 มีความพึงพอใจเท่ากับ 3.57 ปีการศึกษา 2557 มีความพึงพอใจของเท่ากับ 4.15 ปีการศึกษา 2558 มีความพึง
พอใจของเท่ากับ 4.38 และในปีการศึกษา 2559 มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.46 ดังแสดงในรายงานการประชุมหลักสูตร 
ฯ 4/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_10) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ความพึงพอใจในประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 
 ความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารหลักสูตร    ได้คะแนนเฉลี่ย 4.58 
 ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21 
 ความพึงพอใจในการส่งเสริมด้านงานวิจัยและการพัฒนาตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 
 ดังนั้นความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และมีอาจารย์ที่มีคุณภาพและจ านวน
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน  5 คน 5 คน 4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.15 4.38 4.46 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Bio_59_Report_10 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2560  
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B.Ed.Bio_59_4.3_1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 240/2559 เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)ี  

B.Ed.Bio_59_4.3_2 สมอ.08 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)ี (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2556)  
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หมวดท่ี 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

 

สภาวิชาการพิจารณาหลักสูตร 

 

คณะกรรมการระดับปริญญาตรีพิจารณาหลักสูตร 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสนอ 
 

กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วิเคราะห์ผลจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และปรเมินระบบกลไกการท างานของหลักสูตรรวมถึงจัดท า 

มคอ.7  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและภาวะการมีงานท า   

หลักสูตรเปิดรับนิสิตเพ่ือเข้าศึกษา และมีการเรียนการสอนจนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
(D) 

สกอ. และ ครุสภา พิจารณาหลักสูตร 

 

วางแผนการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร หรือการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรย่อย

โดยน าเสนอ สมอ08 รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ 

ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒวิิพากษ์หลักสูตร เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วางแผนการออกแบบหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตร จากผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ปรับปรุงในส่วนของหมวด

วิชาชีพครู 

คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการภาควิชาชีววิทยา ร่วมกันก าหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และรูปแบบหลักสูตร รวมทั้งออกแบบรายวิชา สาระรายวิชาใน

หลักสูตร และ มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปรับปรุงเพ่ิมเติมรายวิชา สาระรายวิชาให้ทันสมัย และ
ก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนการปรับปรุงที่
ครบรอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ดังนั้น
ก่อนเปิดหลักสูตรใช้ 1 ปี ตามรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 6/2558 และ 7/2558 
(B.Ed.Bio_58_Report_1, B.Ed.Bio_58_Report_2) 
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพร้อมคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาพิจารณาสรรหา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการยกร่างหลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ.2560 พร้อมเสนอคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดัง รายงานการประชุม
หลักสูตร ฯ ครั้งที่ 2/2559 วาระที่ 4.1 พิจารณาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
(B.Ed.Bio_58_Report_6, B.Ed.Bio_58_5.1_1) นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ได้วางแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งระดับมหาวิทยาลัยโดยส่งตั วแทน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพื่อน าแนวทาง
มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
  2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รวบรวมข้อมูลเพื่อท าแผนการส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ได้แก่  

2.1 การก าหนดฟอร์มเพื่อส ารวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต 
บัณฑิต นิสิต และคณาจารย์ที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  เพื่อทราบความต้องการของตลาดแรงงาน 
(B.Ed.Bio_59_5.1_2)  

2.2 ก าหนดฟอร์มเพื่อส ารวจข้อมูลวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
สสวท ซึ่งมีความเช่ียวชาญในสาขา ครูพี่เลี้ยง และ ข้อวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
(B.Ed.Bio_59_5.1_3)  

2.3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จาก มคอ. 7 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ซึ่งข้อมูลจากข้อ 2.1 - 2.3 จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงทิศทางของหลักสูตร  คือ 

 ก าหนดหลักคิดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และปรัชญา
การศึกษา  

 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับหลักคิดของหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐาน 

 ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
หลักคิดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร) 

3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ท าการเขียนร่าง มคอ.2 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิคุณ
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ปี 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ส าหรับเนื้อหาสาระวิชานอกจากพิจารณา มคอ. 1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์แล้ว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรยังต้องค านึงถึงมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ชีววิทยา) (มคอ.1) ที่มีความสัมพันธ์กันมาร่วมพิจารณา 
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จากนี้ยังน าผลจากการประเมินจากบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสวท ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นิสิต และอาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรรวมถึงน าผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7) มาร่วมพิจารณา ดังนี ้

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีการศึกษา 2557-2559 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต   ปีการศึกษา 2557 2558 2559 
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.18 4.77 4.56 
(2) ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.13 4.50 4.30 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.15 4.37 4.37 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ คะแนน 4.25 4.77 4.56 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 
4.29 4.50 4.56 

(6) ด้านทักษะความสามารถ ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด  คะแนน 4.16 4.22 3.98 
(7) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย มีทักษะสื่อสาร คะแนน 4.25 4.38 4.22 
คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ คะแนน 4.22 4.50 4.33 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 
31.43 34.48 37.50 

ผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย      
นิสิต คะแนน 3.88 3.65 4.17 
อาจารย์ คะแนน 4.15 4.35 4.54 
บัณฑิต/นิสิตปีสุดท้าย คะแนน 3.52 4.39 4.45* 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในหลักสูตร เปอร์เซ็นต์ 100 100 90.1 

*  คะแนนจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2554 
 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิต (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กค 59) โดยนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555-2558 จ านวน 5 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการครู ดังแบบสรุปรายงานการ
วิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (B.Ed.Bio_58_5.1_4) โดยเสนอประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

ข้อคิดเห็นจุดเด่นของหลักสูตร ข้อคิดเห็นจุดด้อยของหลักสูตร 
 มีความเข้มข้นของเนื้อหารายวิชาเอก เน้นความรู้จริง

ทางวิทยาศาสตร์ 
 นิสิตครูที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์จะได้ซึมซับความเป็น

นักวิทยาศาสตร์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก  
 มีโอกาสได้เรียนในบางวิชา เช่น สัมมนา, วิจัยวิชา

 การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
 การลงเรียนในรายวิชา เนื่องจากนิสิต วท .บ. 

ค่อนข้างมีจ านวนมาก ท าให้การลงเรียนของ 
กศ.บ. เป็นไปได้ไม่สะดวกนัก จึงตกหล่นในบาง
วิชาที่ต้องการจะลงเรียนเพิ่มเติม 
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ภาคเรียนลึก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น 
 ความครอบคลุมของเนื้ อหา ที่ ครบถ้วนในด้าน

จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์ ท าให้นิสิตมีองค์ความรู้
เบื้องต้น เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนมัธยมศึกษา 

 การเรียงล าดับ วิชาก่อนหลังแต่ละ ช้ันปี ไม่
สอดคล้อง เช่น วิชาวิวัฒนาการควรให้เรียนใน
ช้ันปีแรกๆ เพราะชีววิทยาเป็นวิชาที่ต้องให้
เหตุผล ซึ่งต้องใช้ความรู้ เรื่องวิวัฒนาการมา
ประกอบจึงจะเข้าใจได้ 

 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และสืบค้น ยังมี
น้อย 

ข้อคิดเห็นการส่งเสริมศักยภาพ 
 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนชีววิทยา 
 การสอบสอน ควรให้มีตัง้แต่ปี1-4 เพราะว่านิสิตจะได้รบัความเข้มข้นในเนื้อหาด้านการสอนวิทยาศาสตร์

และชีววิทยา ซึ่งจะเป็นจุดเด่นของนสิิตวิทยาศาสตร์ มศว ที่มีความรอบรู้ในวิชาเฉพาะเป็นพิเศษ 
 การจัดอบรมเพิม่เตมิในส่วนของการศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่ควรจะเป็นการบงัคับนิสิตเข้าร่วมฟงัอบรม/

สัมมนา อย่างนอ้ยปลีะ 1-2 ครั้ง 
 เน้นการท าปฏิบัติการทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ 
 การลงภาคสนามและด้านปฎิบัติการ เช่น การเตรียมสาร เตรียมแลป การดองสัตว์และพืช การสต๊าฟสัตว์

และพืช 
 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยอาจต้องท าโครงงานเป็นรายบุคคล เพื่อให้นิสิตมีความรู้ด้านทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูง ได้รับการนเิทศ/ก ากบัจากอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน ท าให้นสิิตสามารถ
ให้ข้อคิดเห็น และสามารถสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ข้อคิดเห็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 คงความเข้มข้นของวิชาด้านวิทยาศาสตร์ แต่ปรบัปรุงการสอนวิชาทางการศึกษา เช่น การวัดประเมิน 

หลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร กฎหมายทางการศึกษา เป็นต้น 
 อยากให้อาจารย์ในภาควิชา และนิสิตได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกปี ปลีะ 1 ครั้ง  
 หลักสูตรควรมีเป้าหมายที่แน่นอน ต้องการผลิตนิสิตแบบใด และวิชาที่ให้นิสิตเรียนจะต้องตอบโจทย์ใน

ทิศทางเดียวกัน 
 เน้นการสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูง ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
 ส่งเสริมให้นสิิตสร้างและพฒันาสือ่นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู้ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 อยากให้เพิ่มหน่วยกิจในส่วนของรายวิชาเฉพาะ 
 วิชากฎหมายที่ครูต้องรู้ เป็นวิชา ED อีกตัวให้ได้เรียน เพราะต้องน าความรู้ไปสอบบรรจุ 
 อยากให้เพิ่มเติมในเรื่องของรายวิชาการท าสื่อ / เทคนิคการท าปฏิบัติการ 
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จากนั้นคณะกรรมบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ฯ ประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาถึงการเปิดรายวิชาเอกเลือกต่าง ๆ ที่จะบรรจุในหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาร่วมกันในประเด็น ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต เนื้อหาของรายวิชา 
ตลอดถึงความทันสมัยของเนื้อหาตามศาสตร์นั้นๆ การเขียนค าอธิบายรายวิชา การก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ (curriculum mapping) การออกแบบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของแต่ละรายวิชา ช้ันปีที่
เหมาะสมของนิสิตที่จะลงทะเบียน และภาคการศึกษาที่จะเปิดสอน 
 เมื่อได้ข้อมูลถึงรายวิชาที่เปิดสอนแล้ว คณะกรรมบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ฯ จะร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายวิชาต่างๆ ที่จะบรรจุลงในหลักสูตร ฯ ทั้งใน
หมวดวิชาบังคับเอก และวิชาเอกเลือก ในทุกมิติให้สอดคล้องกับ มคอ.1 บทสรุปผลการประเมินจากความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมีข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากประชุมส่งกลับไปให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อด าเนินการแก้ไข 
 ต่อจากนั้น คณะกรรมบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ ร่วมวางแผน
การศึกษา การลงทะเบียนของนิสิตตลอดหลักสูตร 5 ปี โดยค านึงถึงล าดับของรายวิชา และความต่อเนื่อง
ของสาขา  และวางแผนถึงการรายวิชาที่จะเปิดแต่ละภาคการศึกษา และช้ันปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสใน
การเลือกเรียนในวิชาที่ต้องการศึกษา (โดยการปรับจากผลวิพากษ์ของหลักสูตรจากศิษย์เก่า) 

4. คณะกรรมบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ เสนอร่าง มคอ. 2 ฉบับใหม่ ที่
ได้ร่วมกันออกแบบรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตร เสนอต่อภาคชีววิทยา ดังต่อไปนี้  

4.1 การออกแบบรายวิชาและสาระการเรียนรู้ ในหมวดของหมวดวิชาชีพครู คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ท าหน้าที่
พัฒนาและปรับปรุงในหมวดดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ได้มีการพัฒนาหมวดวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 

4.2 รายวิชาในหลักสูตร สาระรายวิชาในหลักสูตรมีเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่ือ
วิชา จ านวนหน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน ดัง
รายงานการประชุมหลักสูตร ฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 (B.Ed.Bio_59_Report_6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      46 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ
หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ  
ชว 262 นิเวศวิทยา                4(3-3-6) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่มีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่มีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมโครงสร้างและกระบวนการใน
ระบบนิเวศประชากรพฤติกรรมสังคม
สิ่งมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงแทนที่การ
ปรับตัวการแพรก่ระจาย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและอนุสญัญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ การใช้ทรพัยากร ธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน และมีปฏิบัติการทีส่อดคลอ้ง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 261 นิเวศวิทยา          3(3-0-6) 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างและกระบวนการในระบบนิเวศ 
ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่ งมี ชี วิต การ
เ ปลี่ ย นแ ปล ง แทน ที่  ก า ร ป รั บ ตั ว  ก า ร
แพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปั ญ ห า ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

เปลี่ยนแปลง 
1. จ านวนหน่วยกิต 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

ไม่มี 
 

ชว 291 ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 1(0-3-0) 
ปฏิบัติการทางนิเ วศวิทยา ความสัมพัน ธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและปัจจัย
ระบบนิเวศบกและน้ า ประชากรสังคมสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายวิชาใหม ่
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 ชว 211 บูรณาการพฤกษศาสตร์       4(3-3-6) 
โครงสร้างภายนอก การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ 
ศึกษาโครงสร้างภายในและหน้าที่ของเซลล์ 
เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช และ
ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพืช
ช้ันสูง การดูดและล าเลียงแร่ธาตุ ความสัมพันธ์
ระหว่างพืชกับน้ า และการเจริญเติบโต 

รายวิชาใหม ่

 ชว 327 บูรณาการสัตววิทยา           4(3-3-6) 
โครงสร้างและกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ
สัตว์   การจัดจ าแนกตามหลักอนุกรมวิธีทั้ง
แบบวิธีดั้งเดิมและการใช้เทคนิคทางด้านอณู
ชีววิทยา  พฤติกรรมศาสตร์  การประยุกต์ใช้
ความ รู้ ท า งสั ต ว วิทยา เพื่ อ วิท ยาศาสตร์

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ
การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 ชว 231 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบือ้งต้น          
     3(2-3-4) 

โครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของ
สารอินทรีย์ สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ 
โครงสร้ างและหน้าที่ของสาร ชีวโมเลกุล
ประเภทต่าง ๆ กระบวนการสร้าง สลาย และ
เปลี่ ยนแปลงสารชีวโมเลกุล  การควบคุม
กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม การ
ประยุกต์ชีวเคมีด้านต่าง ๆ 

 มีปรับหน่วยกิตให้
มีบปฏิบัตกิาร 

 

 หมายเหตุ: รายวิชา ชว 211 บูรณาการพฤกษศาสตร์ และ ชว 327 บูรณาการสัตววิทยา เป็นราย
วิชาเอกบังคับใหม่ที่บรรจุลงในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560 เป็นครั้งแรก ทั้งนี้จากการพิจารณา
ร่วมกันของคณะกรรมบริหารหลักสูตรและกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและการวิเคราะห์การลงทะเบียนของนิสิต กศ.บ. ชีววิทยา ที่ผ่านมา พบว่านิสิตบางส่วน
ลงทะเบียนในรายวิชาที่เป็นสัตววิทยา หรือ พฤกษศาสตร์ ไปด้านใดด้านหนึ่ง ท าให้นิสิตกลุ่มดังกล่าวขาด
ความรู้ในศาสตร์ที่รอบด้านในการเตรียมความพร้อมต่อการฝึกสอนและการท างานในอนาคต ซึ่งคณะ
กรรมบริหารหลักสูตรและกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาเห็นควรว่านิสิต กศ.บ. ชีววิทยา ควรมีความรู้
ทั้งสัตววิทยา และ พฤกษศาสตร์ จึงได้บรรจุทั้งสองรายวิชาน้ีเป็นวิชาเอกบังคับ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ที่จะ
สามารถไปสอนได้อย่างเหมาะสม 

จากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของหลักสูตร 2556 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากบทสรุป
ของการวิพากษ์หลักสูตรโดยศิษย์เก่าพบว่า ในบางรายวิชาควรทักษะปฏิบัติการ เช่น ชว 331 เคมีอินทรีย์
และชีวเคมีเบื้องต้น เดิมมีการสอนเฉพาะภาคบรรยาย ดังนั้น หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จึงมีการ
เพิ่มปฏิบัติการในรายวิชาดังกล่าว เพื่อเพิ่มทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
สอน  

4.3 การก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่หลากหลาย ทั้งรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาควิชา เช่น ชว 101 ชีววิทยา 1 ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 วจช 201 จุลชีววิทยา วจช 202 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา เป็นต้น และรายวิชาที่เปิดสอนนอกภาควิชา เช่น คม 100 เคมีทั่วไป 1 คม 190 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป และ ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป เป็นต้น ที่ช่วยสร้าง
โอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

4.4 มีวิชาเอกเฉพาะที่มีความลึกและเป็นจุดเน้นที่เอกลักษณ์ของนิสิตวิชาชีพครู มศว. เช่น ชศ 
471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา ชว 211 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ ชว 341 พันธุศาสตร์ 
เป็นต้น  
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4.5 เปิดสอนรายวิชาตามล าดับที่เหมาะสม เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด
เช่น ในหลักสูตร ฯ ได้ระบุว่าให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยานี้ จะต้องผ่านการเรียน
พื้นฐานวิชา ชว 101 ชีววิทยา 1 ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชว 102 ชีววิทยา 2 ชว 192 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 2  วจช 201 จุลชีววิทยา และ วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ก่อนที่จะเรียนวิชาเอกบังคับ 
และวิชาเลือกอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 2 เทอม 2 เป็นต้นไป และรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

 วิชาทางสัตววิทยา เช่น  ชว 201 วิทยาโพรโทซัว ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง         
ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลงั ชว 324 กฏีวิทยา ชว 325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดกูสันหลัง  

 วิชาทางพฤกษศาสตร์ เช่น ชว 411 อนุกรมวิธานพืช ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    
ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 

 วิชาทางจุลชีววิทยา เช่น วจช 301 เห็ดราวิทยา และ วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 

 วิชาทางพันธุศาสตร์เช่น ชว 411 พันธุวิศวกรรม 
4.6 รายวิชาเลือกที่สนองต่อความต้องการของนิสิต และ ทันสมัยเช่น ชศ 391 ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครูชีววิทยา ชว 321 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับครูชีววิทยา ชว 391 ไมโครเทคนิค ชว392 เทคนิค
ทางชีววิทยา ชว 401 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 และ ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 ซึ่งเป็นรายวิชา
ที่เปิดเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

4.7 พิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) ทุกรายวิชาที่ปรากฏใน
เล่มหลักสูตร รวมทั้งพิจารณาในภาพรวมทั้งหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (learning 
outcome) ทุกด้าน ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ วาระพิเศษครั้งที่ 3/2559 (B.Ed.Bio_59_ 
Report_2) 

4.8 ปรับปรุงแผนการศึกษา ดังเอกสารหลักฐานแผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ดัง
รายงานการประชุมหลักสูตร ฯ วาระพิเศษครั้งที่ 3/2559 (B.Ed.Bio_59_ Report_2) 

5. ภายหลังจากการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาพิจารณาร่างดังกล่าว จากนั้นด าเนินการส่งให้วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาชีววิทยา และ/หรือ วิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
(B.Ed.Bio_59_5.1_5) เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะ
ของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. เสนอร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ (มคอ. 2) ที่ผ่านการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ 5 ไปตามล าดับข้ันโดยผ่านการพิจารณาโดยภาควิชาชีววิทยา คณะกรรมการวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรน าเข้าสู่การวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสภาวิชาการ จากนั้นจึงยื่นขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อผ่านความเห็นชอบและได้รับการรับรองจากครุสภา แล้วจึงมีการประกาศใช้หลักสูตร
ปรับปรุงฉบับใหม่ 
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7. ภายหลังจากที่หลักสูตรได้รับการรับรอง และเริ่มใช้หลักสูตร ก่ อนเปิดภาคการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.3/มคอ.4) ให้เป็นไปตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ และเมื่อเสร็จสินการเรียน
การสอน ก าหนดให้มีการก ากับติดตาม มคอ.5  

8. เมื่อมีการใช้หลักสูตรต้องมีการก ากับติดตามโดยการประเมินการใช้หลักสูตร ความพึงพอใจและ
คุณภาพของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนิสิตในหลักสูตร รวมถึงสรุปผลปัญหา  อุป
สรรค์ในการใช้หลักสูตรประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

9. น าผลการประเมินต่างๆ รวมถึง มคอ.5 ใช้ในการจัดท าการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และ
น ามามาปรับปรุงโดยวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป พร้อมเก็บเป็นข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงการ
ยกร่างหลักสูตรในรอบ 5 ปี ถัดไป  

10. ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตรย่อย โดยเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยที่ไม่ได้กระทบถึงโครงสร้าง
ของหลักสูตร จะต้องด าเนินเรื่องเข้าที่ประชุมหลักสูตร ฯ เพื่อจัดท า สมอ. 08 และส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
ภาคและคณะด าเนินการต่อไป  
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ รวบรวมและประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสาระ
รายวิชา ให้มีความทันสมัยในด้านเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน  

ผู้ประสานงานรายวิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และส่ง มคอ.5 ให้กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และจัดท า มคอ.5 

คณาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตาม มคอ.3 และด าเนินการประเมินผลการสอน  

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ พิจารณาระบบและกลไกในการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ วิเคราะห์ผล
จากความพึงพอใจของนิสิต การปรับปรุงรายวิชา และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วางแผนการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ วางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนการศึกษา  
1) ส ารวจเนื้อหาของรายวิชาท่ีต้องปรับปรุงจากผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต หรือเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
2) พิจารณา มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา เพื่อวางแผนการปรับปรุงสาระในแต่ละรายวิชา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ประสานงานกับผู้ประสานงานแต่ละวิชาให้ท าเรื่องเปิดวิชา 

หรือปรับปรุงสาระรายวิชา รวมทั้งก าหนดผู้สอนในรายวิชาใหม่ให้ตรงตามความเชี่ยวชาญ   

ผู้ประสานงานแต่ละวิชาแจ้งความจ านงการเปิดสอนรายงานวิชาต่าง ๆ ในที่ประชุมภาควิชา ซ่ึงมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมด้วย  

อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาปรับปรุงสาระรายวิชาและจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4  

คณะกรรมการบริหารหลัก ฯ สูตรตรวจสอบ curriculum mapping ให้เป็นไปตาม มคอ.2 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิทยาการ
ความรู้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต อีกทั้งค านึงถึงความเป็นปัจจุบันทันสมัยของหลักสูตรและได้มีปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้างานวิจัยในปัจจุบัน โดยพิจารณาจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 

1. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายงานผลการด าเนินการ เพื่อวางแผนการปรับปรุงรายวิชาให้มีเนื้อหา
ที่ทันสมัย โดยรายงานไว้ใน มคอ.5/มคอ.6 และน าไปเป็นแผนการจัดเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
        2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมวางแผนร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 2559  
เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมส าหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 โดยเสนอให้มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาดังนี้ (B.Ed.Bio_59_Report_1) 

2.1 รายวิชา ชว 341 พันธุศาสตร์ และ ชว 311 ชีวเคมีส าหรับครูชีววิทยา มีการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
Epigentics ซึ่งเป็นความองค์ความรู้ใหม่  

2.2 รายวิชา ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาค ในหัว cell technology เกี่ยวกับการท า PCR และ การท า 
Real-Time  PCR การตัดต่อยีน และได้ทดลองใช้ Application Google Class Room และยังคงมีการสอนเนื้อหา
เกี่ยวกับ ข้ออภิปรายเรื่องความเหมาะสมของการปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) ในประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นมี
ก าลังมีประเด็น การออกกฏหมายอนุญาตปลูกพืช GMOs โดยนิสิตจะต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลจากคลิปวีดีโอที่ได้ก าหนด ซึ่งเกี่ยวกับการอภิปรายของกลุ่มที่สนับสนุน และกลุ่มต่อต้าน จากนั้นให้นิสิต
น ามาอภิปรายถึงความคิดเห็นโดยเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่เรียน  

3. การรับข้อเสนอแนะจากครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตร ฯ สืบเนื่องปีการศึกษา 2557 และ 2558 จาก ประเด็นเรื่องโรงเรียนมีนโยบายผลักดันการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (English program) ในช้ันเรียนเพื่อรองรับ AEC และการเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของทาง
รัฐบาล รวมถึงการสอนแบบบูรณาการแบบ STEM  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาในการ
ประชุมหลักสูตรมีมติให้ประสานอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ชศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา (รายวิชาที่
เตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกฝึกสอน โดยการจ าลองสถานการณ์การสอนหน้าช้ันเรียน นิสิตจะได้รับบทบาท
เป็นครูที่ต้องด าเนินการสอนหัวข้อต่าง ๆ) ให้นิสิตฝึกทดลองสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการด าเนินสอนซึ่งได้ท า
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ ได้ประสานงานให้
อาจารย์ผู้สอน ฝึกให้นิสิตสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มการสอนความรู้และรูปแบบการสอนแบบ STEM รวมถึงการ
สอนในบริบทของ Thailand 4.0 ให้กับนิสิต   

นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ได้บรรจุรายวิชา ชว 477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 1 และ ชว 478 
หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาส าหรับครูชีววิทยา 2 ไว้รองรับส าหรับสาระรายวิชาที่มีองค์ความรู้หรือวิทยาการสมัยใหม่ซึ่ง
ยังไม่ปรากฏใน มคอ. 2 ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 7/2559 (B.Ed.Bio_59_ Report_1) 

โดยระบบการด าเนินการส าหรับการเปิดสอนชว 477 และ ชว 478 ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาพิจารณาหัวข้อ และการก าหนดผู้สอนก่อนการเปิดสอน และเมื่อก าหนดผู้สอนใน
แต่ละหัวข้อ จะให้ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ. 3 ระบบ Online แล้วจึงด าเนินการสอนต่อไป 
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การปรับปรุงชีววิทยาพ้ืนฐานให้ทันสมัย 
 ส าหรับการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน ชว 101 ชีววิทยา 1 ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชว 102 ชีววิทยา 2 
และ ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ในการจัดโครงการ
ปรับปรุงวิชาพื้นฐานอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ปีการศึกษา 2557 โครงการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐานได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนปีการศึกษา 2556 
และน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาในปี 2557 โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน 
และ มีการปรับปรุงสาระในรายวิชาให้ตรงตามความเช่ียวชาญของผู้สอน โดยรายวิชา ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
ก าหนดให้อ. ดร.ธนิต ศิริบุญ ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านระบบวิทยาและชีวภูมิศาสตร์ของหอยทากบก และอาจารย์ ดร.
อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านสัตว์มีกระดูกสันหลังและการอนุรักษ์ เป็น ผู้ร่วมสอนในรายวิชา
ดังกล่าว โครงการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2557 (B.Ed.Bio_58_5.1_6) 

 ปีการศึกษา 2558 ได้ปรับปรุงหนังสือบทปฏิบัติการ รายวิชา ชว 191 ให้สมบูรณ์และทันสมัยโดย
คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เสนอขอปรับเนื้อหา นอกจากนี้พบว่าในปีการศึกษา 2558 รายวิชา ชว 102 ชีววิทยา 2 ได้
เปลี่ยนตัวอาจารย์ผู้บรรยายหัวข้อ Nutrition and Digestive system และ Endocrine เป็นอาจารย์ อาจารย์ ดร.
ธนิต ศิริบุญ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ดังกล่าว ในรายวิชา ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้เพิ่มอาจารย์ 
อาจารย์ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนีซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านสัตว์มีกระดูกสันหลังและการอนุรักษ์เป็นผู้ร่วมสอน เชิญ 
อาจารย์ ก้องเกียรติ จ าปาศรี เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 ให้มีส่วนของการบรรยาย การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์และการเขียนโครงร่างงานวิจัยทาง ด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ ศึกษา เป็นต้น 
(B.Ed.Bio_5.1_7) 

 ปีการศึกษา 2559 ได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์ต่อการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ท าให้ต้องมี
การปรับปรุงเนื้อหาในเล่มปฏิบัติการชีววิทยา 1 ของรายวิชา ชว 191 โดยปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยโดยคณาจารย์
ผู้สอน และปรับเปลี่ยนสาระรายวิชา รวมถึงปรับเปลี่ยนผู้สอนในหัวข้ออาณาจักรพืช 2 เป็น อาจารย์ ดร. อภิรดา 
สถาปัตยานนท์ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้อาจารย์ รักชนก โคโต ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านพันธ์ุศาสตร์ มาสอนใน
หัวข้อการแบ่งเซลล์ และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ ซึ่งเป็นเช่ียวชาญด้านจุลชีววิทยา
มาสอนหัวข้อ  Virus Monera Fungi (B.Ed.Bio_59_5.1_8) และได้มีการปรับปรุงโดยในหัวข้อ ชว 191 ให้มี
แบบฝึกหัดในหัวข้อ Energy transform และ Animal diversity I  ชว 191 Animal tissue ซึ่งปรับปรุงจากการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของรอบปีการศึกษา 2558 
 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงรายวิชา
พื้นฐานส าหรับปีการศึกษา 2560 โดยมอบหมายให้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. รักชนก โคโต เป็นหัวหน้าปฏิบัติการใน
รายวิชา ชว 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ในหัวข้อ จุลินทรีย์: มอเนอรา ฟังไจ ไวรา (แทนอาจารย์จุลชีววิทยาที่ได้แยก
ภาควิชา) (B.Ed.Bio_59_5.1_9) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินระบบการปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัยในรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 (วาระที่ 4.1 พิจารณาระบบและกลไกการท างานของ
หลักสูตร) (B.Ed.Bio_59_Report_11) โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต และการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต
ในการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรพบว่า ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของ
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บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ดังนั้นระบบการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยในปี 2559 เป็นระบบทีอ่ยูเ่กณฑ์
ดี (B.Ed.Bio_59_5.1_10) นอกจากนี้หลักสูตรได้พิจารณาเห็นว่าควรเพิ่มช่องทางให้นิสิต และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรได้เสนอความเห็นทางด้านวิชาการ หรือสิ่งที่นิสิตต้องการจะเรียนเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ออกแบบรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงสาระรายวิชาหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของนิสิต คือ การ
สร้างกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิต ผ่านระบบ Facebook; BioedSwuNisitkru  และสนับสนุนให้ผู้
ประสานงานอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ในรายวิชา ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาจารย์นิเทศวิชา
เฉพาะให้ ช่วยสัมภาษณ์ครูพี่ เ ลี้ยง โรง เรียนต่างๆ เพื่อน า ข้อมูลที่ ได้มาปรับปรุงสาระในรายวิชาต่อไป  
(B.Ed.Bio_59_Report_11) 
 ในการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 5/2560 (B.Ed.Bio_59_Report_11) ได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ส าหรับการด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ดังนี ้
 1. ให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหน้าช้ันเรียน (research presentation) เพื่อ
นิสิตได้ติดตามองค์ความรู้ใหม่ที่ได้เกิดข้ึนให้ทันกับวิทยาการ โดยเน้นที่วิชาเอกบังคับ และวิชาเลือกเอกที่นิสิตการ
ลงทะเบียนเป็นประจ า โดยมีแผนด าเนินการให้ได้ 10 % ของรายวิชาเอกบังคับ และ เอกเลือกที่นิสิตได้ลงทะเบียน 

ของช้ันปี 2  4 โดยหลักสูตร ฯ ประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาให้ช่วยด าเนินการ 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ STEM และ การสอนในบริบท Thailand 4.0 โดยส่งเสริมให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฉบับปรุงปี พ.ศ. 2560 เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และการสอนในบริบท 
Thailand 4.0 เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจาก ชศ 471 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_58_Report_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที ่6/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_2 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2558 
B.Ed.Bio_58_Report_6 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 2/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_2 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้ง

ที่ 3/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_11 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 5/2560 
B.Ed.Bio_59_5.1_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร ปกีารศึกษา 2558 
B.Ed.Bio_59_5.1_2 แบบฟอร์มการประเมินผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
B.Ed.Bio_59_5.1_3 แบบฟอร์มการประเมินวิพากษ์หลักสูตรของบัณฑิตผู้ส าเรจ็การศึกษา 
B.Ed.Bio_59_5.1_4 สรปุรายงานการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตผูส้ าเร็จการศึกษา 
B.Ed.Bio_59_5.1_5 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา 
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B.Ed.Bio_59_5.1_6 โครงการปรับปรงุรายวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2557  
B.Ed.Bio_59_5.1_7 โครงการปรับปรงุรายวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2558 
B.Ed.Bio_59_5.1_8 โครงการปรับปรงุรายวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2559 
B.Ed.Bio_59_5.1_9 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 8/2559 
B.Ed.Bio_59_5.1_10 ผลสรปุประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 

 
การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
    ไม่ม ี

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
    ไม่มี 
3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
    ไม่มี 

 
การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2) 
- การก าหนดผูส้อน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาจัดท าข้อมูลคุณวุฒิ ความช านาญและความ
เช่ียวชาญทั้งด้านการสอนและการวิจัย ของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา  
 ในปีการศึกษา 2559 ได้ปรับปรุงการจัดกลุ่มสาขาในภาควิชาได้แก่ สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ 
ชีววิทยาเชิงโมเลกุล และวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อน าไปประกอบการวางระบบผู้สอน ให้ตรงตามคุณวุฒิ ความ
เช่ียวชาญ และผลงานวิชาการ โดยไม่ข้ามสาขา (B.Ed.Bio_59_Report_1)  
 2. ในกรณีรายวิชาที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด และพิจารณา
ความเหมาะสมผ่านประวัติการศึกษา, ประสบการณ์การท างาน และคุณวุฒิอื่น ๆ โดยผ่านมติที่ประชุมหลักสูตร  
 ในปีการศึกษา 2559 ได้ปรับปรุงระบบคือให้มีส ารวจรายวิชาที่ต้องการเรียนเชิญอาจารย์พิเศษล่วงหน้าก่อน
เปิดการศึกษา เพื่อจัดท าฐานข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนการควบคุม
สอน การติดตามคะแนนเป็น (B.Ed.Bio_59_Report_1 และ B.Ed.Bio_59_Report_3) 
 3. ในกรณีรายวิชาที่มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ หลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชาในการวางแผนอัตราก าลัง
ทดแทนในกลุ่มสาขาเดียวกัน 
           4. ในกรณีที่มีอาจารย์ลาคลอด มีปัญหาสุขภาพ หรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถสอนในรายวิชาดังกล่าวได้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชา ฯ ส ารวจเพื่อวางแผนก าหนดอาจารย์ผู้สอนทดแทนอาจารย์ท่าน
เดิมที่ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของรายวิชา โดยพิจารณาคณาจารย์ในกลุ่มสาขา
เดียวกัน เป็นล าดับแรกเพิ่งคงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และน าเสนอภาควิชาเพื่อพิจารณาต่อไป  
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 5. หลักสูตร ฯ ก าหนดผู้สอนตามหลักการในข้อ 1 ถึง 4 โดยจะเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและให้นิสิตได้เรียนกับคณาจารย์ที่หลากหลายและมีความเช่ียวชาญในหัวข้อนั้น ๆ ในกรณีรายวิชาที่มี
อาจารย์ผู้สอนมากกว่าหนึ่งคน นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ก าหนดให้มีการพิจารณาผลการเรียน (เกรด) ร่วมกันก่อนจะส่ง
ต่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการเรียน  
 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนภาควิชาชีววิทยา จัดท าร่าง
รายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความถูกต้อง และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน าเข้าพิจารณาในการประชุมภาควิชาชีววิทยา หากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไข จะได้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจะ
จัดท า มคอ.3/มคอ.4 ต่อไป 
 7. หลักสูตร ฯ มีระบบการประเมินการจัดระบบผู้สอนทั้งในมิติของนิสิต และอาจารย์ผู้สอน โดยเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีระบบประเมิน 2 ระบบคือ 
    1) มิติของนิสิตต่อการการจัดระบบผู้สอน  
             หลักสูตรมีกลไกการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษผ่านระบบ ปค.003/ปค.004 และผ่านระบบ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (B.Ed.Bio_59_5.2_1)  
     2) มิติของอาจารย์ผู้สอนต่อการวางระบบผู้สอน หลักสูตรมีกลไกการประเมินความพึงพอใจต่อการวาง
ระบบผู้สอนโดยผ่านแบบส ารวจความคิดเห็นต่อการวางระบบผู้สอน 
 หลังจากทราบผลการประเมินประชุมพิจารณาผลการประเมินเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการวางแผน
ก าหนดผู้สอน ปีการศึกษาถัดไป 
 
สรุปแผนการด าเนินงานการวางระบบผู้สอนในรายวิชาพื้นฐานในปีการศึกษา 2557-2559  
 ปีการศึกษา 2557 ก าหนดผู้สอนรายวิชาพื้นฐานให้แต่ละหัวข้อบรรยายเป็นไปตามความช านาญของอาจารย์
ผู้สอน เช่น รายวิชาพื้นฐาน ชว 101 ชีววิทยา1 และ ชว 102 ชีววิทยา2 ได้มีการจัดแบ่งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ
ตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ในแต่ละท่าน โดยผ่านความเห็นชอบของคณาจารย์ในภาควิชา ฯ และอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา ยกตัวอย่างเช่น 1) หัวข้อที่เกี่ยวกับพืชบรรยายโดย อาจารย์ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ทางด้านพืช และมีงานวิจัยทางด้านอนุกรมวิธานของเฟิร์นและกล้วยไม้ 2) หัวข้อที่เกี่ยวกับสัตว์บรรยายโดย 
อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช เป็นอาจารย์ทางด้านสัตววิทยา 3) หัวข้อทางจุลชีววิทยา บรรยายโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ เป็นอาจารย์สาขาจุลชีววิทยา  
 การเกษียณอายุราชการของอาจารย์จิตติมา เหมกิตติวัฒน์ ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ฯ จึงพิจารณาให้ 
อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ผู้เช่ียวชาญทางสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและโพรโทซัววิทยา นอกจากนี้อาจารย์มีงาน
ผลงานวิชาการทางด้านโพรโทซัววิทยา ให้เป็นผู้สอนในวิชา ชว101 หัวข้อ โพรทิสต์  
 จากผลการประเมิน ปค 003 ของอาจารย์ในปีการศึกษา 2557 พบว่า อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านได้คะแนน
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ไม่ต่ ากว่า 4.00 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมของอาจารย์ผู้สอนในภาควิชา ปีการศึกษา 2557 
คือ 4.27  
 ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ประชุมเพื่อการวางระบบผู้สอน และการก าหนด
ขอบเขตภาระงานของอาจารย์ใหม่ ในหลักสูตร ฯ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 
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6/2558 (B.Ed.Bio_58_Report_1) โดยมอบหมายให้อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี อาจารย์ใหม่ที่จะเข้ามาประจ า
ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ซึ่งมีความถนัดทางด้านการศึกษาบัณฑิต และเคมีชีวภาพ เป็นอาจารย์
เป็นผู้ประสานงานและผู้สอนในรายวิชา วทศ 423 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 วทศ 424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 และ
รายวิชา ชว 331 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น และเชิญอาจารย์พิเศษ คือ อาจารย์จิตติมา เหมกิตติวัฒน์ เป็น
อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาที่ได้เกษียณ์อายุราชการไปแล้วสอนในรายวิชา ชว 221 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ 
(B.Ed.Bio_58_Report_1)  
 นอกจากนี้ ได้ส ารวจรายวิชา ชว 101 พบว่าอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจ าเป็นต้องลาคลอดบุตรในช่วงเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชาได้เข้าร่วมพิจารณาเรื่องนี้ในโครงการ
ปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน โดยวางระบบผู้สอนให้ อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าในสาขาจุล
ชีววิทยาที่สอนในหัวข้อใกล้เคียงกัน คือ สอนในรายวิชา วจช 201 จุลชีววิทยา และ ชว 271 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยาเบื้องต้นสามารถสอนแทนในหัวข้อ Biosystematics: Introduction,Virus, Monera, Fungi  
 รายวิชา ชว 102 ชีววิทยา 2 ได้เปลี่ยนตัวอาจารย์ผู้บรรยายหัวข้อ Nutrition and Digestive system และ 
Endocrine เป็นอาจารย์ ดร.ธนิต ศิริบุญ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ดังกล่าว   ในรายวิชา ชว 323 สัตว์มีกระดูก
สันหลัง ได้เพิ่มอาจารย์ อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนีซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านสัตว์มีกระดูกสันหลังและการ
อนุรักษ์เป็นผู้ร่วมสอน 
 จากผลการประเมิน ปค 003 ของอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 พบว่า อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านได้คะแนน
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ไม่ต่ ากว่า 4.00 และการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการก าหนดผู้สอนของอาจารย์
ผู้สอน พบว่าผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยมีผลคะแนนรวม 4.35 คะแนน ดังผลสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หัวข้อการวางระบบผู้สอน (B.Ed.Bio_59_5.2_2)  
 ดังนั้นในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 5/2559 มีมติให้หลักสูตรด าเนินระบบการ
ก าหนดผู้สอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส ารวจปัญหาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อก าหนดอาจารย์
ผู้สอนในปีการศึกษาถัดไป 
 ปีการศึกษา 2559 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ และภาควิชา ฯ ได้ร่วมกับวางแผนการก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2559 
ดังต่อไปนี้ 
 จากการพิจารณาวิชา ชว 191 หัวข้ออาณาจักรพืช 2 เกี่ยวข้องความหลากของพืชมีท่อล าเลียง ซึ่งอาจารย์ 
ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์สาขาพฤกษศาสตร์ และมีผลงานวิชาการทางด้านเฟิร์นวิทยาและกล้วยไม้ 
จึงได้มอบหมายให้สอนในหัวดังกล่าว และในหัวข้อการแบ่งเซลล์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร . รักชนก โคโต เป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านพันธ์ุศาสตร์ มาสอนในหัวข้อดังกล่าว  นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค 
สมยูรทรัพย์ ซึ่งเป็นเช่ียวชาญด้านจุลชีววิทยา ได้ลาคลอด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ได้กลับมาปฏิบัติการสอน
เหมือนเดิม จึงได้มอบหมายหัวข้อ ความหลากหลายชีวภาพ ของไวรัส มอเนอรา และเห็ดรา   
 เนื่องจากอาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช ซึ่งหลังจากส าเร็จการศึกษาได้กลับเข้ามาสอนในปีการศึกษา 
2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ประชุมเพื่อการวางระบบผู้สอน และการก าหนดขอบเขตภาระงานของ
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาชีววิทยา โดยเสนอให้อาจารย์ ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช มาสอนใน ชว 341 พันธุศาสตร์ ใน
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ภาคเรียนที่ 1/2559 ดังรายงานการประชุม 7/2559 (B.Ed.Bio_59_Report_1) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ 
ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช ได้คะแนนจากการประเมินผ่านระบบ ปค.003/ปค.004 ได้คะแนน 4.68 (จากคะแนนเต็ม 5 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก) 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ได้มีการเรียนเชิญอาจารย์พิเศษหนึ่งท่านคือ อาจารย์ จิตติมา เหมกิตติวัฒน์ 
ซึ่งได้รับเชิญมาสอนรายวิชาชว 221 ในภาคเรียนที่ 2/2559 ซึ่งหลักสูตร ฯ ได้มอบหมายอาจารย์ผู้ประสานงานให้
ท างานติดต่อเรียนเชิญ การท าบันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าตอบแทน การติดต่อสถานที่สอนและสอบ การขอคะแนน
สอบและการประสานกับนิสิต (B.Ed.Bio_59_Report_1)  
 
ผลการประเมินการวางระบบอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2559 
 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนโดยผ่านระบบ ปค. 003/ปค.004 ค่าเฉลี่ยของ
อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาในภาคเรียนที่ 1/2559 เท่ากับ 4.32 และภาคเรียนที่ 2/2559 เท่ากับ 4.43 (คะแนนเต็ม 5) 
และคะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.35 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
วางระบบอาจารย์ 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อระบบการก าหนดผู้สอน โดยปีการศึกษา 2559 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คะแนน พบว่าผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.35 
คะแนน และปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 4.27  ดังผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร หัวข้อการวางระบบผู้สอน (B.Ed.Bio_58_5.2_3)  
 

 
 
 
 
 
 

 ดังนั้นในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 5/2560 มีมติให้หลักสูตรด าเนินระบบการ
ก าหนดผู้สอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส ารวจปัญหาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อก าหนดอาจารย์
ผู้สอนในปีการศึกษาถัดไป (B.Ed.Bio_59_Report_11) 
 ปีการศึกษา 2560  
 เนื่องด้วยในภาคเรียนที่ 2/2559 คณาจารย์ที่สอนในหัวข้อจุลชีววิทยาในสังกัดภาควิชาชีววิทยาเดิมจ านวน 9 
ท่านได้แยกออกไปจัดต้ังภาควิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้นในการประชุมภาควิชาครั้งที่ 8/2559 เมื่อ
วันที่ 5 ม.ค. 2560  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชาได้ร่วมพิจารณาการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐานโดยวาง
ระบบผู้สอนให้ อาจารย์ ดร. รักชนก โคโต ซึ่งมีประสบการณ์การสอนจุลชีววิทยาในรายวิชา วจช 202 ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา อย่างต่อเนื่อง มาสอนทดแทนทั้งส่วนของภาคทฤษฏีของวิชา ชว 101 และ ภาคปฏิบัติการของวิชา ชว 191 
ในหัวข้อ ความหลากหลายชีวภาพ ของไวรัส มอเนอรา และเห็ดรา ในปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้เพื่อให้การเรียน

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 2557 2558      2559 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ 
อาจารย์ผู้สอน ปค. 003 

>4.00 >4.00 4.35 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน
ต่อการวางระบบผู้สอน 

4.27 4.35 4.7 
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การสอนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและอาจารย์ ดร . รักชนก โคโต สามารถจัดสรรเวลาส าหรับท าผลงานเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ จึงมอบหมายให้อาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช ซึ่งมีความเช่ียวชาญพันธุศาสตร์มาสอนในหัว
การแบ่งเซลล์ ให้สอดคล้องการสอนบรรยายในรายวิชา ชว 101 หัวข้อการแบ่งเซลล์ 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ที่ปรากฏใน มคอ.2 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ .3/มคอ.4 
พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร. ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช และ อาจารย์ ดร. วุฒิพงษ์ 
ทองใบ เป็นผู้ติดตามก ากับการจัดส่ง มคอ. 3-6 และประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ในการติดตาม
การส่ง มคอ. 3/มคอ. 4 ทั้งนี้ก่อนน าข้ึนสู่ระบบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องตรวจสอบความถูกต้องและดูความ
สอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ. 2 ของการจัดท า มคอ. 3/ มคอ. 4 ก่อนประสานงานกับเจ้าหน้าที่
การศึกษาเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศต่อไป (B.Ed.Bio_59_Report_1) 
 3. หลังจากพ้นช่วงเวลาเพิ่มถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพื่อด าเนินการปิด
รายวิชาซึ่งไม่มีนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการก ากับติดตาม มคอ. 5/มคอ.6 
 จากการวางระบบการก ากับ และติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ท าให้ปีการศึกษา 2559 มี
การจัดท า มคอ 3/มคอ4 ครบทุกรายวิชาที่ เปิดสอน (B.Ed.Bio_59_Report_1, B.Ed.Bio_59_Report_6)
 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาระบบการติดตามการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ พบว่ามีประสิทธิภาพในการด าเนินมีการและให้ด าเนินการต่อเนื่องในปี
การศึกษา 2560 (B.Ed.Bio_59_Report_11) 
 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนระบบเพื่อพิจารณาจากความเป็นไปได้ และความพร้อมในการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาในระดับหลักสูตร 
ภาควิชาชีววิทยา  และคณะร่วมผลิต (คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ) เพื่อการบูรณาการในแบบสห
วิทยาการ ต่างหลักสูตรและต่างคณะ จะได้ฝึกการท างานร่วมกัน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงมีมติให้เลือก 
รายวิชาดังต่อไปนี้  
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1. การบูรณาการกับการวิจัย  
 คณะกรรมการได้วางแผนต้ังแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2559 ถึงความเป็นไปได้ของการบูรณาการวิชาเรียน
กับ งานวิจัย โดยมีแผนดังนี้ (B.Ed.Bio_59_Report_1, B.Ed.Bio_59_Report_2) โดยได้ใช้ผลการประเมินและการ
สรุปผลการด าเนินจากจากปีการศึกษา 2557 และ 2558 มาร่วมการพิจารณา โดยมีผลดังนี้ 
 1. รวมรวมข้อมูลอาจารย์ที่มีทุนวิจัยและมีความพร้อมของการบูรณาการงานวิจัยกับวิชาเรียนซึ่งได้แก่  

อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ซึ่งรับทุนวิจัยและท าวิจัยด้านปรสิตของหนอนพยาธิ ซึ่งสามารถบูรณา
การกับรายวิชาปรสิตวิทยา 

อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช ซึ่งรับทุนวิจัยและท าวิจัยเรื่องความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถบูรการกับรายวิชา ชว 323   สัตว์มีกระดูกสันหลัง  โดยอาจารย์น านิสิตไป
ส ารวจความหลากหลายชนิดของนกทั้งในประสานมิตรและองครักษ์ ซึ่งท าให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง และยังเป็น
ส่วนหนึ่งของวิจัยของ อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการตรวจหาผลิตภัณฑ์ GMOs ซึ่งได้บูรณาการกับวิชา ชว 
221 (วิชาบังคับเอก) โดยให้นิสิตฝึกประสบการณ์และลงมือปฏิบัติเพื่อตรวจหาอาหารที่เป็นพืช GMOs โดยใช้วิธี PCR 
(การบูรณาการวิชา ชว 221 กับการวิจัยน้ีเป็นข้อเสนอและวางแผนมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2558)  

2. วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยในช้ันเรียน 
หลักสูตร ฯ ได้มีมีระบบและกลไกให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติทั้งงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยในช้ัน

เรียน เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและน าไปใช้ได้ในอนาคต 
   2.1 วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ชว 493 และ วทศ 494) เป็นรายวิชาที่ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งการฝึกตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การทดลองการเก็บตัวอย่าง การบันทึกผลการ
ทดลอง การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง  โดยปลายภาคการศึกษาที่ 1 จะต้องมีการสอบเค้าโครงของงานวิจัยและ
การให้คะแนนจากคณาจารย์ของภาคชีววิทยาทั้งในและนอกหลักสูตร ฯ จะเป็นผู้ให้คะแนน และภาคเรียนที่ 2 นิสิต
จะต้องมีการสอบโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปผลการศึกษาโดยการน าเสนอหน้าช้ันเรียน และมีคณะกรรมการจาก
คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาทั้งในและนอกหลักสูตรเป็นผู้ให้คะแนนซึ่งจะน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการออกเกรด เพื่อเปน็
การถ่วงดุลการให้คะแนน 
                เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการน าเสนอผลงานนิสิตครั้งที่ 3 
(SCI Fair Project Presentation) วันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งในรูป poster และ การน าเสนอโดยปากเปล่า (oral 
presentation) ซึ่งเป็นการฝีกทักษะการสื่อสารสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   โดยการคัดเลือกนิสิต
ผู้น าเสนอผลงานนั้นได้มีปรับปรุงมาจากปีการศึกษา 2558 โดยการใช้ระบบการให้คะแนนจากคณาจารย์ตอนสอบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรม 
 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตน าผลงานจากโครงงานวิทยาศาสตร์ ไปน าเสนอทางผลงานทางวิชาการใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (25 พฤษภาคม 2560) ณ โรงแรม มิรา
เคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 
    2.2 วิชา ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสอบการณ์วิชาชีพ 1 และ วิชา ศษ 592 การ
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสอบการณ์วิชาชีพ 2 ซึ่งเป็นวิชาที่นิสิตช้ันปีที่  5 จะต้องไปปฏิบัติการฝึกสอน ณ 
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สถานศึกษา  ซึ่งนิสิตต้องท าวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษาที่นิสิตไปปฏิบัติการสอนภาคเรียนละ 1 เรื่อง รวม 2 หัวข้อ
วิจัยต่อปีการศึกษาซึ่งได้จัดท าเสมอมา งานวิจัยในช้ันเรียนจะท าให้นิสิตได้ประสบการณ์ในการวางแผน ออกแบบการ
เรียนการสอน การประเมิน การแก้ไขปัญหาในหน้าที่ครูต่าง ๆ 
 ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตร ฯ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ปรับปรุงการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยภาค
การศึกษาที่ 1 ยังคงท างานวิจัยในช้ันเรียนเหมือนเดิม แต่ในภาคเรียนที่ 2 นิสิตต้องฝึกสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
ทดแทนการวิจัยในช้ันเรียน โดยกระบวนส ารวจ รวบรวมและ ทดลองใช้นวัตกรรมเช่นเดียวกับงานวิจัยในช้ันแต่ใช้
เวลาในการด าเนินการน้อยกว่า การปรับปรุงนี้เกิดจากการประเมินและรับฟังข้อคิดเห็นของคณาจารย์ และนิสิต
ฝึกสอนปีการศึกษา 2557-2558 เนื่องภาคเรียนที่ 2 มีวันหยุดทางราชการจ านวนมากและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(กีฬาสีในโรงเรียน หรือ กีฬาสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน) และการสอบ GAT/PAT ท าให้การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นไปได้
ล าบาก  จึงมติให้ปรับการด าเนินงานดังกล่าว 
 
 2. การบูรณากับการบริการวิชาการทางสังคม  

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาวางแผนและเลือกรายวิชาที่มีความ
เหมาะสมต่อการบูรณาการความรู้การจัดการเรียนการสอนงานวิจัยแก่ชุมชน โดยหลักสูตร ฯ มีพันธะกิจร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ ในการบริการวิชาการทางสังคมในจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 25572559  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ได้ประชุมวางแผนงานถึง
วิชาที่สามารถบูรณาการกับการบริการนี้ โดยมีข้อสรุปเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2559 รายวิชาที่บูรณา
การกับการบริการวิชาการทางสังคมในวิชา ชว 304 การจัดระบบความหลากหลายทางชีววิทยา และชว 323 สัตว์มี
กระดูกสันหลังได้ร่วมบริการวิชาการในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ที่
โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนิสิตและอาจารย์ได้
บริการวิชาการเกี่ยวกับหลักพันธุศาสตร์พื้นฐานส าหรับการจัดระบบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและวิธีการส ารวจ
สัตว์มีกระดูกสันหลังส าหรับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับครูประจ าโรงเรียนวัฒนานครหลงัจากการประเมนิความ
พึงพอใจของครูที่ได้รับการอบรมพบว่า ความพึงพอใจรวมอยู่ที่ร้อยละ 88 ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยหัวข้อที่ได้รับ
การประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่การได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังมากข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เวลาในการอบรมจริงน้อยกว่าในก าหนดการจึงท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ครบถ้วน ส าหรับความพึงพอใจของ
นิสิตช่วยกิจกรรมอยู่ที่ร้อยละ 86.4 ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยหัวข้อที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้แก่การน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในการเรียน (B.Ed.Bio_58_5.2_4) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเนื้อหาที่น ามาบริการในวิชา ชว 304 การจัดระบบความหลากหลายทางชีววิทยา นั้นนิสิตได้เรียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และในวิชา ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง นั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการส ารวจซึ่งตามก าหนดนิสิตจะไ ด้
เรียนและฝึกปฏิบัติจริงระหว่างโครงการศึกษานอกสถานที่ตอนท้ายภาคการศึกษาซึ่งยังไม่ถูกจัดข้ึนในช่วงที่มีโครงการ
บริการวิชาการ จึงควรจัดการเวลาและหัวข้อที่ใช้บริการวิชาการให้เหมาะสมมากข้ึนในปีการศึกษาถัดไป  
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การหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_58_Report_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที ่6/2558 
B.Ed.Bio_59_Report_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_2 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 

3/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_3 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 8/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_6 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2560 
B.Ed.Bio_59_Report_11 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 5/2560 
B.Ed.Bio_59_5.2_1 ตัวอย่างแบบประเมินอาจารย์ (ปค003/01) 
B.Ed.Bio_59_5.2_2 ผลสรปุแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้เกี่ยวข้องกบัหลักสูตร ปีการศึกษา 

2558 
B.Ed.Bio_59_5.2_3 ผลสรปุแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้เกี่ยวข้องกบัหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 
B.Ed.Bio_59_5.2_4 ผลสรปุแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการต่อชุมชน ปีการศึกษา 

2559 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน  
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ควบคุมและก ากับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการรู้ให้ได้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยตรวจติดตามการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 รวมทั้งพิจารณาน้ าหนักขององค์ประกอบใน
การประเมินให้เป็นไปตาม curriculum mapping และวางแผนให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจติดตามการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 
และทั้งนี้ทางหลักสูตร ฯ ได้ปรับปรุงระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และได้แต่งตั้งคณาจารย์ภาค
ชีววิทยาที่อยู่นอกหลักสูตร ฯ จ านวน 5 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
(B.Ed.Bio_59_Report_1, B.Ed.Bio_59_Report_3) 

 โดยทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนก าหนดรายวิชาที่จะท าการทวนไว้ในรายงานการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 และ ครั้งที่ 8/2559 และวางระบบติดตามและประสานงานโดยมอบหมาย อาจารย์ 
ดร. วุฒิพงษ์ ทองใบเป็นผู้ประสานงาน โดยในปีการศึกษา 2559 ได้ประสานงานคณาจารย์นอกหลักสูตรมาเป็นส่วน
ร่วมของอาจารย์ผู้ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2. ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ได้ท าการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 19 รายวิชาจาก 62 
รายวิชาที่นิสิต กศ.บ. ชีววิทยาได้ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2559 คิดเป็น 30.65 % ภายหลังสิ้นสุดภาคเรียนแต่ละ
ภาคการศึกษา และได้สรุปรายงานผลการทวนสอบตามที่ได้รายงานไว้ใน มคอ.7 ดังรายวิชาต่อไปนี้  

 
ตารางสรุปผลประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้แยกตามรายวิชา 

ชั้นป ี รายวิชา คะแนน (5 คะแนน ) ปี 58 คะแนน (5 คะแนน ) ปี 59 
ช้ันปีที่ 1 ชว 101 3.80 4.390 
 ชว 102 2.77 4.38 
 ชว 191 3.79 4.45 
 ชว 192 3.75 3.75 

ช้ันปีที่ 2 ชศ 221 3.94 3.89 
 ชว 212 4.92 4.83 
 ชว 221 3.73 3.93 
 ชว 262 3.98 4.05 
 ชว 213 4.22 4.35 
 วจช 201 4.03 4.19 
 วจช 202 4.06 4.22 

ช้ันปีที่ 3 ชว 305 3.97 3.74 
 ชว 322 3.74 3.84 
 ชว 331 3.69 3.87 
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ชั้นป ี รายวิชา คะแนน (5 คะแนน ) ปี 58 คะแนน (5 คะแนน ) ปี 59 
 ชว 341 3.67 3.89 
 ชว 353 3.76 4.17 

ช้ันปีที่ 4 วทศ 301  3.89 3.78 
 ชศ 471 3.67 4.21 
 ชว 494 3.95 4.40 
เฉลี่ยทุกวิชา  3.864 

 

4.1365 
 

 นอกจากนีห้ลักสูตร ฯ ยังได้สรุปผลประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้แยกตามมาตรฐาน 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงในกรณีที่ได้ผลประเมินน้อยดังต่อไปนี้ 
 

ตารางสรุปผลประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้แยกตามมาตรฐาน 
มาตรฐานการเรียนรู ้ ผลการประเมิน แนวทางด าเนินการปรบัปรุง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุกรายวิชา
เท่ากับ 4.32 แสดงว่าการเรียนการสอนมีกล
ยุทธ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 

 

ด้านความรู้ ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุกรายวิชา
เท่ากับ 4.02 และทุกรายวิชานิสิตสอบผ่านทุก
วิชาและมีเกรดที่สูง แสดงถึงอาจารย์ผู้สอน
สอนมีประสิทธิภาพการสอน 

หลักสูตร ฯ จะน าเสนอในที่ประชุม
ภาควิชาชีววิทยา เพื่อร่ วมกับหา
แนวทางให้แต่ละรายวิชามีการปรับ
ความรู้ให้ทันสมัยตามศาสตร์นั้น  

ด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุกรายวิชา
เท่ ากั บ  4 .10 แสดง ถึ งนิ สิ ตส ามารถ คิด
วิเคราะห์ เป็นระบบ แสดงถึงอาจารย์ผู้สอนมี
กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะทาง
ปัญญา   

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุกรายวิชา
เท่ากับ 4.10 แสดงถึงนิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุกรายวิชา
เท่ากับ 4.00 โดยมีหลายรายวิชาที่ฝึกทักษะ
การด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร ฯ จะน าเสนอในที่ประชุม
ภาควิชาชีววิทยา เพื่อร่ วมกับหา
แนวทางให้บางรายวิชามีการเพิ่มเติม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่ม
ทักษะสื่อสาร 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ ผลการประเมิน แนวทางด าเนินการปรบัปรุง 
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้ ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุกรายวิชา

เท่ากับ 4.07 โดยนิสิตสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 

 
สรุปผลการด าเนินการในปี 2559 จากข้อเสนอแนะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2558 และแนวทางการ
ด าเนินการในปี 2560 จากข้อเสนอแนะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2559 

หัวข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง        2558 การด าเนนิการในปี      2559 

1. ให้เพิ่มเนื้อหาในบางรายวิชา และมีต้องการ
แบบฝึกหัดในรายวิชาเรียนที่เป็นภาคบรรยาย 

1. ประสานงานท าให้รายวิชา ชว 101 ชว 192 มี
แบบฝึกหัด แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ 

2. ต้องการให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายมาก
ข้ึน   

2. ด าเนินการอยู่ในการติดตาม และน าเข้าที่ประชุม
ภาควิชา 

3.ต้องการให้อาจารย์ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอน ให้ละเอียดมากยิ่งข้ึน   

3. มีการปรับปรุง รายละเอียดของเอกสารประกอบการ
สอนในรายวิชา  ชว 192 และมีการด าเนินการ
ประสานงานให้มีการปรับปรุงในรายวิชาอื่นๆ  

หัวข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง         2559 แนวทางการด าเนินการในปี      2560 

1. นิสิตต้องการให้พื้นหลังของเอกสาร  powerpoint 
ไม่เป็นสีด า ในรายวิชา พื้นฐาน ชว 101 และ ชว 102 
 

รายงานที่ประชุมภาควิชา ในการประชุมภาควิชา  และ
ด าเนินการติดตามในปีการศึกษา 2560  

2.ต้องการให้อาจารย์ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอน ให้ละเอียดมากยิ่งข้ึน   

ด าเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 

3. ให้ เพิ่มเนื้อหาในบางรายวิชา และต้องการ
แบบฝึกหัดในรายวิชาเรียนที่เป็นภาคบรรยาย 

ด าเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 

4. นิสิตต้องการเวลาท าปฏิบัติการนานข้ึนในรายวิชา 
ชว 191 และ ชว 192 เนื่องเวลาจ ากัด และบ้างบท
ปฏิบัติการมีการ brief Lab ที่นาน 

ด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 เสนอให้มีการ 
Brief Lab แบบบันทึกเป็นคลิปวีดีโอ ให้นิสิตท าความ
เข้าใจล่วงหน้า ก่อนมาท าปฏิบัติการ ในที่ประชุม
ปรับปรุงวิชาพื้นฐาน วันที่ 20 มิ.ย. 2560 และติดตาม
ผล 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีระบบและกลไกการวัดผลการเรียนรู้ โดยมีเครื่องมือการประเมินผลที่
หลากหลายทั้งในรูปแบบข้อสอบ ปรนัย อัตนัย รวมถึงการท ารายงาน มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิต ตาม curriculum mapping นอกจากนี้ยังมีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกันวิพากย์ข้อสอบในรายวิชาที่มี
อาจารย์ผู้สอนหลายท่าน เช่นข้อสอบในรายวิชา ชว 101 ชีววิทยา 1 ชว 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชว 102 
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ชีววิทยา 2 ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2559 
คือ การปรับปรุงรูปแบบข้อสอบ ให้มีจ านวนการประเมินแบบต่าง ๆ เช่น ความจ า ความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เป็นต้น ในสัดส่วนที่เหมาะสม ความยากง่ายของข้อสอบให้สอดคล้องกับเวลาสอบ และแก้ไขภาษาให้มี
ความชัดเจน ลดความก ากวม ทั้งในส่วนของค าถาม และตัวเลือก  
  เมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาระดับข้ันของผลการเรียน (เกรด) ของ
นิสิตดังในรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ วาระพิเศษ 4/2559 พิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่  1/2559 
(B.Ed.Bio_59_Report_5) และ วาระพิเศษ 1/2560 พิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่  2/2559 
(B.Ed.Bio_59_Report_9) จากนั้นจึงเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา เพื่อร่วมพิจารณาการกระจายตัวของผลการเรียนของ
นิสิต ในปีการศึกษา 2559 ถ้ามีรายวิชาใดได้มีการกระจายตัวของเกรดไม่ปรกติ เช่นนิสิตได้ A ทุกคน หรือรายวิชาใดมี
ผลการเรียนเป็น E หรือ Withdrawn จะท าการสอบถามอาจารย์ถึงเหตุผลของการได้ผลการเรียนดังกล่าว ว่า
สมเหตุสมผล มีการตัดสินผลตามที่รายงานไว้ใน มคอ. 3 หรือไม่ ก่อนที่จะน าเสนอต่อภาควิชาต่อไป 
ปีการศึกษา 2559  
 รายวิชาส่วนใหญ่มีการกระจายตัวของเกรดเป็นไปตามปรกติ ยกเว้นรายวิชา ชว 493 วิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 1 และ ชว 494 วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ซึ่งนิสิตได้ A ทุกคน เมื่อประสานงานกับอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา ชว 493  ชว 494 พบว่า นิสิตสามารถด าเนินการวิจัยและปฏิบัติตามแนวทางรวมถึงเกณฑ์ที่
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้วางไว้ และการให้คะแนนก็เป็นตามที่ได้รายงานไว้ใน มคอ 3 ของรายวิชาน้ี 
 รายวิชา ชศ 471 บูรณาการวิธีวิทยาศาสตร์ส าหรับครูชีววิทยา มีนิสิต withdraw หนึ่งรายเนื่องจากปัญหา
สุขภาพ และอาจารย์ในหลักสูตรได้ประสานและคุยกับการส่วนตัวกับนิสิตและได้วางแผนการสอนในรอบปี 2560 
ต่อไปเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้ร่วมวางแผนกับคณะวิทยาศาสตร์ปรับปรุงการพิจารณาเกรด โดยวาง
ระบบแบบฟอร์มการตัดสินผลเกรดของนิสิต เพื่อให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของของการตัดเกรด พิสัยและช่วงของ
การตัดเกรด เพื่อประสิทธิของการประเมินผู้เรียน 

 
ภาพแสดง แบบฟอร์มการตัดสินผลเกรดของนิสิต 

 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ฯ วางแผนด าเนินการก ากบั และติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนหรืออาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชาด าเนินกาจัดท า มคอ.5/มคอ.6 ภายหลังสิ้นสุด
การจัดการเรียนการสอน ไม่เกิน 30 วัน และ มคอ. 7 ภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ไม่เกิน 60 วัน  
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ส าหรับการจัดท า มคอ.5/มคอ. 6 ปัจจุบันเป็นการจัดท าในระบบ Online ทั้งนี้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วุฒิ
พงษ์ ทองใบ ร่วมกบัฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในการติดตามการจัดส่ง มคอ.5/มคอ.6 ให้ทันตามเวลาที่ก าหนด  
ดังรายงานการประชุมหลกัสูตร ครั้งที่ 7/2559 (B.Ed.Bio_59_Report 1) ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดท า มคอ.5/
มคอ.6 ครบทุกรายวิชาตามที่เปิดสอน  

จากนั้นหลักสูตร ฯ ประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.5/มคอ.6 รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้ทันสมัยทั้งในส่วนของเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนน าข้ึนสู่ระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ตามกรอบ เวลาที่ ก าหนดไว้  ดั ง รายงานการประ ชุมหลักสู ตร  ฯ ครั้ งที่  1/2560 ภาคเ รียนที่  1/2559 
(B.Ed.Bio_59_Report 6) และรายงานการประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 5/2560 (B.Ed.Bio_59_Report 11)  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ รวบรวมผลจาก มคอ.5/มคอ.6 ข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
ผลการประเมินการสอน (ปค 003) จากนิสิต ข้อมูลจากกรรมการพัฒนาหลักสูตร ผลสรุปการตอบแบบสอบถามของ
บัณฑิต และผลสรุปการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาและการวิเคราะหข้์อมลูเพือ่
จัดท า มคอ. 7 ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อน าเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปพร้อมทั้งรวบรวม
ข้อเสนอแนะเพื่อจัดท าแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยทั้งในส่วนของเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อนามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนากิจกรรมของนิสิตให้สอดคล้องกับการศึกษายุคปัจจุบันในปี
การศึกษาถัดไป 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_59_Report_1 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที ่7/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_3 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 8/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_5 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 

4/2559 
B.Ed.Bio_59_Report_6 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2560 
B.Ed.Bio_59_Report_9 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 

1/2560 
B.Ed.Bio_59_Report_11 รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 5/2560 
B.Ed.Bio_59_5.3_1 สรปุผลการทวนสอบสมัฤทธ์ิในปีการศึกษา 2559 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร
  

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมหลักสูตร ฯ ครั้งที่ 7/2559 จนถึง 
ครั้งที่ 6/2560 และวาระพิเศษ 3/2559 จนถึง 
1/2560 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งเข้า
ร่วมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตรมากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80  

B.Ed.Bio_59_Report_1 
ถึง 

B.Ed.Bio_59_Report_12 
 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรอื
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 
ปี )  ฉบับปรับปรุ ง  พ .ศ .  2556 ได้ ผ่ านการ
เห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
และพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2557 

B.Ed.Bio_59_1.1_2 

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

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ มีรายละเอียด
ของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา โดยในปี
การศึกษา 2559 มีจ านวน 62 วิชา  

 

B.Ed.Bio_59_1.1_3 
 

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

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ มีรายละเอียด
ของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา  

 

B.Ed.Bio_59_1.1_4 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

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

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ได้จัดท า มคอ. 
7 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และ
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรตามรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
 

B.Ed.Bio_59_Report_12 
 

6 มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปกีารศึกษา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ มีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 จ านวน 19 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 30.65 ของรายวิชาที่
เปิดสอน ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
5/2559  

B.Ed.Bio_59_Report_9 
 

7 มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2558 น ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ในปี
การศึกษาถัดไป โดยให้ทุกรายวิชาระบุการ
ปรับปรุงใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดในปี
การศึกษา 2559 

- 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั
การปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่ของหลักสูตรได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน แต่
ปีการศึกษา 2559 ไม่มีอาจารย์ใหม่ 

 

9 อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปลีะ
หนึ่งครัง้ 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปลีะ
หนึ่งครัง้ 

B.Ed.Bio_59_4.1_4 
ถึง  

B.Ed.Bio_59_4.1_20 

10 จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

หลักสูตรฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอนจ านวน 2 คนและทั้ง 2 คนได้มีการ
พัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

B.Ed.Bio_59_5.4_1 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 100 
11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา

ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่ประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนสิิตช้ันปสีุดท้าย - 

12 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ไม่ประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนสิิตช้ันปสีุดท้าย - 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 10  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ท่ีด าเนินการผา่น 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Ed.Bio_59_Report_1 ถึง 
B.Ed.Bio_59_Report_12 

รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 

B.Ed.Bio_59_1.1_2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
B.Ed.Bio_59_1.1_3 รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3และ มคอ.4 (CD) 
B.Ed.Bio_59_1.1_4 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5และ มคอ. 6 (CD) 
B.Ed.Bio_59_4.1_4 ถึง  
B.Ed.Bio_59_4.1_20 

หลักฐานการเข้าร่วมอบรม/ดูงาน/สมัมนา ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

B.Ed.Bio_59_5.4_1 หลักฐานการเข้าร่วมอบรม/ดูงาน/สมัมนาของพนักงานสายสนันสนุน 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ 

ในทุกปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีระบบการด าเนินงานโดยจะร่วมประชุมเพือ่ปรกึษาหารอื
กันในด้านของการออกแบบระบบ และกลไกในการเตรียมความพร้อม และปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นอกจากยังนี้ยังร่วมกันออก
แบบสอบถามความพึ่งพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับตรวจสอบและปรับปรุงความพร้อมการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรม หรือโครงการที่นิสิต
อยากให้หลักสูตร ฯ จัดในปีการศึกษาหน้า โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะมอบให้นิสิตทุกช้ันปี (ช้ันปีที่ 1-5) และ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และศิษย์เก่าใน Google form โดยประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา line 
application และ Facebook ของหลักสูตร จากนั้นจะน าผลและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึ่งพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตมาสรุป เพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะเพื่อน ามาแก้ไขแผนการด าเนินงานในปี
การศึกษาหน้า นอกจากนี้ยังก าหนดรายการครุภัณฑ์เร่งด่วนที่มีความจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนสอนของนิสิตใน
หลักสูตร ฯ และภาควิชา โดยในปีการศึกษานี้ได้พิจารณาจากผลการประเมินมาพิจารณาในการปรับปรุงระบบการ
พัฒนาทางด้านการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนร่วมกัน (ปีการศึกษา 2557 - 2559) ซึ่งโดยภาพรวมพบว่า รูปแบบ
ของการวางระบบในด้านการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีท าให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติว่า 
ให้คงการใช้ระบบการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนเช่นเดิมในปีการศึกษาถัดไป (2560) (B.Ed.Bio_59_Report 1, 
B.Ed.Bio_59_Report_10) ซึ่งสามารถสรุปข้ันตอนการด าเนินงานโดยภาพรวมได้ ดังนี้  

ข้ันตอนที่ 1  ทุกภาคการศึกษา หลักสูตร ฯ สอบถามความพอเพียง หรือ รายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับ
นิสิตในหลักสูตร ฯ และคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ด้วยการสอบถามโดยตรง และการท า
แบบสอบถาม 

ข้ันตอนที่ 2  รวบรวม และสรุปข้อมูลรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่นิสิต และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อจัดล าดับ และมอบหมายงาน
ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับข้อเสนอแนะใดหลักสูตร 
ฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีจ าเสนอในที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่อพิจารณาร่วมกันกับ
คณาจารย์ และเสนอแนวแนวแก้ไขหรือจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมแก่แก่ฝ่ายแผน และพัฒนาของ
ภาควิชาเพื่อจัดวาระการพิจารณารายการครุภัณฑ์เร่งด่วนการจัดซื้อในปีการศึกษาถัดไป  

ข้ันตอนที่ 3  เมื่อได้ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะตามนิสิตและคณาจารย์ประจ า
หลักสูตร จะท าการประเมินความพึงพอใจในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสอบถาม
ความต้องการสิ่งสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อใช้ส าหรับการประกอบการวางแผนการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป  ส าหรับกรณีที่รายการครุภัณฑ์ใดและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของนิสิตและคณาจารย์ประจ าหลักสูตรในข้อใดที่หลักสูตร ฯ  และ
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ภาควิชาไม่สามารถจัดเตรียมได้ทันทีจะข้ึนบัญชีความต้องการไว้ และช้ีแจงข้อมูลแก่นิสิตและ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอันดับต่อไป 

ข้ันตอนที่ 4  สิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จะประชุมเพื่อทบทวน และประเมิน
กระบวนการ ผลที่ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อใช้วางแผนการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัย และเหมาะสมต่อบริบทของหลักสูตรเป็นอันดับต่อไป 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 จากการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและคณาจารย์ในปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 พบว่า 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงถึงจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการ
สอน ในระหว่างปี นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาท าการส ารวจครุภัณฑ์เพื่อประเมินความเพียงพอ  
หรือสภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงความต้องการและความจ าเป็น นอกจากนี้หลักสูตรได้ให้นิสิตและคณาจารย์ประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตร้องเรียนในกรณีที่มีความต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ดังนี้ (B.Ed.Bio_59_6.1_1, B.Ed.Bio_59_Report_9) 
 

* เน่ืองจากปีการศึกษา 2558 และ 2559 มีการเปลี่ยนแบบฟอร์มการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนจากปีการศึกษา 2557 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

1. ห้องปฏิบัติการทางด้านพฤกษศาสตร์มีความเย็นไม่เพียงพอ 
2. อยากให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย 
3. อยากให้มีห้องปฏิบัติการวิจัย Bio-safety level 2  
4. อินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึงอาคารเรียน 

รายการ 

ผลการประเมิน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปกีารศกึษา     

2557 * 

ปกีารศกึษา
2558 

ปกีารศกึษา 2559 
เฉลี่ยรวม 1/2559 2/2559 เฉลี่ย 

จ านวนหรือความพอเพียงของอุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน  3.03 3.45 3.83 3.71 3.5 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน 3.27 3.40 3.57 3.60 3.46 

สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการโดยรวม 3.53 3.66 3.91 3.46 3.64 

ขนาดห้องเรียนมีความเหมาะสม และมีอุปกรณ์เพียงพอกับ
ผู้เรียน 

3.63 3.69 3.93 3.23 3.62 

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจ านวนที่
เพียงพอ 

3.38 3.63 3.91 3.49 3.60 

จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วถึง 2.65 2.75 3.11 3.74 3.06 
ด้านความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เนต 2.73 2.90 3.24 3.66 3.13 

เฉลี่ย 3.79 3.17 3.35 3.64 3.57 3.43 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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5. ไฟดับค่อนข้างบ่อยท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบ่อยครั้ง 
6. อยากให้มีก าหนดพื้นที่ปนเปื้อน EtBr (สารเคมีก่อมะเร็ง) ที่ชัดเจน พร้อมแยกอุปกรณ์ (ถ้าเป็นไปได)้ 
7. กล้องจุลทรรศน์ไม่เพียงพอ 
8. โทรทัศน์ส าหรับการถ่ายถอดสัญญาณในห้องปฏิบัติการช้ัน 7 ไม่ชัด   

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
1. โครงการศึกษานอกสถานที่ที่จัดข้ึนแต่ละวิชาอยากให้จัดร่วมกัน จะได้รับความรู้หลาย ๆ ด้าน  
2. คอมพิวเตอร์ และ projector ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน  
3. อยากได้ตู้เย็นส าหรับเก็บตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการศึกษาเพิ่มเติม  
4. ห้องปฏิบัติการ หรือรายวิชาวิชาที่การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สารเคมีควรมีตู้ดูดสารพิษ 
5. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงไม่เพียงพอในการท าปฏิบัติการ 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จากผลการประชุมหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ครั้งที่ 3/2560 (B.Ed.Bio_59_Report 9) โดย
หลักสูตรได้ก าหนดให้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจหลังได้รับการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและ
อาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ผลการประเมินในระดับดี โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้พิจารณาผลการประเมิน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557- 2559 โดยภาพรวม
พบว่า หลักสูตร ฯ และภาควิชาสามารถจัดเตรียมและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของนิสิต ซึ่ง
โดยภาพรวมพบว่า นิสิตและคณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากสามารถปรับปรุง และ
จัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และงานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินงานปรับปรุงข้อเสนอแนะจากการประเมิน และ เสนอซื้อครุภัณฑ์เร่งด่วน 
ดังนี้  

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน การด าเนนิงานของหลักสูตร ฯ และผลการด าเนินงาน 

อยากให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเช้ือโรคและ
พิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558  

เสนอในที่ประชุมภาควิชา  
ผลการด าเนินงาน (อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)ได้รับ
การอนุมัติให้ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 19-1104  เป็นห้อง Bio-
safety Level 2 ส าหรับการเรียนสอนและการวิจัย เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ .ศ. 2558 
ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของนิสิต และคณาจารย์ใน
หลักสูตรในรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ วิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ของพืช  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น ฯลฯ 
(B.Ed.Bio_59_6.1_2) 

อยากให้ปรั บปรุ งห้องป ฏิบัติการ วิจั ย เสนอในที่ประชุมภาควิชา  
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โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับนิสิต ป. ตรี ผลการด าเนินงาน (อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการการวิจัย 19-1109 จากเดิมที่ใช้เป็นห้อง
ส าหรับถ่ายภาพผลการวิจัยเท่านั้น ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่รองรับ
ความต้องการในงานวิจัยได้ดี ข้ึน โดยมีการวางแผนเพิ่มโต๊ะ
ปฏิบัติการและตู้ลอยส าหรับเก็บอุปกรณ์และสารเคมี ทาสีกันเช้ือรา 
และท าเรื่องขอติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับการสืบค้นข้อมูล  
(B.Ed.Bio_59_6.1_2) 

ระบบท าความเย็นของห้องปฏิบัติการ
ทางด้านพฤกษศาสตร์ มีความ เย็น ไม่
เพียงพอ  

เสนอในที่ประชุมภาควิชา   
ผลการด าเนินงาน (อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 
ขออนุมัติการจัดซื้อ และปรับปรุงเพิ่มเติม โดยได้รับงบประมาณ
ส าหรับการจั ดซื้ อ เครื่ องปรับอากาศส าหรั บการปรับปรุ ง
ห้ อ งป ฏิบั ติ ก า รท า งด้ านพฤกษศาสตร์ จ า นวน 8  เ ครื่ อ ง  
(B.Ed.Bio_59_6.1_3) 

ไฟดับค่อนข้างบ่อยท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย
บ่อยครั้ง 

เสนอในที่ประชุมภาควิชา   
ผลการด าเนินงาน  (ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย) 
ในเบื้องต้นในหลาย ๆ หลักสูตรได้ปรึกษาหารือกันในการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น และได้มีมติให้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 50 เครื่อง (B.Ed.Bio_59_6.1_3)  

อ ย า ก ใ ห้ มี ก า ร แ ย ก เ ค รื่ อ ง  gel  
electrophoresis ที่ ไม่ปนเปื้อน EtBr 

ขอความอนุเคราะห์ไปยังอาจารย์ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ   
ผลการด าเนินงาน  (ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย) 
หลักสูตร ฯ และภาควิชา ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังอาจารย์ผู้
ควบคุมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ใช้ EtBr ให้ลดหรือ
เลิกใช้สารเคมีดังกล่าว และเปลี่ยนมาใช้สารทดแทน ซึ่งขณะนี้ได้มี
ห้องปฏิบัติการจ านวน 3 จาก 4 ห้องที่ได้ด าเนินการตามที่หลักสูตร 
ฯ ได้ขอไว้ (B.Ed.Bio_59_Report_9) 

กล้องจุลทรรศน์ไม่เพียงพอ และโทรทัศน์
ส า ห รั บ ก า ร ถ่ า ย ถ อ ด สั ญ ญ า ณ ใ น
ห้องปฏิบัติการช้ัน 7 ไม่ชัด   

เสนอในที่ประชุมภาควิชา   
ผลการด าเนินงาน  (ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย) 
ได้รับการอนุมัติการจัดซื้อ ดังนี้  

1. โทรทัศน์ชนิด LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
2. กล้องสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จ านวน 4 เครื่อง  
3. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จ านวน 3 เครื่อง 
 (B.Ed.Bio_59_6.1_3) 

ตู้แช่แข็งส าหรับเก็บแบคที เรีย ในการ
จั ด ก า ร เ รี ยน ส อน ร า ย วิช าท า ง ด้ า น

เสนอในที่ประชุมภาควิชา   
ผลการด าเนินงาน  (ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย) 
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เทคโนโลยีชีวภาพของแต่ละหลักสูตร  
(ความคิดเห็นจากทุกหลักสูตร) 

ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง และ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

อินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึงอาคารเรียน เสนอในที่ประชุมภาควิชา เพื่อน าเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ ฯ ต่อไป 
ผลการด าเนินงาน  (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

 
นอกจากนี้ในการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7 / 2559 ได้มีมติให้จัดสรรห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ

ของภาควิชาชีววิทยาเป็นสัดส่วน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาอื่น ๆ ของภาควิชา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

1. ห้องปฏิบัติการหมายเลข 19-713, 19-714 และ 19-715 เป็นห้องปฏิบัติการส าหรบัการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาพื้นฐาน 

2. ก าหนดให้ช้ัน 2 อาคาร 10 เป็นห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาทางสัตววิทยา และได้
มอบหมายให้ อ.ธนิต ศิริบญุ เป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียน ซึง่พบว่า
จ าเป็นต้องปรับปรงุและซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งานในภาคการศึกษาที่ 1/2560 

3. ก าหนดให้ ช้ัน 3 อาคาร 10 เป็นห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาด้านนิเวศวิทยา และได้
มอบหมายให้คณาจารย์ผูส้อนรายวิชานิเวศวิทยาเป็นผูร้ับผดิชอบในการตรวจสอบความพรอ้มของห้องเรียน  

4. ก าหนดให้ ช้ัน 4 อาคาร 10 เป็นห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาด้านพันธุศาสตร์ และได้
มอบหมายให้คณาจารย์ผูส้อนรายวิชาด้านพันธุศาสตร์เป็นผูร้ับผิดชอบในการตรวจสอบความพร้อมของ
ห้องเรียน  

5. ก าหนดให้ ช้ัน 5 อาคาร 10 เป็นห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาด้านพฤกษศาสตร์ และได้
มอบหมายให้คณาจารย์ผูส้อนรายวิชาด้านพฤกษศาสตร์เป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบความพร้อมของ
ห้องเรียน 

นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาได้ปรับปรุง website ของภาควิชาใหม่ส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ปฏิทินการศึกษา และทุนการศึกษา เพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Bio_59_Report_1 รายงานการประชุมหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2559  
B.Ed.Bio_59_Report_9 รายงานการประชุมหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 

1/2560 
B.Ed.Bio_59_Report_10 รายงานการประชุมหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2560 
B.Ed.Bio_59_6.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขา

ชีววิทยา ครั้งที่ 4/2559 
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B.Ed.Bio_58_6.1_2 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2559 
B.Ed.Bio_59_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 
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หมวดท่ี 5  

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหนา้ของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีที่ผา่นมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

โครงการปรับปรงุวิชาพื้นฐาน 30 กรกฎาคม 
2559 

คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

มีการด าเนินการส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

การปรับปรงุหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)ี 

30 มิถุนายน 
2560 

คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

มีการด าเนินการส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

แผนการติดตามผลการเรียนของ
นิสิต 

30 มิถุนายน 
2560 

คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

มีการด าเนินการส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

โครงการศึกษานอกสถานที่ของ
วิชาบังคับและวิชาเอกเลอืก 

30 พฤษภาคม 
2560 

คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

มีการด าเนินการส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ) (ถ้ามี)    

- เพิ่มรายวิชา บูรณาการพฤกศาสตร์ และ บูรณาการสัตววิทยา    
  - ลดวิชา ดาราศาตร์ส าหรับครูชีววิทยา 

- แยกวิชา ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6)  เป็น ชว 261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) และ ชว 263 ปฏิบัติการ
นิเวศวิทยา 1(0-3-0) 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ) (ถ้ามี)       

ควรมีการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาในเล่มปฏิบัติการ
ชีววิทยา 1 ของรายวิชา ชว 191 โดยปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยโดยคณาจารย์ผู้สอน และปรับเปลี่ยนสาระรายวิชา 
รวมถึงปรับเปลี่ยนผู้สอนในหัวข้ออาณาจักรพืช 2 เป็น อาจารย์ ดร. อภิรดา สถาปัตยานนท์ มอบหมายให้ อาจารย์ 
ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านพันธ์ุศาสตร์ มาสอนในหัวข้อการแบ่งเซลล์ และมอบหมายให้ อาจารย์ 
ดร.รักชนก โคโต ซึ่งเป็นเช่ียวชาญด้านจุลชีววิทยามาสอนหัวข้อ  Virus Monera Fungi  เป็นต้น    
 ควรเพิ่มรายวิชาที่มีการบูรณะการกับงานวิจัยมากข้ึน และเสนอให้ท าวิจัยในช้ันเรียน ในรายวิชา ชว 221 
บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์ ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และ ชว 331 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
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แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

โครงการปรับปรงุวิชาพื้นฐาน 30 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แผนการติดตามผลการเรียนของนิสิต 30 มิถุนายน 2561 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โครงการศึกษานอกสถานที่ของวิชา
บังคับและวิชาเอกเลือก 

30 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ประจ า 
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
การก ากับมาตรฐาน 

ตัวหลักสูตรมีอัตลักษณ์ในการผลิตบัณฑิต ที่มีลักษณะที่ดีเด่นทั้งเนื้อหาวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา จึง
ควรรักษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนี้ และพัฒนาให้มีการสอดคล้องและยั่งยืนกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

หลักสูตร มีลักษณะเด่น คือ อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริ งเป็นฐาน (practical base) ท าให้นิสิตได้รับ
ความรู้ รวมทั้งทักษะการปฏิบัติงานจริง 
บัณฑิต 

บัณฑิต มีจุดมุ่งหมายการประกอบอาชีพทางวิชาชีพครู พร้อมทั้งมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการศึกษาและมี
ประสบการณ์การท างาน จึงท าให้เป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการและต่อยอดความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในองค์กรได้อย่างดี โดยหลักสูตร ควรจัดโครงการกิจกรรม หรือ สอดแทรกเนื้อหาที่เป็นการพัฒนาการศึกษาแบบ
บูรณาการให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 
นิสิต 

หลักสูตรมีระบบกลไก และการประเมินกระบวนการ ในการรับนิสิตในการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริม
และพัฒนานิสิต และได้น าระบบกลไก ไปปฏิบัติจนเกิดผลกับนิสิต คือ นิสิตมีอัตราคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และ
ความพึงพอใจในหลักสูตรในระดับสูง 

การคงอยู่นิสิตบางครั้งพบปัญหาย้ายที่เรียน ในช้ันปีที่ 2 ซึ่งส่งผลต่อการคงอยู่ของนิสิต อย่างไรก็ตามหาก
สนับสนุนระบบการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่ในการดูแลรุ่นน้อง จะช่วยเสริมให้นิสิตเข้าใจและผูกพันกับ
หลักสูตรและมีอัตราการคงอยู่ที่ดีข้ึน  

การปรับปรุงระบบการรับนิสิต ยังไม่สามารถแก้ปัญหา จ านวนนิสิตให้ตรงตามแผนได้อย่างเต็มที่ ท าให้ต้องมี
การปรับแผนการรับนิสิต หลักสูตรควรประสานงานกับหน่วยงาน วิชาการและ โรงเรียนในโครงการพิเศษ ได้แก่ 
โครงการรับตรง โรงเรียนเครือข่าย โครงการพหุปัญญา ให้รวดเร็ว เพื่อการคัดเลือกให้ได้จ านวนนิสิตที่ชัดเจน  ควร
ประสานกับหน่วยวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ระบบ คัดเลือกนิสิต เช่น clearing house อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานอย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อบริหารและด าเนินงานหลักสูตรอย่างเข้มแข็ง
และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและสภาพของสังคม 

หลักสูตรควรสนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจาก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีผลงานทางวิชาการ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้ และควรมีระบบและกลไกที่พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่จะเข้ารับผิดชอบหลักสูตรใน
อนาคต ให้มีโอกาสได้ท าวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการและวิจัย 
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หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ดีและชัดเจน โดยมีการ

ประเมินทั้งจากตัวนิสิตเองและจากกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น รูปแบบการประเมินการวิเคราะห์ผลการเรียนการ
สอนเป็นรายวิชา และมีการวางระบบปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนมีการ
ก าหนดกระบวนการ การเรียนรู้และระบบผู้สอน ตามระบบและกลไกที่ก าหนด 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นอยา่งดี
ยิ่ง และเป็นรูปธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมณ์ศึกษาที่ดีและชัดเจน 

ควรสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนโดยหลักของ STEM education ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายของประเทศ และจะน าไปสู่การเป็นผู้น าทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ STEM education ทางด้าน
ชีววิทยา ต่อไป 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม จนท าให้
สามารถ ได้มาซึง่สิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ อย่างพอเพียง 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์ต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัดี และจากการ
สัมภาษณ์นิสิต พบว่าหลักสูตร สามารถจัดหาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ได้เพียงพอต่อความต้องการ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นิสิต พบว่ามีความต้องการให้พฒันาในเรื่องตอ่ไปนี้ 
1) สัญญาณอินเตอรเ์น็ตที่อาคาร 10 และ19 ยังไม่ครอบคลมุ พื้นที่ที่นิสิตจะท าการสืบค้นข้อมลูทาง

การศึกษา และเต้ารับไฟฟ้ายงัมีน้อยจุด ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของนิสิต 
2) พื้นที่ลานกจิกรรมอาคาร 19 ยังมีการบรหิารจัดการที่ไม่เอื้ออ านวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมของนสิิต เช่น การจ ากัดเวลา  ความเข้มงวดและการสื่อสารของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งนสิิตมี
ความต้องการและน าเสนอใหม้ีการปรบัปรุงในประเด็นนี้อยา่งยิ่ง 

 
2. ความเห็นของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรขอขอบคุณข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากได้ช้ีแนะจุดอ่อนของหลักสูตรส าหรับเป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีข้ึนในล าดับต่อไป  

ทั้งนี้หลักสูตรได้มีบริหารและการก ากับมาตรฐานให้ได้คุณภาพทางด้านวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอและจะพัฒนาต่อไปให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพ คิดเป็น แก้ปัญหา
เป็น รวมทั้งสามารถประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันจนส่งเสริมการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี และ
หลักสูตรได้จัดกิจกรรม บูรณาการงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิต
ปรับตัวทางด้านวิชาการ การด ารงชีวิต และมีความสุขในบริบทของมหาวิทยาลัยได้ รวมทั้งจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้กับนิสิตตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามหลักสูตรจะน าข้อเสนอแนะทางด้านการปรับปรุงระบบการรับนิสิตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในปีถัดไป โดยจะประสานกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ระบบ คัดเลือกนิสิต 
เช่น clearing house ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บางประการที่อยู่นอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบของหลักสูตรจะด าเนินการเสนอต่อภาควิชาและคณะเพื่อท าการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการของนิสิตต่อไป ส าหรับคุณภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้นมีศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ แต่
ยังไม่เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ดังนั้นหลักสูตรจะด าเนินการประชุมร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการในล าดับถัดไป  

ขณะนี้ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจะน า
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาประกอบการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนโดยหลักของ STEM education 
ทางด้านชีววิทยาให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานต่อไป 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
ภายหลังจากการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรจะน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของหลักสูตร โดย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน ซึ่งอยู่ในบทบาทหน้าที่ของหลักสูตรจะมีการน าไป
พิจารณาปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
รับนิสิต การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นอกจากนี้ ข้อคิดเห็นซึ่งอยู่นอกเหนือจากบทบาท
หน้าที่ของหลักสูตร จะด าเนินการเสนอต่อภาควิชา และคณะเพื่อด าเนินการปรับปรุงในล าดับต่อไป 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลีย่ 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.67 ดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 3.11 ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งช้ี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.36 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับปรญิญาตรีประเมนิเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 
3 คน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. 
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) 
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซ่ึงอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 
กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา .ผ่าน”  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    4.67 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

38.97 9 4.33 4.33 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 

22 22 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/
เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

    

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   3.00 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต       3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3 3 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  3.11 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร      2 2 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3.33 3.33 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     5 5 

    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

    0 0 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     5 5 
    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 

องค์ประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.25 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     2 2 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมินผู้เรียน      3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน …13..  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 43.66 
        ตัวบ่งชี้ 13 

    คะแนน 3.36 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 4.33, 5.00 
(2.1,2.2) 

4.67 ดีมาก 

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

- - 3.00 ปานกลาง 

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

- - 3.11 ดี 

5 4 3 
(5.1) 

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

- 3.25 ดี 

6 1 - 3 
(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 21.33/7= 
3.05 

13/4 = 
3.25 

9.33/2= 
4.67 

43.66/ 
13 = 
3.36 

 

 

ผลการประเมินระดับ ดี ดี ดีมาก ดี  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 
 
1.บัณฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษาจากหลกัสูตร เป็นที่
ยอมรบัและต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีผลประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานในคะแนน
ระดับสูง 
 

 
1.หลักสูตรควรส ารวจข้อมลูบัณฑิตที่ท างานตรงและ
ไม่ตรงสาขาเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนใหบ้ัณฑิตได้
ท างานตรงตามสาขา 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 
 

- 
 
 
 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
หลักสูตรมีการเตรียมความพรอ้มของนสิิตก่อนจบการศึกษาโดยจัดเตรียมความพร้อมทางด้านเนื้อหาวิชาและ
ทักษะในการด ารงชีวิตและอาชีพ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นสิิต) 
 
 
องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 
- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 
1. ขาดการประเมินกระบวนการของการเตรียม

ความพร้อมของนสิิตทีเ่ข้าศึกษา โดยยังใช้
กระบวนการเดมิในปีก่อนในการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม 

 
 

 
1. ควรมีการประเมินและปรับปรงุกระบวนการ

เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต 
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านที่

นอกเหนอืจากงานวิชาการ เช่น ทักษะการ
ด ารงชีวิต ทักษะทางภาษา หรือทักษะอื่น ๆ 
ที่จะใช้ในการท างาน 

 
 

การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรยงัไม่เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2. วุฒิการศึกษาของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
เป็นวุฒิทางวิทยาศาสตร์ มิใช่ทางการศึกษา 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรยงัเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ มิใช่
ด้านการศึกษา และมีอาจารยเ์พียง 2 ท่าน ที่
มีผลงานทาวิชาการ 

 
 
 
 
 

 
1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ต าแหน่งทางวิชาการโดยจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการให้ชัดเจน 

2. จัดท าแผนรับอาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษา
ในอนาคต และส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าอบรมทางวิชาชีพครู 

3. สนับสนุนการท าวิจัยและผลงานทาง
วิชาการให้เน้นทางด้านการศึกษาให้มาก
ข้ึน 

การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 

- 
 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. หลักสูตรยงัขาดการประเมินการก าหนดตัวผูส้อน 
การบรูณาการ เนือ้หาวิชากับงานวิจัย บริการ
วิชาการ และบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

2. หลักสูตรยงัก าหนดแนวทางการประเมินผูเ้รียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติไม่ชัดเจน 

 
 
 

1. สร้างระบบการประเมินการก าหนดตัวผู้สอนและ
ด าเนินการบูรณาการเนื้อหาวิชากับงานวิจัย 
บริการวิชาการ และบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
ครบถ้วน 

2. ควรใช้แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสูร่ายวิชามา
เป็นเกณฑ์ในการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 

 
 
 

การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม แนวทางเสริมสรา้งคุณภาพ 
 - - 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ยังขาดห้องหรือสถานที่ที่จะให้นิสิตท างานนอก

ห้องเรียนได้อย่างสะดวก เหมาะสม และมีความ
เป็นส่วนตัว 

2. อุปกรณ์ สื่อบางอย่าง เช่น โทรทัศน์ ค่อนข้างเก่า
และช ารุด 

1. หลักสูตรควรประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดหา
สถานที่ที่จะให้นิสิตท างานนอกห้องเรียนได้อย่างสะดวก 
เหมาะสม และมีความเป็นส่วนตัว 

2. หลักสูตรจัดซือ้หรือซ่อมบ ารุงอปุกรณ์และสื่อต่าง 
ๆ ที่พร้อมจะใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตทีล่งทะเบยีนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแตล่ะรายวิชาและการ
กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

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

BE222 1/2559 23 - - - - - - - - - - - - - - 23 23 
BI101 1/2559 14 7 3 - - - - - - - - - - - - 24 24 
BI191 1/2559 22 1 1 - - - - - - - - - - - - 24 24 
BI212 1/2559 13 4 3 1 1 - - - - - - - - - - 22 22 
BI262 1/2559 7 8 4 - - - - - - - - - - - - 19 19 
BI312 1/2559 18 6 - - 1 - - - - - - - - - - 25 25 
BI322 1/2559 9 9 2 1 - - - - - - - - - - - 21 21 
BI325 1/2559 9 7 7 - 1 - - - - - - - - - - 24 24 
BI341 1/2559 9 4 7 3 - - - - - - - - - - - 23 23 
BI371 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BI494 1/2559 25 - - - - - - - - - - - - - - 25 25 
CH100 1/2559 19 1 2 1 1 - - - - - - - - - - 24 24 
CH190 1/2559 18 3 3 - - - - - - - - - - - - 24 24 
ED241 1/2559 5 13 1 - - - - - - - - - - - - 19 19 
ED281 1/2559 13 6 - - - - - - - - - - - - - 19 19 
ED331 1/2559 4 6 8 2 3 - - - - - - - - - - 23 23 
ED391 1/2559 23 - - - - - - - - - - - - - - 23 23 
ED451 1/2559 21 4 - - - - - - - - - - - - - 25 25 
ED461 1/2559 7 10 6 2 - - - - - - - - - - - 25 25 
ED491 1/2559 19 6 - - - - - - - - - - - - - 25 25 
MA111 1/2559 4 3 6 3 2 1 - - - - - - - - - 19 19 
PY100 1/2559 - 1 11 4 2 1 - - - - - - - - - 19 19 
PY180 1/2559 10 6 3 - - - - - - - - - - - - 19 19 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

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

SCI431 1/2559 1 8 13 1 2 - - - - - - - - - - 25 25 
SMB201 1/2559 6 6 4 2 1 - - - - - - - - - - 19 19 
SMB202 1/2559 5 11 3 - - - - - - - - - - - - 19 19 
SWU121 1/2559 23 1 - - - - - - - - - - - - - 24 24 
SWU141 1/2559 11 11 1 1 - - - - - - - - - - - 24 24 
SWU151 1/2559 20 4 - - - - - - - - - - - - - 24 24 
SWU353 1/2559 15 8 - - - - - - - - - - - - - 23 23 
SWU374 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
BE221 2/2559 16 3 - - - - - - - - - - - - - 19 19 
BE391 2/2559 4 7 8 4 2 - - - - - - - - - - 25 25 
BE471 2/2559 - 1 18 5 - - - - - - - - - - 1 25 24 
BE481 2/2559 19 5 - 1 - - - - - - - - - - - 25 25 
BI102 2/2559 16 4 3 - 1 - - - - - - - - - - 24 24 
BI192 2/2559 17 5 2 - - - - - - - - - - - - 24 24 
BI213 2/2559 15 2 2 - - - - - - - - - - - - 19 19 
BI214 2/2559 13 3 - 1 - - - - - - - - - - - 17 17 
BI221 2/2559 5 5 2 6 1 - - - - - - - - - - 19 19 
BI305 2/2559 9 3 4 5 1 - 1 - - - - - - - - 23 23 
BI323 2/2559 3 4 3 1 - - - - - - - - - - - 11 11 
BI331 2/2559 7 2 5 4 - 4 1 - - - - - - - - 23 23 
BI353 2/2559 7 8 4 3 1 - - - - - - - - - - 23 23 
BI411 2/2559 18 3 1 1 - - - - - - - - - - - 23 23 
BI493 2/2559 23 - - - - - - - - - - - - - - 23 23 
CH101 2/2559 10 6 6 - 1 1 - - - - - - - - - 24 24 
CH191 2/2559 21 1 1 1 - - - - - - - - - - - 24 24 
ED111 2/2559 23 1 - - - - - - - - - - - - - 24 24 
ED201 2/2559 3 2 14 - - - - - - - - - - - - 19 19 
ED211 2/2559 14 5 - - - - - - - - - - - - - 19 19 
ED212 2/2559 17 2 - - - - - - - - - - - - - 19 19 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

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

ED321 2/2559 13 8 2 - - - - - - - - - - - - 23 23 
ED332 2/2559 16 5 2 - - - - - - - - - - - - 23 23 
ED341 2/2559 3 3 - - - - - - - - - - - - - 6 6 
ED471 2/2559 18 6 1 - - - - - - - - - - - - 25 25 
SWU111 2/2559 5 14 5 - - - - - - - - - - - - 24 24 
SWU122 2/2559 18 6 - - - - - - - - - - - - - 24 24 
SWU143 2/2559 20 4 - - - - - - - - - - - - - 24 24 
SWU251 2/2559 6 9 4 - - - - - - - - - - - - 19 19 
SWU252 2/2559 19 - - - - - - - - - - - - - - 19 19 
SWU351 2/2559 5 17 1 - - - - - - - - - - - - 23 23 
 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

BI493  2/2559 นิสิตได้เกรด 
A ทุกคน 

สอบถามอาจารย์
ผู้ประสานงาน ถึง
วิธีการประเมินผล 

เนื่องจากวิชานี้เป็น
วิ ช า โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์  นิสิต
สามารถด าเนินการ
วิจัยและปฏิบัติตาม
แนวทางรวมถึงเกณฑ์
ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์
ได้วางไว้ และการให้
คะแนนก็เป็นตามที่ได้
รายงานไว้ใน มคอ 3 
ของรายวิชาน้ี 
 

ไม่มี 

BI493 1/2559 นิสิตได้เกรด 
A ทุกคน 

สอบถามอาจารย์
ผู้ประสานงาน ถึง
วิธีการประเมินผล 

เนือ่งจากวิชาน้ีเป็น
วิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร ์ นิสิต

ไม่มี 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

สามารถด าเนินการ
วิจัยและปฏิบัติตาม
แนวทางรวมถึงเกณฑ์
ที่อาจารยท์ี่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์
ได้วางไว้ และการให้
คะแนนก็เป็นตามที่ได้
รายงานไว้ใน มคอ 3 
ของรายวิชาน้ี 

BE471 2/2559 นิสิตมีการ 
withdraw  
1 คน 

สอบถามอาจารย์
ผู้ประสานงาน ถึง
วิธีการประเมินผล 

นิสิตมีปญัหาด้าน
สุขภาพ 

เรียกพบนสิิต เพื่อวาง
แผนการเรียน เพื่อจบ
การศึกษาทันตาม
แผนการเรียน 

 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
BE201 ศาสตร์แห่งศัพท์ชีววิทยา
เบื้องต้น 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BE202 ประวัติและผลงาน
นักวิทยาศาสตรเ์อกของโลก 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BE301 บูรณาการองค์ความรู้เชิงระบบ
เพื่อการสอนชีววิทยา 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BE472 วิทยากรทันสมัยเพือ่การจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยา 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BE473 วิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI202 วิทยาโพรทสิต ์ 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI213 กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก 1/2559 เปิดสอนในภาคเรียนที ่
2/2559 

 

BI214 สรรีวิทยาของพืชเขตร้อน 1/2559 เปิดสอนในภาคเรียนที ่  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
2/2559ลงทะเบียน 

BI215 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม ้ 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI291 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI305 ระบบและความหลากหลายของ
พืชและสัตว์ 

1/2559 เปิดสอนในภาคเรียนที ่
2/2559 

 

BI323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 1/2559 เปิดสอนในภาคเรียนที ่
2/2559 

 

BI324 กีฏวิทยา 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI353 กายวิภาคศาสตร์สรรีวิทยา และ
พฤติกรรมสัตว์ 

1/2559 เปิดสอนในภาคเรียนที ่
2/2559 

 

BI372 โครงสร้าง กิจกรรม และพันธุ
ศาสตร์ของจุลินทรีย ์

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI373 จุลชีววิทยาประยุกต ์ 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI374 จุลชีววิทยาสุขภาพและ
สุขาภิบาล 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI375 จุลชีววิทยาอาหารและ
อุตสาหกรรม 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI392 เทคนิคทางชีววิทยา 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI456 ประสาทชีววิทยา 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI461 นิเวศวิทยาของพืช 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI474 วัชพืชและการปอ้งกันก าจัด 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์ ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
ลงทะเบียน 2559 

BI477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาสาหรบั
ครูชีววิทยา 1 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาสาหรบั
ครูชีววิทยา 2 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED311 จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทาง
สังคมและการเมอืง 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED314 การพฒันาทักษะการคิด
ระดับสูง 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED335 การศึกษาปฐมวัย 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED336 การพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED431 การพฒันาแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู ้

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED452 การประเมินหลักสูตรและการ
สอนเบื้องต้น 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED453 เทคโนโลยีเพือ่การวัดผล การ
ประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED471 การวิจัยทางการศึกษา 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED591 การปฏิบัตกิารสอนและฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED592 การปฏิบัตกิารสอนและฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SCI431 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรบัครู
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร ์

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อ 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์ ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 ลงทะเบียน 2559 
SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
1 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
2 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 
1 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 
2 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่การสื่อสาร 1 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่การสื่อสาร 2 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU143 พลงังานทางเลือก 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU341 วิทยาศาสตร์ฟสิิกส์ กฎของ
ธรรมชาติ พลังงาน และจิต 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU354 มนุษย์กับสันติภาพ  
      

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU355 พุทธธรรม 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU356 วรรณกรรมและพลงัทาง
ปัญญา 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU361 ประวัติศาสตร์และพลัง 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์ ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
ขับเคลื่อนสังคม ลงทะเบียน 2559 
SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์

ลงทะเบียน 
ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU363 มนุษย์กับการเมือง 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU367 กฎหมายทั่วไป 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU372 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการชุมชน 

1/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BE201 ศาสตร์แห่งศัพท์ชีววิทยา
เบื้องต้น 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BE202 ประวัติและผลงาน
นักวิทยาศาสตรเ์อกของโลก 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BE301 บูรณาการองค์ความรู้เชิงระบบ
เพื่อการสอนชีววิทยา 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BE472 วิทยากรทันสมัยเพือ่การจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยา 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BE473 วิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI202 วิทยาโพรทสิต ์ 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI212 สัณฐานวิทยาของพืชมที่อลา
เลียง 

2/2559 เปิดสอนในภาคเรียนที ่
1/2559 

 

BI215 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม ้ 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI291 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์ ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
ลงทะเบียน 2559 

BI312 สัณฐานวิทยากายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยาของพืช 

2/2559 เปิดสอนในภาคเรียนที ่
1/2559 

 

BI322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI324 กีฏวิทยา 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง 

2/2559 เปิดสอนในภาคเรียนที ่
1/2559 

 

BI372 โครงสร้าง กิจกรรม และพันธุ
ศาสตร์ของจุลินทรีย ์

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI373 จุลชีววิทยาประยุกต ์ 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI374 จุลชีววิทยาสุขภาพและ
สุขาภิบาล 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI375 จุลชีววิทยาอาหารและ
อุตสาหกรรม 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI392 เทคนิคทางชีววิทยา 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI405 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI442 พันธุวิศวกรรม 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI452 ฮอร์โมนพืช 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI454 วิทยาภูมิคุ้มกัน 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI456 ประสาทชีววิทยา 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI461 นิเวศวิทยาของพืช 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI465 นิเวศวิทยาของสัตว์ 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์ ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
ลงทะเบียน 2559 

BI474 วัชพืชและการปอ้งกันก าจัด 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI477 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาสาหรบั
ครูชีววิทยา 1 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

BI478 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาสาหรบั
ครูชีววิทยา 2 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED301 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED312 การต่อรองกบัวัฒนธรรมการ
บริโภค 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED314 การพฒันาทักษะการคิด
ระดับสูง 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED335 การศึกษาปฐมวัย 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED336 การพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED338 การมัธยมศึกษา 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED339 หลกัการอาชีวศึกษา 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED361 การประกันคุณภาพการศึกษา 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED391 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED431 การพฒันาแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู ้

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED451 การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED452 การประเมินหลักสูตรและการ 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์ ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
สอนเบื้องต้น ลงทะเบียน 2559 
ED453 เทคโนโลยีเพือ่การวัดผล การ
ประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED472 การวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการ
เรียนรู้และสังคม 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED491 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED591 การปฏิบัตกิารสอนและฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

ED592 การปฏิบัตกิารสอนและฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SMB301 วิทยาเห็ดรา 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 1 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
1 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
2 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 
1 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 
2 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่การสื่อสาร 1 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่การสื่อสาร 2 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU341 วิทยาศาสตร์ฟสิิกส์ กฎของ 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์ ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
ธรรมชาติ พลังงาน และจิต ลงทะเบียน 2559 
SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์

ลงทะเบียน 
ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU355 พุทธธรรม 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU356 วรรณกรรมและพลงัทาง
ปัญญา 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU361 ประวัติศาสตร์และพลัง
ขับเคลื่อนสังคม 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU363 มนุษย์กับการเมือง 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิ
วัตน์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU367 กฎหมายทั่วไป 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU372 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการชุมชน 

2/2559 ไม่มีนิสิตประสงค์
ลงทะเบียน 

ปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2559 

 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ไดส้อน วิธีแก้ไข 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนสิิต แผนการปรบัปรุง 
มี ไม่ม ี

BE222 ดาราศาสตร์ส าหรบัครูชีววิทยา 1/2559   ตาม มคอ. 5 
BI101 ชีววิทยา 1 1/2559   ตาม มคอ. 5 
BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2559   ตาม มคอ. 5 
BI212 สัณฐานวิทยาของพืชมที่อลาเลียง 1/2559   ตาม มคอ. 5 
BI262 นิเวศวิทยา 1/2559   ตาม มคอ. 5 
BI312 สัณฐานวิทยากายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยาของพืช 

1/2559   ตาม มคอ. 5 

BI322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1/2559   ตาม มคอ. 5 
BI325 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง 

1/2559   ตาม มคอ. 5 

BI341 พันธุศาสตร ์ 1/2559   ตาม มคอ. 5 
BI371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 1/2559   ตาม มคอ. 5 
BI494 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1/2559   ตาม มคอ. 5 
CH100 เคมีทั่วไป 1 1/2559   ตาม มคอ. 5 
CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1/2559   ตาม มคอ. 5 
ED241 การเรียนรู้ของมนุษย์และ
จิตวิทยาส าหรบัคร ู

1/2559   ตาม มคอ. 5 

ED281 การออกแบบและพฒันาสือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

1/2559   ตาม มคอ. 5 

ED331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้ 1/2559   ตาม มคอ. 5 
ED391 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

1/2559   ตาม มคอ. 5 

ED451 การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา 

1/2559   ตาม มคอ. 5 

ED461 การบริหารและการจัดการ
การศึกษา 

1/2559   ตาม มคอ. 5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนสิิต แผนการปรบัปรุง 
มี ไม่ม ี

ED491 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

1/2559   ตาม มคอ. 5 

MA111 คณิตศาสตร์ 1 1/2559   ตาม มคอ. 5 
PY100 ฟิสิกสท์ั่วไป 1/2559   ตาม มคอ. 5 
PY180 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1/2559   ตาม มคอ. 5 
SCI431 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรบัครู
วิทยาศาสตร ์

1/2559   ตาม มคอ. 5 

SMB201 จุลชีววิทยา 1/2559   ตาม มคอ. 5 
SMB202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1/2559   ตาม มคอ. 5 
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสือ่สาร 1 

1/2559   ตาม มคอ. 5 

SWU141 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 1/2559   ตาม มคอ. 5 
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพฒันา
มนุษย ์

1/2559   ตาม มคอ. 5 

SWU353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและ
จริยธรรม 

1/2559   ตาม มคอ. 5 

SWU374 สัมมาชีพชุมชน 1/2559   ตาม มคอ. 5 
BE221 ธรณีวิทยาส าหรบัครูชีววิทยา 2/2559   ตาม มคอ. 5 
BE391 ภาษาอังกฤษสาหรบัครูชีววิทยา 2/2559   ตาม มคอ. 5 
BE471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรบัครู
ชีววิทยา 

2/2559   ตาม มคอ. 5 

BE481 สัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร-์
ชีววิทยา 

2/2559   ตาม มคอ. 5 

BI102 ชีววิทยา 2 2/2559   ตาม มคอ. 5 
BI192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 2/2559   ตาม มคอ. 5 
BI213 กายวิภาคศาสตร์ของพืชดอก 2/2559   ตาม มคอ. 5 
BI214 สรรีวิทยาของพืชเขตร้อน 2/2559   ตาม มคอ. 5 
BI221 บูรณาการจลุกายวิภาคศาสตร ์ 2/2559   ตาม มคอ. 5 
BI305 ระบบและความหลากหลายของ
พืชและสัตว์ 

2/2559   ตาม มคอ. 5 

BI323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 2/2559   ตาม มคอ. 5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนสิิต แผนการปรบัปรุง 
มี ไม่ม ี

BI331 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบือ้งต้น 2/2559   ตาม มคอ. 5 
BI353 กายวิภาคศาสตร์สรรีวิทยา และ
พฤติกรรมสัตว์ 

2/2559   ตาม มคอ. 5 

BI411 อนุกรมวิธานพืช 2/2559   ตาม มคอ. 5 
BI493 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 2/2559   ตาม มคอ. 5 
CH101 เคมีทั่วไป 2 2/2559   ตาม มคอ. 5 
CH191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 2/2559   ตาม มคอ. 5 
ED111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 

2/2559   ตาม มคอ. 5 

ED201 ภาษาอังกฤษเพื่อพฒันาการ
เรียนรู ้

2/2559   ตาม มคอ. 5 

ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 2/2559   ตาม มคอ. 5 
ED212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 

2/2559   ตาม มคอ. 5 

ED321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 2/2559   ตาม มคอ. 5 
ED332 การศึกษาพิเศษ 2/2559   ตาม มคอ. 5 
ED341 การแนะแนวเพื่อการพฒันา
คุณค่าแห่งตน 

2/2559   ตาม มคอ. 5 

ED471 การวิจัยทางการศึกษา 2/2559   ตาม มคอ. 5 
SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2559   ตาม มคอ. 5 
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสือ่สาร 2 

2/2559   ตาม มคอ. 5 

SWU143 พลงังานทางเลือก 2/2559   ตาม มคอ. 5 
SWU251 มนุษย์กับสังคม 2/2559   ตาม มคอ. 5 
SWU252 สุนทรียศาสตร์เพือ่ชีวิต 2/2559   ตาม มคอ. 5 
SWU351 การพฒันาบุคลิกภาพ 2/2559   ตาม มคอ. 5 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
นิสิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการเรียนการสอนในระดับ ดี โดยคะแนนเฉลี่ย มากกว่า  3.5  จากคะแนน

เต็ม 5 ในทุกรายวิชา 
 



      107 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผูส้อน และข้อมลู

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุก
รายวิชาเท่ากับ 4.32 แสดงว่าการ
เรียนการสอนมีกลยุทธ์ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 

- 

ความรู้ ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุก
รายวิชาเท่ากับ 4.02 และทุกรายวิชา
นิสิตสอบผ่านทุกวิชาและมีเกรดที่สูง 
แ ส ด ง ถึ ง อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ส อ น มี
ประสิทธิภาพการสอน 

หลักสูตร ฯ จะน าเสนอในที่ประชุม
ภาควิชาชีววิทยา เพื่อร่วมกับหา
แนวทางให้แต่ละรายวิชามีการปรับ
ความรู้ให้ทันสมัยตามศาสตร์นั้น  

ทักษะทางปัญญา ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุก
รายวิชาเท่ากับ 4.10 แสดงถึงนิสิต
สามารถคิดวิเคราะห์ เป็นระบบ แสดง
ถึงอาจารย์ผู้สอนมีกลยุทธ์ในการ
ส่ง เสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะทาง
ปัญญา   

- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุก
รายวิชาเท่ากับ 4.10 แสดงถึงนิสิตมี
ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจากทุก
รายวิชาเท่ ากับ 4.00 โดยมีหลาย
รายวิชาที่ฝึกทักษะการด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร ฯ จะน าเสนอในที่ประชุม
ภาควิชาชีววิทยา เพื่อร่วมกับหา
แนวทางให้บางรายวิชามีการเพิ่มเติม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เพิ่มทักษะสื่อสาร 
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ภาคผนวก 2 
Common Data Set 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  24 คน   

2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  9 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต  38.95 คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน  37.50 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  24 คน   

6 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด  24 คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   100 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเต็ม 5 

   คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10)   ช้ิน   

11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด   คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ีตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  0 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  0 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

0 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 2 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ

  ช้ิน   
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นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 2 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
(1.00) 

  ช้ิน   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  2.4 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
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86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 คะแนน  
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