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(ลงนามแลว้) 
บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

จากการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2559  

ไดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคะแนนคุณภาพอยูในระดับ ดี (3.31 

คะแนน)ในภาพรวมอยูในระดับด ีตามเกณฑการประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ(13 ตัว

บงช้ี)  (คะแนนเฉลี่ย 3.31) โดยผลการประเมนิจําแนกตามองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  ผลการประเมนิ  ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑติ    คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน 

องคประกอบที่ 3 นักศกึษา   คะแนนเฉลี่ย  3.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 4 อาจารย    คะแนนเฉลี่ย  2.78 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน   

คะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  คะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรมีการประเมินกระบวนการ เพื่อนํามาปรับปรุงในเรื่อง team teaching การสงสริมการ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีตําแนงทางวิชาการ ตองมีการติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุง

กระบวนการโดยรวมเปนเครอืขายวจัิยเพื่อขอทุนวจัิยมุงเปาใหไดเพิ่มขึ้น  

2. ควรการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตร(Integrated Management) โดยเช่ือมโยงเนื้อหา

สาระของศาสตรตางๆที่เกี่ยวของสัมพันธกันใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามรถนําความรู ทักษะ 

และเจตคตไิปสรางงาน แกปญหาและใชในชีวติประจําวันได 

3. ควรกําหนดรายวิชาที่สอนของอาจารยแตละทานใหชัดเจน เพื่อกําหนดอาจารยผูสอนใน team 

teaching โดยดูจากเกรดขอนักศกึษา  

4. ควรมกีารสรางแบบทดสอบมาตรฐานทัง้ภาษาอังกฤษ ชีววทิยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัด

ความรูของนักศกึษาวาผานเกณฑหรอืไม 

5. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาในรายวิชา 

ความหลากหลายทางชีวภาพและสัมมนาทางชีววทิยา ตองคิดวธิกีารวัดผลการเรียนรูของนักศกึษาวามีเพิ่มขึ้น

หรอืไม 

6. การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาตอนักศกึษา ในเรื่องผลการเรียนรูในรายวิชา ทักษะชีวิต  มี

กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อแกไขและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

นักศกึษา ใหมศีักยภาพที่ดขีึ้นสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการ 

7. การออกแบบหลักสูตรแบบยอนกลับ (Back word Design) โดยการสํารวจความตองการของ

ผูประกอบการและนํามาออกแบบหลักสูตรตามความตองการของแหลงงานนัน้ๆ 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา ชีววทิยา  ชื่อยอ วท.บ. (ชีววทิยา) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Biology) 

 คณะ วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
 

ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร 

นับจาก พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 80 ป ที่มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ไดเริ่ม

กอตัง้จากโรงเรียนสวนสนุันทาวทิยาลัย มาเปนวทิยาลยัครูสวนสุนนัทา และไดรับสถาปนาเปนสถาบันราชภัฏ

สวนสนุันทา ในป พ.ศ. 2538 โดยมกีารประกาศใชพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยัราชภัฏ ซึ่งมคีณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ี เปนคณะภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา โดยมสีาขาชีววทิยาอยูภายใตการกํากับดูแล

ของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมปีระวัตคิวามเปนมาในการบริหารการเรียนการสอนโดยลําดบัดงันี้ 

            พ.ศ. 2491 – 2518 ; คณะวทิยาศาสตร เร่ิมมฝีายฝกหัดครูวชิาหมวดวทิยาศาสตรเปนกลุมวชิา ซึ่ง

ประกอบดวย เคม ี ชวีวทิยา ฟสกิสและวทิยาศาสตรทั่วไป รวมกับการสอนในระดับประถมและมธัยมศกึษา

เพื่อผลตินักศกึษา ป.กศ. (ประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา) และ  ป.กศ. สูง (ประกาศนยีบัตรวชิาการศกึษา

ช้ันสูง) และไดมกีารเปลีย่นแปลงจากโรงเรียนสวนสนุันทาวทิยาลยั เปนโรงเรียนฝกหดัครูสวนสุนันทา และ

เปลี่ยนแปลงเปนวทิยาลัยครูสวนสนุันทา ตามพระราชบัญญัตวิทิยาลัยครู และกอตัง้คณะวชิาวทิยาศาสตร ซึง่

ประกอบดวย 9 ภาควชิา คือ ภาคเคม ี ภาคชวีวทิยา ภาคฟสกิสและวทิยาศาสตรทัว่ไป ภาคคณติศาสตร 

ภาคเกษตรศาสตร ภาคคหกรรมศาสตร ภาคอตุสาหกรรมศลิป ภาคสุขศกึษา และภาคพลศกึษา  

           พ.ศ. 2527 – 2530 ; คณะวชิาวทิยาศาสตร ไดเปลี่ยนเปนคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและ เริ่ม

เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร จาํนวน 6 หลักสูตร คอื สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตรทั่วไป สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวชิาชวีวทิยาประยุกต และสาขาวชิาสุขศกึษา โดยภาคชีววทิยาไดเปลี่ยนช่ือ

หลักสูตรจากชีววทิยามาเปนสาขาชวีวทิยาประยุกต        

          พ.ศ. 2552 -2553 ; คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปดสอนหลักสูตรระดบัปริญญาตรีจํานวน 14 

สาขาวชิา ไดแก สาขาวชิาคหกรรมศาสตร สาขาวชิาคณติศาสตรสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 

สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิาชวีวิทยาประยุกต สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวชิา

วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวชิาสถิตปิระยุกต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาสาขาการแพทย

แผนไทยประยุกต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ สาขาวชิาจุลชีววทิยา และ

สาขาวชิาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และระดับปริญญาโทจํานวน 3 สาขาวชิา ไดแก สาขาวชิา

คณติศาสตรศกึษาสารสนเทศ สาขาวชิาการจัดการและควบคุมมลพษิ และสาขาวชิานติวิทิยาศาสตร 

โดย สาขาวชิาชวีวทิยาประยุกต ไดเปลี่ยนช่ือ เปนสาขาชวีวทิยา เพื่อใหเหมาะสมตอเอกลักษณของสาขาฯ

ที่เนนงานดานวทิยาศาสตรบริสุทธิ์เปนหลักในการเรียนการสอน 
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           พ.ศ. 2558 ถึงปจจุบนั ;  สาขาชวีวทิยา ดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ

องคประกอบอื่นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรีของสาขาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

พศ. 2554  โดยในปจจุบนั ความเจริญทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีาวหนาอยางรวดเร็ว ซึ่งกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทัง้ทางดานเศรษฐกิจและสงัคม อกีทัง้การเปดเสรีทางการคาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community: AEC) ทาํใหเกิดการแขงขันทัง้ภายในและภายนอกประเทศ การพัฒนา

การศกึษาและการเพิ่มขดีศักยภาพในการผลติบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถและมคุีณธรรม จงึเปน

สิ่งจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เพื่อความเตรียมพรอมในการรับมอืกับผลกระทบตอเศรษฐกิจ การลงทุน 

และการแขงขันในการจางงานที่จะเกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรนี้จงึสอดคลองกับรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่ 11  (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งใหความสาํคัญกับการพัฒนาและสรางฐานเศรษฐกจิ

ของประเทศไทยใหมเีสถียรภาพ สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

โดยใหความสําคัญกับการพฒันาคนและสังคมไทยใหมคุีณภาพ รวมทัง้พัฒนาขดีความสามารถและสราง

นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ สาขาวชิาชีววทิยาจงึเปนสาขาวชิาที่จําเปนตองผลติบัณฑิตออกสูตลาด     

แรงงานเพื่อรองรับความตองการดังกลาว และเพื่อใหบรรลุตอเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศกึษาธกิารที่

มุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และสอดคลองกับอัตลักษณ 

(Identities) ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา ที่เนนใหบัณฑติมคุีณลักษณะเปนนักปฏบิัต ิ ถนัดวชิาการ 

เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มจีติสาธารณะ ซึ่งนยิามของคําสําคัญของอตัลักษณ มดีงันี้  

1) เปนนักปฏบิัต ิหมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและความมุงมั่น

ในการปฏบิัตงิาน สามารถใชหลักวชิาการดวยความชํานาญ มคุีณธรรม ใฝศกึษาเรียนรู และพัฒนาตนเองทาง

วชิาการใหมคีวามกาวหนาอยางตอเนื่อง  

2) เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและ

ถายทอดความรู/ความชํานาญในสาขาวชิาที่ศกึษา โดยใชระบบเครอืขายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู

ชุมชนและสังคม  

3) มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปนและชวยเหลือผูอื่น มุงทํา

ความดทีี่เปนประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเสริมและโครงการตางๆ ในสาขาวิชาชีววิทยา จะมุงเนนกิจกรรมที่สงเสริม

บัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยรวมกับการเพิ่มสมรรถนะในการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขัน้พื้นฐาน ซึ่งไดแก โครงการศกึษาดูงานในแหลงความรูตางๆ เพื่อใหนักศกึษาฝก

การประยุกตใชความรูในภาคทฤษฎใีหเขากับภาคปฏบิัตกิารจริง, โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดานชีววิทยา 

เพื่อใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหและเช่ือมโยงความรูในดานชีววิทยายุคใหมใหเขากับระบบสารสนเทศที่มี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง และโครงการปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชน เพื่อสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา รวมถึงการสรางจิตสาธารณะในการบริการและชวยเหลือสังคม 

เปนตน โดยในปการศกึษา 2559 ที่ผานมา สาขาชีววทิยาไดสงเสริมนักศึกษารหัสป 57 ดานความรูและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ เพื่อผลักดันนักศึกษาเขาแขงขันโครงการนักศึกษาฝกงานแลกเปลี่ยน ซึ่งดําเนินการโดย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูใหทุนการศึกษา โดยในปนี้ สาขาวิชาชีววิทยามีนักศึกษา 1 ทานที่
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สามารถสอบชิงทุนเพื่อไปฝกประสบการณแลกเปลี่ยนตางประเทศ ณ ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งไดมกีารเตรียม

ความพรอมการฝกทักษะการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเฉพาะทาง ณ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติเปน เวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมพรอมกอนการฝกงานที่ The Westerdijk Fungal 

Biodiversity Institute, Utrecht, the Netherlands ซึ่งถือวาเปนนักศึกษาของสาขาวิชาชีววิทยาคนแรกที่ประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาความรูความสามารถที่โดดเดนในดานเปนนักปฏิบัติการ ตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสามารถเพิ่มโอกาสทางการแขงขันโดยการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารไดอยางมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ สาขาชีววทิยาไดดําเนนิการปรับปรุงเพื่อสรางมาตรฐานของบัณฑิต 

(Brand) ในสาขาชีววิทยา เพื่อใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานภายในประเทศ ผลการดําเนินการพบวาในป

การศึกษานี้มีจํานวนบัณฑิตที่ถูกคัดเลือกและรับเขาทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษาในหนวยงานหลักดาน

วทิยาศาสตรช้ันนําของประเทศ เปนจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา จึงแสดงใหเห็นถึง

ความสําเร็จในขัน้แรกของการพัฒนาขดีความสามารถของนักศกึษาเพื่อการแขงขันในโลกยุคปจจุบันได   

1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปท่ีผานมา 

สาขาชีววทิยาไดมกีารปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. การสรางความเขาใจปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อสรางความรวมมอืในการ 

ปฎิบัติงาน และรวมกันพัฒนาจุดเดนของหลักสูตรในสาขาชีววิทยา โดยสรางจุดเดนในดานการเปนนัก

ปฏบิัตกิารทางชีววทิยาแกนักศกึษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแขงขันกับนักชีววิทยาในโลกยุคปจจุบัน

ได    

2. การพัฒนาอาจารยและบุคลากรตามความถนัดและความเช่ียวชาญเฉพาะดานในสาขาชีววทิยา  

เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในดานการเรียนการสอน การ

วจิัย และการบริการวชิาการ และเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาผลงานและตําแหนงทางวชิาการ 

3. การสรางเครอืขายตลาดแรงงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของทางชีววทิยา เพื่อ 

การพัฒนาบัณฑิตตามคุณลักษณะเดนของบัณฑิตในสาขาชีววิทยาและตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และเพื่อใหตรงตอตามความตองการตลาดแรงงาน โดยในปการศกึษานี้มจีํานวน บัณฑติในสาขาชีววทิยาไดรับ

การคัดเลือกเขาทํางานในหนวยงานวิทยาศาสตรช้ันนําของประเทศในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

การพัฒนาและเปนที่ยอมรับในตลาดแรงงานมากขึ้น   

การจัดการขอรองเรียนใหทันตอความตองการของนักศึกษา โดยมีการวางแผนและสํารองการจัดซื้อ

อุปกรณตางๆในหองปฎิบัติการ จากการเก็บขอมูลและเตรียมพรอมในภาคการศึกษาที่ผานมา เพื่อใหมี

เพยีงพอตอความตองการของนักศึกษาในทุกคาบเรียน และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอน โดยไมพบขอรองเรียนเพิ่มเตมิจากนักศกึษาในการเรียนภาคปฎบิัตกิารของปการศกึษานี้  
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1.3 วธิกีารประเมนิ 

วัตถุประสงคในการประเมนิ 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวา

เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 

 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

 - การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกันคุณภาพ

การศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเตมิโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทกึ 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิยเกา 

 - ผูใชบัณฑติ 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี ้

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผาน  

1. จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน   

2. คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสตูร ผาน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผาน   

ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผาน 3 ขอ   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหงชาต ิ

27.27 คะแนนเฉลี่ย 

21.62 
4.40 

 

9  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป 29 รอยละ 

89.29 
4.26 

 

33  

องคประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2.00  

    ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 3 รอยละ  60 
5.00 

 

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
0 รอยละ  0 

0.00 
 

0  

4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
1 รอยละ 20 

5.00 
 

5  

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2 3.33  

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมนิผูเรียน 

 

 

ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

      ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษาแหงชาต ิ

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

มกีารดําเนนิการ 

รอยละ 100 

ผาน  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

มกีารดําเนนิการ 

 

ผาน  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวชิา 

มกีารดําเนนิการ 

 

ผาน  

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

มกีารดําเนนิการ 

 

ผาน  

  5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลงัสิ้นสดุปการศกึษา 

มกีารดําเนนิการ 

 

ผาน  

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน

ในแตละปการศกึษา 

มกีารดําเนนิการ 

 

ผาน  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

มกีารดําเนนิการ 

 

ผาน  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ไมมอีาจารยใหม ไมนับตัวบงช้ี 
 

  9) อาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอื

วชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

มกีารดําเนนิการ 

 

ผาน 
 

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

มกีารดําเนนิการ 

รอยละ 100 

ผาน 
 

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มตีอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มกีารดําเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.39 

ผาน 
 

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มกีารดําเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.33 

ผาน 
 

รวมคะแนนตัวบงชี้ 5.4 ผาน 11 ขอ 

คดิเปนรอยละ  100 
5.00 

 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี ้ 3.31 
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ผลการประเมินเชงิคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากบัมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ใหหลักสูตรมมีาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

- 

 

 

การปฏบิัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

 

 

 

 



14 
 

องคประกอบท่ี 2: บัณฑติ 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

- 
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องคประกอบท่ี 3: นักศกึษา 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาตอนักศกึษา ในเรื่องผลการเรียนรูในรายวชิา ทักษะชีวติ  ควรใหมกีระบวนการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา วเิคราะหหาสาเหต ุ

เพื่อแกไขใหมศีักยภาพทีด่ขีึ้น 

2. ควรมกีารประเมนิกระบวนการ วเิคราะหขอด ีขอเสยี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา ใหสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการ 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. ควรมกีารประเมนิกระบวนการ เพื่อนํามาปรับปรุงในเรื่อง team teaching ตองมกีารเตรยีมผูบรหิารระดับภาควชิา  

2. การสงสรมิการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีตําแนงทางวิชาการ ตองมกีารติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการโดยรวมเปนเครอืขาย

วจัิยเพื่อขอทุนวจัิยมุงเปาใหไดเพิ่มขึ้น  

3. ควรการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการศาสตร(Integrated Management) หมายถงึ กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูตามความสนใจ โดยเช่ือมโยง

เนื้อหาสาระของศาสตรตางๆที่เกี่ยวของสัมพันธกันใหผูเรยีนเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม สามรถนําความรู ทักษะ และเจตคตไิปสรางงาน แกปญหาและใช

ในชีวติประจําวันได 

4. การกําหนดอาจารยผูสอน ควรกําหนดรายวชิาที่สอนของอาจารยแตละทานใหชัดเจน โดยดูจากเกรดขอนักศกึษา เพือ่กํานดอาจารยผูสอนใน team teaching 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 
 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

1. มกีารพัฒนาจากผลการประเมนิ ขอเสนอแนะ  

2. มกีารประเมนิกระบวนการ ระบบและกลไล 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรมกีารสรางแบบทดสอบมาตรฐานทัง้ภาษาองักฤษ ชีววทิยา และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อวัดความรูของนักศกึษาวาผานเกณฑหรอืไม 

2. การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวชิาในหลักสูตร โดยมกีารปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาในรายวชิา ความหลากหลายทางชีวภาพและสัมมนาทางชีววทิยา ตอง

คิดวธิกีารวัดผลการเรียนรูของนักศกึษาวามเีพิ่มขึ้นหรอืไม 

3. การออกแบบหลักสตูรแบบยอนกลับ (Back word Design) โดยการสํารวจความตองการของผุประกอบการและนํามาออกแบบหลักสตูรตามความตองการ

ของแหลงงานนัน้ๆ 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
- 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขยีนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

1.จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ

ท่ี 

คะแนน

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–2.00 ระดับคณุภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคณุภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคณุภาพดมีาก 

1 ผาน 
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

พ.ศ. 2548 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งทุ
กต

ัวบ
งช

ีใ้น
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที่

 2
 -

6 

2 - - 4.33 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.78 - - 2.78 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.31 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ 

2.90 

ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

3.50 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

4.33 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
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ภาคผนวก 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการตรวจประเมิน 
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คําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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32 
 

 

 


	รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
	ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี)
	หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
	ประจำปีการศึกษา 2560

