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OP9: การพฒันาหลกัสูตรชีววิทยาจากผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงัจาํแนกตามสมรรถนะดา้นต่าง ๆ 

 

อ.ดร.ณัฐพล ออนปาน  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: บัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ควรมีผลการเรียนรูซ่ึง

ประกอบดวยสมรรถนะท่ีมีองคประกอบครอบคลุมดานทักษะ ความรู และคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง 

หลักสูตรที่เริ่มใชในปการศึกษา 2560 มีผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร จํานวน 5 ขอ และเพิ่มข้ึน

อีก 1 ขอ ในหลักสูตรแบบพิสิฐวิธาน (Distinction Program) ในภาพรวมบัณฑิตชีววิทยาควรมีความรูเฉพาะ

สาขา 10 หัวขอ ทักษะเฉพาะสาขา 11 หัวขอ คุณลักษณะเฉพาะสาขา 6 หัวขอ มีความรูทั ่วไป 3 หัวขอ 

ทักษะท่ัวไป 8 หัวขอ และคุณลักษณะท่ัวไป 3 หัวขอ จากผลการประเมินตามเกณฑ AUN-QA โดยกรรมการ

จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผูประเมินภายในคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาปจจุบัน พบวาการดําเนินการที่ผาน

มายังมีโอกาสพัฒนาใหดียิ่งข้ึนได เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วหรือไมคาดคิดท่ีอาจเกิดข้ึน 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดกําหนดใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดลอยูภายใตปรัชญา

ทางการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มุงผลลัพธ และสรางบัณฑิตที่ขวนขวายหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง 

ท้ังยังกําหนดใหหลักสูตรตาง ๆ พิจารณาใชเกณฑคุณภาพระดับหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานระดับสากล เชน เกณฑ 

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 

สวนหนึ่งของการกําหนดเปาประสงคของหลักสูตร คือ การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ซ่ึง

เปนท่ีมาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และเปนท่ีมาของการพัฒนาหลักสูตรชีววิทยาเพ่ือให

ผูเรียนมีผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง โดยครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ทั้งท่ี

เปนดานเฉพาะสาขาของการเปนบัณฑิตชีววิทยาและดานทั่วไป เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของ

สังคม  

เพื่อใหการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป 2560-2564 ที่จะ

ครบรอบ 5 ป เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงมีการตั ้งคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิตามท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตรตามลําดับ โดยจัดใหมีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสียท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ ตลอดจนผูใชบัณฑิต  

กิจกรรมการพัฒนา:  

ข้ันดําเนินการ 

1. รับการประเมินตามเกณฑ AUN-QA version 3 โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจาก

หนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกป (มคอ.7) โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูประเมิน

ภายในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในกระบวนการเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร 
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3. วิเคราะหสมรรถนะจากผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง วิเคราะหชองวาง (gap analysis) และใชปจจัย

นําเขาจากผูมีสวนเสียกลุมอ่ืน เชน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

4. พัฒนาผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ปรับปรุงโครงสรางและแผนการศึกษา 

5. รับการวิพากษหลักสูตร ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมผานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ

และมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

การประเมินผลการเปล่ียนแปลง:  

ผลการดําเนินการตามกิจกรรมพัฒนาที่ 1 ซึ่งไดดําเนินการเมื่อหลักสูตรปจจุบันรับนักศึกษาไปแลว 

2 รุน แตยังไมมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในขณะนั้น ไดรับผลประเมินเปนระดับคะแนนและ

รายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณจากคณะกรรมการประเมินที่กําหนดโดยระดับมหาวิทยาลัย ผลการ

ประเมินซ่ึงเกิดจากการพิจารณากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ผลลัพธของการดําเนินการหลักสูตร การ

สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุมผูบริหารของคณะวิทยาศาสตร กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย

ประจําหลักสูตร นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต ถูกนํามาใชเปนปจจัยนําเขาในการระบุประเด็น

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่ตองการเพิ ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรที่จะปรับปรุงสําหรับป

การศึกษา 2565 นอกจากนี้ผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรรายปที่ไดรับการบันทึกในเอกสาร มคอ.7 ผล

การประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตรท่ีกําหนดโดยภาควิชา ถูกนํามาเปน

ปจจัยนําเขาในการปรับปรุงหลักสูตรดวยเชนกัน 

 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของบัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตามผล

การเรียนรูที่คาดหวังแบงตามสรรถนะดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ครอบคลุมที่เฉพาะสาขาและท่ี

บัณฑิตทั่วไป แสดงเปนจํานวนหัวขอดังตารางที่ 1 และระบุประเด็นโดยละเอียด จําแนกตามผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตรดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 จํานวนหัวขอสมรรถนะบัณฑิต ป.ตรี ชีววิทยา หลักสูตร 2560-2564 (หลักสูตรปกติ+หลักสูตร

พิสิฐวิธาน) 

ประเภทสมรรถนะ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attribute) 

เฉพาะสาขาชีววิทยา 10 หัวขอ (9+1) 11 หัวขอ (8+3) 6 หัวขอ (5+1) 

ทั่วไปสําหรับบัณฑิตทุกคน 3 หัวขอ (3+0) 8 หัวขอ (7+1) 3 หัวขอ (3+0) 

ตารางท่ี 2 สมรรถนะบัณฑิตจําแนกตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรชีววิทยา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attribute) 

PLO 1 แกปญหาทาง

ชีววิทยาอยางมีระบบ โดยใช

ความรูพืน้ฐานทางชวีวิทยาที่

ครอบคลุมเซลล โมเลกุล 

พันธุกรรม ระบบรางกาย

ความรูเฉพาะ  

(1) ความรูพื้นฐานทาง

ชีววิทยาที่ครอบคลมุเร่ือง

เซลล โมเลกุล พันธุกรรม 

ระบบรางกายสิ่งมชีีวิต 

ทักษะเฉพาะ  

(1) ทักษะแกปญหาทาง

ชีววิทยาอยางเปนระบบ 

ทักษะทัว่ไป  

คุณลักษณะเฉพาะ  

(1) แสดงใหเห็นวามีเจตคติ

ที่ดีตอจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

คุณลักษณะทั่วไป  
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attribute) 

สิ่งมีชีวติ วิวฒันาการ ระบบ

นิเวศ และสิง่แวดลอม รวมถึง

หลักฐานทางวทิยาศาสตรได

เหมาะสมบนพืน้ฐาน

จรรยาบรรณทางวชิาการ 

วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ 

และสิง่แวดลอม  

(2) ความรูเก่ียวกับหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร  

(3) ความรูพื้นฐาน

จรรยาบรรณทางวชิาการ 

ความรูทั่วไป (0) 

(1) ทักษะการทํางานที่เปน

ระบบ 

(1) แสดงเจตคตทิี่ดีในการใช

แนวทางที่ระบบในการ

แกปญหา 

PLO 2 ทําการทดลองโดยใช

เคร่ืองมือ อุปกรณ สารเคมี

ทางวิทยาศาสตร เพื่อการ

ปฏิบัตงิานและการทดลอง

ดานชีววทิยาไดอยางถูกตอง 

แมนยําตามวัตถุประสงคของ

งาน เปนที่ยอมรับทาง

วิทยาศาสตรบนพืน้ฐานความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

ความรูเฉพาะ  

(1) ความรูดานการออกแบบ

การทดลองทางวิทยาศาสตร 

/ชีววิทยา  

(2) ความรูพื้นฐานความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

ความรูทั่วไป (0) 

ทักษะเฉพาะ  

(1) ทักษะการออกแบบการ

ทดลองดานชวีวิทยาอยาง

ถูกตอง แมนยาํ ตรงตาม

วัตถุประสงค  

(2) ทักษะการทําการทดลอง

ทางดานชวีวิทยา  

(๓) ทักษะการใชเคร่ืองมือ 

อุปกรณ สารเคมีทางวิทยา 

ศาสตรไดอยางถูกตอง

แมนยํา 

ทักษะทัว่ไป (0) 

คุณลักษณะเฉพาะ  

(1) แสดงเจตคตทิี่จะใช

เคร่ืองมือ อุปกรณ สารเคมี

ทางวิทยาศาสตรอยาง

ถูกตอง  

(2) แสดงเจตคติการใช

เคร่ืองมือ อุปกรณ สารเคมี

ทางวิทยาศาสตรให

ปลอดภัย 

คุณลักษณะทั่วไป (0) 

PLO 3 สังเคราะห

ผลงานวิจัย หรือผลงาน

วิชาการดานชีววทิยาใหเปน

ที่ประจักษตอสาธารณชน 

โดยใชระเบยีบวิธวีิจัยตาม

จรรยาบรรณทางวชิาการ 

ความรูเฉพาะ  

(1) ความรูเร่ืองระเบียบวิธี

วิจัยทางวชิาการ           

(2) ความรูเร่ืองจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

ความรูทั่วไป  

(1) ความรูเก่ียวกับ

สาธารณชนกลุมตาง  ๆ

ทักษะเฉพาะ  

(1) สังเคราะหผลงานวิจัย

ดานชีววทิยา ใหเปนที่

ประจักษตอสาธารณชน             

(2) สังเคราะหผลงาน

วิชาการดานชีววทิยาใหเปน

ที่ประจักษตอสาธารณชน 

ทักษะทัว่ไป  

(1) ทักษะการคิดเชิง

สรางสรรค 

คุณลักษณะเฉพาะ  

(1) แสดงใหเห็นวามีเจตคติ

ที่ดีตอจรรยาบรรณทาง

วิชาการ  

(2) แสดงเจตคตทิี่ดีตอการ

คิดสรางสรรคงานวิจัย งาน

วิชาการใหม  ๆ

คุณลักษณะทั่วไป (๐) 

PLO 4 สื่อสารความรูทาง

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร

ทั่วไป โดยใชทักษะภาษาไทย

และภาษาอังกฤษไดอยางมี

ความรูเฉพาะ  

(1) ความรูทางชีววิทยา  

(2) ความรูทางวทิยาศาสตร

ทั่วไป 

ทักษะเฉพาะ  

(1) สื่อสารความรูทาง

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร

ทั่วไป โดยใชทักษะ

คุณลักษณะเฉพาะ  

(1) แสดงเจตคตทิี่ดีในการใช

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารความรูทาง
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attribute) 

ประสทิธิภาพ ทัง้ในรูปแบบที่

เปนทางการและไมเปน

ทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน 

วิพากษวจิารณขอมูล แสดง

ความคิดเห็น นาํเสนอผลงาน 

และแสวงหาความรวมมือ 

ความรูทั่วไป  

(1) ความรูเร่ืองการสื่อสาร

อยางเปนทางการและไมเปน

ทางการ 

ภาษาไทยในรูปแบบที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ

ไดอยางมีประสทิธิภาพ  

(2) สื่อสารความรูทาง

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร

ทั่วไป โดยใชทักษะ

ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่

เปนทางการและไมเปน

ทางการไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

ทักษะทัว่ไป  

(1) ทักษะวิพากษวิจารณ  

(2) ทักษะการแสดงความ

คิดเห็น  

(3) ทักษะการนําเสนอ

ผลงาน  

(4) ทักษะแสวงหาความ

รวมมือ 

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร

ทั่วไป 

คุณลักษณะทั่วไป  

(1) แสดงเจตคตทิี่ดีในการ

แลกเปลีย่นความรู 

วิพากษวจิารณ แสดงความ

คิดเห็นกับผูอ่ืน 

PLO 5 ทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีประสทิธิภาพ ตาม

บทบาทและหนาที่อยาง

เหมาะสม ยอมรับในความ

แตกตางระหวางบุคคล 

ความรูเฉพาะ (0) 

ความรูทั่วไป  

(1) ความรูเร่ืองความ

แตกตางระหวางบุคคล 

ทักษะเฉพาะ (๐) 

ทักษะทัว่ไป  

(1) ทาํงานรวมกับผูอ่ืนตาม

บทบาทและหนาทีไ่ดอยางมี

ประสทิธิภาพ  

(2) ทักษะการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนที่มีความหลากหลาย 

คุณลักษณะเฉพาะ (0) 

คุณลักษณะทั่วไป  

(1) แสดงเจตคติในการ

ยอมรับในความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

PLO 6 (พิสิฐวิธาน) 

สรางสรรคและประเมินผล

งานวิจัยหรือผลงานทางวชิา 

การทางชวีวิทยา โดยอาศัย

หลักการ ทฤษฎี ความรูจาก

ข้ันพื้นฐานของการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษาที่สามารถ

ความรูเฉพาะ  

(1) หลักการ ทฤษฎี ความรู

ข้ันพื้นฐานของการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษาดาน

ชีววิทยา 

ความรูทั่วไป (0) 

ทักษะเฉพาะ  

(1) สรางสรรคผลงานวิจยั

ทางชีววทิยา  

(2) ประเมินผลงานวิจยัทาง

ชีววิทยา  

(3) แสดงผลงานวชิาการ

ดานชีววทิยาในระดบัชาติ

ดวยภาษาอังกฤษ 

คุณลักษณะเฉพาะ  

(1) แสดงเจตคตทิี่ดีใน

การศึกษาความรู ฝกทักษะ

ทางชีววทิยาระดบับัณฑิต 

ศึกษา ในขณะที่ศึกษาอยูใน

ระดับ ป.ตรี 

คุณลักษณะทั่วไป (0) 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attribute) 

แสดงผลงานในระดบัชาติดวย

ภาษาอังกฤษได 

ทักษะทัว่ไป  

(1) ทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับการนาํเสนอตอ

สาธารณชนในระดบัชาต ิ

บทเรียนท่ีไดรับ:  

 แมวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปการศึกษา 2560-2564 ไดใชจัดการ

เรียนการสอนไมนาน แตพบมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีหลักฐานเชิงประจักษทั้งในดานความรู ทักษะ 

และคุณลักษณะจากผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ภายในและภายนอกหลักสูตร ในระดับชาติและนานาชาติ การ

พัฒนาการศึกษาจึงควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความตองการสมรรถนะดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

และใชเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพที่ใหความสําคัญกับมิติที่เกี่ยวของกับอนาคต และขอคิดเห็นของผูมีสวน

ไดสวนเสียท่ีมีวิสัยทัศน มองการณไกล บูรณาการขามศาสตร มาประกอบดวย  

 

Key words: ชีววิทยา สมรรถนะ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
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PP9: การปฏิบติัการออนไลน ์เรื่อง การแบ่งเซลล ์

 

ภาควิชาชีววิทยา  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปผลงานโดยยอ: หนึ่งในความทาทายของการสอนออนไลน คือ การสอนปฏิบัติการพ้ืนฐานทางชีววิทยา ใน

การศึกษานี้ผู เขียนไดพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื ่อง การแบงเซลลแบบไมโทซีส สําหรับสอนออนไลนใหกับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบความแตกตางของเซลลใน

แตละระยะในกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิสได โดยผูเขียนไดใชประโยชนจากฐานขอมูลของเว็บไซตชื่อ 

Allen Cell Explorer ซึ่งรวบรวมขอมูลภาพถายของเซลลกลามเนื้อหัวใจ จํานวนมากกวา 30,000 ภาพ ท่ี

แสดงใหเห็นลักษณะภายในเซลล โปรตีน และการแสดงของยีนหลากหลายชนิด เนื่องจากเซลลกลามเนื้อหัวใจ

เหลานี้ไดถูกเหนี่ยวนํามาจากเซลลตนกําเนิดชนิด pluripotent จึงมีเซลลที่อยู ระหวางการแบงเซลลดวย 

ผูเขียนจึงกําหนดใหนักศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายของโปรตีนที่เกี่ยวของกับการแบงเซลล และนับ

จํานวนเซลลในระยะตาง ๆ ของการแบงเซลลแบบไมโทซีส โดยสังเกตจากลักษณะภายในเซลล โครโมโซม 

โปรตีนทูบูลิน ลามิน เซนทริน และลักษณะอื่น ๆ พบวานักศึกษาพึงพอใจกับบทปฏิบัติการนี้และสามารถ

กระตุนความสนใจในการศึกษาขอมูลของโปรตีนและยีนตาง ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวของกับกระบวนการแบงเซลล

เพ่ิมเติมอีกดวย  

หลักการและเหตุผล:  

 การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหสถาบันการศึกษาตองปดสถานที่และเปดทําการสอน

ในระบบออนไลนตั้งแตมีนาคม 2563 จวบจนวันนี้เปนระยะเวลามากกวา 1 ป และสถานการณปจจุบันยังไม

อาจนิ่งนอนใจที่สถาบันการศึกษาจะกลับมาเปดสอนตามปกติอีกครั้ง ซึ่งเหตุการณนี้สงผลกระทบตอการสอน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชาปฏิบัติการ เพื่อใหการสอนปฏิบัติการยังคงดําเนินตอไปได ผูเขียนจึงดัดแปลง

วิธีการสอนโดยประยุกตใชฐานขอมูลท่ีเปดใหใชโดยไมมีคาใชจาย โดยพบขอมูลภาพถายของเซลลกลามเนื้อ

หัวใจ ซึ่งแสดงลักษณะภายในเซลล ตําแหนงของโปรตีนและยีนชนิดตาง ๆ จากเว็บไซตของสถาบัน Allen 

institute of cell science (https://www.allencell.org) ซึ่งสามารถนํามาใชระบุระยะตาง ๆ ของการแบง

เซลลแบบไมโทซีสได 

กิจกรรมการพัฒนา:  

ข้ันดําเนินการ 

1. ใชฟงกชัน Cell Feature Explorer จากเว็บไซต Allen Cell Explorer เพื่อศึกษารูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงของโปรตีน เชน ทูบูลิน ลามิน เซนทริน ในระยะตางๆของกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซีส 

2. ใชฟงกชัน 3D Cell Viewer จากเว็บไซต Allen Cell Explorer เพ่ือศึกษาลักษณะเซลลในระยะ

ตาง ๆ ของการแบงเซลลแบบไมโทซีส 
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การประเมินผลการเปล่ียนแปลง:  

ตัวอยางรายงาน ผลสํารวจจากนักศึกษา จะนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร 

บทเรียนท่ีไดรับ :  

1. ความสามารถในการเปรียบเทียบความแตกตางของเซลลในระยะตาง ๆ ในกระบวนการแบง

เซลลแบบไมโทซีส 

2. ความรูเก่ียวกับหนาท่ีและการทํางานของโปรตีนท่ีเก่ียวของกับการแบงเซลลแบบไมโทซีส 

3. ทักษะการใชเทคโนโลยีและอุปกรณสื่อสาร 

 

Key words: การสอนปฏิบัติการออนไลน, การแบงเซลล, ไมโทซีส 
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