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(ลงนามแลว้) 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ไดรบัการตรวจเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพ่ือ

ประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการ 3 ทาน ดังน้ี   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยา  เชาวเรืองฤทธิ ์ (ประธานกรรมการ) 

อาจารย ดร.วิพรพรรณ  เนือ่งเม็ก  (กรรมการ) 

อาจารยนภิาพร  คังคะวิสุทธิ ์   (กรรมการ) 

และมีวิธีการประเมินเปนการสัมภาษณและตรวจสอบเอกสารจากอาจารยประจําหลักสูตรทกุ

ทาน อาจารยผูสอนและตัวแทนนักศึกษา 3 คน คือ นางสาวเรืองรวี ฉ่ําสันเที๊ยะ นายชยานนัท คงดี และ

นางสาวเพรชรัตน ศรีแกว นักศึกษาช้ันปที่ 4 

ผลการดําเนนิงานในปการศึกษา 2561 ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

6 องคประกอบ (14 ตัวบงช้ี) องคประกอบที่ 1 ตัวบงช้ี 1.1 มีการกาํกบัใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

(ผาน) ในภาพรวมหลักสูตรมีคุณภาพระดับดี (3.03 คะแนน) พิจารณารายองคประกอบพบวา มีคุณภาพ

ระดับดีมากในองคประกอบที่ 2 บณัฑิต (4.70 คะแนน) มีคุณภาพระดับดีในองคประกอบที ่4 อาจารย 

(3.15 คะแนน) มีคุณภาพระดับปานกลางในองคประกอบที่ 3 นักศึกษา (2.33 คะแนน) องคประกอบที่ 5 

หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน (2.63 คะแนน) และองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนบัสนนุการ

เรียนรู (3.00 คะแนน)  
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สวนที่ 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

ปการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการ

เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เปนครั้งแรก โดยมีการจัดการเรียนการสอน และ

องคประกอบอ่ืนๆของหลักสูตรที่สอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ตอมาในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จําเปนตองปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และดําเนินการเปดหลักสูตรใกลเคียง

คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เปนหลักสูตรใหมข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเปน

การสนองตอบนโยบายรัฐบาลในยุคสมัยนั้น รวมทั้งสนองตอบความตองการนักจุลชีววิทยาใน

อุตสาหกรรมการสงออกในภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซ่ึงมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตลอดมา 

ในปการศึกษา 2558 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองคประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จัดเปนหลักสูตรที่มีความสอดคลองและตอบสนองยุทธศาสตร

ของรัฐในดานการสงเสริมการสงออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงจาเปนตองอาศัยนักจุลชีววิทยา

อุตสาหกรรม ทาหนาที่ในการควบคุมคุณภาพทางดานจุลินทรียของอาหารกอนการสงออก รวมทั้งการ

บริโภคในประเทศ การพัฒนาการศึกษาและการเพ่ิมขีดศักยภาพในการผลิตบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในศาสตรสาขาน้ี ประกอบกับการเปนผูมีคุณธรรม จรรยาบรรณ 

และมีจิตสาธารณะ จึงมีความจาเปนตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือเตรียมพรอมในการรับมือกับการลงทุน 

และการจางงานที่จะเกิดข้ึน การปรับปรุงหลักสูตรน้ีจึงสอดคลองกับรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซ่ึงใหความสาคัญกับการพัฒนาและสรางฐานเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยใหมีเสถียรภาพ สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม 

โดยใหความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการ

ผลิต และควบคุมคุณภาพสินคาภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และสินคาสําหรับการอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ 

นอกจากน้ีหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมยังเปนศาสตรที่สงเสริมและกระตุนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจระดับรากหญา และนําภูมิปญญาชาวบานมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตปรัชญา

ของหลักสูตร ที่กลาววา “สงเสริม สรางสรรค มุงมั่น พัฒนาความรูดานจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เพ่ือ

ตอบสนององคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนําพาประเทศชาติ สูความเปนผูนําทางดานวิทยาศาสตร

และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม” 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ไดมีการมีการพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปการศึกษา 2560 ดังน้ี 

1. ควรเตรียมความพรอมดานศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรในป 2562 เพื่อพรอมใชป 2563 

: อยูระหวางการดําเนินการ 

2. การสํารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ควรสอดคลองผลการเรียนรูทีค่าดหวัง

ของหลกัสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ที่กําหนดไวใน มคอ. 2 

: ไมสามารถดําเนินการตามขอเสนอได เน่ืองจากตองใชแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย 

3. ควรปรับปรงุผลการพัฒนาดานความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะทาง

ปญญาเพื่อใหมีผลประเมินสูงข้ึน 

: ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และมีผลการประเมินที่สูงข้ึน 

4. ควรนําปญหาแรกเขาของนักศึกษาใหมที่ระบุใน มคอ. 2 มาเตรียมความพรอม 

: ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

5. นําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษามาปรบัปรุงระบบการดูแลนักศึกษา 

: ดําเนินการตามขอเสนอ 

6. แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษา ควรสอดคลองกบัตัวบงช้ี 3.1, 3.2 และการจดัการขอรองเรียน 

และรายงานแนวโนม 3 ป ยอนหลัง 

: จําเปนตองดําเนินการตามรูปแบบของคณะ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได 

7. อาจารยประจําหลักสูตร ควรผลิตผลงานทางวิชาการที่สอดคลองกับหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

: ดําเนินการตามขอเสนอ 

8. ควรสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการและเพิ่มคุณวุฒิใหมากข้ึน 

: ดําเนินการตามขอเสนอ ในปการศึกษา 2561 มีอาจารยประจําหลักสูตรยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ

จํานวน 3 คน และศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน 

9. ควรนําคะแนนผลการประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย มาประกอบการจัดการสอน 

: ดําเนินการตามขอเสนอ มีการจัดการเรียนการสอนใหมเปนวิชาทีมในบางรายวิชา และจัดใหอาจารย

ตางชาติเปนผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

10. ควรกําหนดเปาหมายของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถประเมินกระบวนการจัดหา

ไดอยางเปนรูปธรรม 

: ดําเนินการตามขอเสนอ 

11. การประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ควรครอบคลมุทั้งของอาจารยผูสอน นักศึกษา 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

: ดําเนินการตามขอเสนอ 
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงคในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดข้ึน 

 ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพ

วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว 

 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทึก 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑิต/ศิษยเกา 

 - ผูใชบัณฑิต 

 - ศึกษาจากเอกสาร 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผาน  

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผาน   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผาน   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ระบุผลการประเมิน ผาน   

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

35.2 คะแนนเฉลี่ย 

4.40 
4.40 

 

8  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป 

24 รอยละ 100 
5 

 

24  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 2 2 
ไมมีการปรับปรุงกระบวนการรบัจาก

ผลการประเมิน(จากนักศกึษาป1) 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 
ไมมีการปรับปรุงกระบวนการจากผล

การประเมินความพงึพอใจตอการให
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

คําปรกึษา(จากนักศกึษาทุกชัน้ป)จดั

กจิกรรมใหครอบคลุมทักษะการ

เรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 
2 2 

รายงานครบแตไมมีแนวโนมของผล

ดําเนนิการ 

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย 

3 3 

จัดทําแผนอัตรากําลัง แผนบรหิาร

ความเสี่ยงของจํานวนและคุณสมบตัิ

ของอาจารยประจาํหลักสตูร และการ

แบงหนาทีบ่รหิารหลักสูตร 

    ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 รอยละ 40 5  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
2 รอยละ 40 

3.33 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1.8 รอยละ 36 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบงช้ี 4.2 4.44  

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 2 มีการรายงานผลดาํเนนิการครบทุก
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

เรื่อง 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 2 ไมมีการปรับปรุงกระบวนการจากผล

การประเมิน (เนือ้หาความทันสมัย) 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 2 ไมมีการปรับปรุงกระบวนการจากผล

การประเมิน (การวางระบบตวัผูสอน

ทัง้ปรมิาณ และคณุภาพ) 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

 

 

2 2 ไมมีการปรับปรุงกระบวนการจากผล

การประเมิน ผลสมัฤทธิ์การเรยีนรู 

และการทวนสอบ 

      ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

มี การดําเนินการ 

รอยละ 100 

ผาน  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

มี การดําเนินการ ผาน  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

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

มี การดําเนินการ ผาน  



11 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

มี การดําเนินการ ผาน  

  5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

มี การดําเนินการ ผาน  

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ไมมี การดําเนินการ ไมผาน  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว  

มี การดําเนินการ ผาน  

  8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

ไมมีอาจารยใหม ไมนับตัวบงช้ี  

  9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

มี การดําเนินการ ผาน  



12 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

มี การดําเนินการ 

รอยละ100 

ผาน มีจํานวน 1 คน 

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดําเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.15 

ผาน  

  12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดําเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.40 

ผาน  

รวมคะแนนตัวบงช้ี 5.4 ผาน 10 ขอ  

คิดเปนรอยละ 90.91 

4.5  

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 3 จัดทําการประเมินความพงึพอใจหลัง

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูตาม

ขอเสนอแนะ 

รวมคะแนนเฉล่ีย 13 ตัวบงช้ี 3.03 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

องคประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

1. รอยละการไดงานทําภายใน 1 ป ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามากกวา 80 

2. บัณฑิตมีคุณสมบัติตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

ควรเพิ่มจํานวนในการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพ่ือสะทอนผลที่แทจริง และวิเคราะหอาชีพวาตรงตามสายงานหรือไม 

 

 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

1. ทบทวนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาตามชองทางการรับใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

พ้ืนฐาน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรม/โครงการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหนักศึกษาสามารถปรับตัว และเรียนไดตามระดับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดไว 

2. นําผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางตอเน่ือง ใหเห็นผลการ

ปรับปรุง บรรลุตามเปาหมายของกระบวนการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่หลักสตูรกําหนดไว  

3. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจเพียงบางสวน ไมสะทอนผลลัพธที่แทจริง หลักสูตร/คณะควรมีการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจใหครอบคลุม (ทุก

กิจกรรม/โครงการตามตัวบงช้ี 3.1 และ 3.2) รวบรวม แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการขอรองเรียนอยางตอเน่ือง ใหเห็นแนวโนม

ผลลัพธการดําเนินงาน 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 4: อาจารย 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

1. อาจารยมีผลงานวิจัย สามารถสรางความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพสูง นําไปสูความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการที่สูงข้ึน 

2. มีงบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหทําวิจัย พัฒนาวิชาการ คุณวฒิุ และตําแหนงทางวิชาการ 

 

    2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห วางแผนอัตรากําลังลวงหนา 5 ป แผนบริหารความเสี่ยงของจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร และการแบง

หนาที่บริหารหลักสูตร เพื่อรองรับความเสี่ยงการขาดแคลนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากเหตุสุดวิสัย เชน อาจารยลาไปศึกษาตอ ฝกอบรมวิจัยรวมกับ

ตางประเทศ  เปนตน 

2. หลักสูตรยังไมชัดเจนการกาํหนดคาเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดลําดับความสําคัญตามเปาหมาย รวมถึงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกบัคาเปาหมาย เชน จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน สัดสวนอาจารยตอผลงานวิจัยที่เผยแพร  การมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 

3. ยกระดับการจัดโครงการ/กิจกรรมเผยแพรองคความรูสูสาธารณะข้ึนเปนระดับคณะหรือระดับสถาบัน 

4. มีแผนการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่ชดัเจน และมีระบบการสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและบูรณาการกับการ

วิจัย 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

1. ระบบควบคุมกํากับการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา จากการจดัการเรียนการสอนรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

2. แสดงกระบวนการกําหนดอาจารยผูสอนที่เหมาะสมทั้งดานปริมาณงานและคุณภาพการสอนของอาจารย แสดงแนวปฏิบัติในการกํากับติดตามปรับปรุง

กระบวนการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตํ่า 

3. พัฒนาระบบและกลไกกระบวนการทวนสอบรายวิชา การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน บางรายวิชาใหมีความเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน เชน การเรียนการ

สอนที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อสามารถนําไปสูการประยกุตใชไดจริง 

4. หลักสูตรและการสอน สรางวิธีการเรียนในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้อหนุน เชน Google classroom, e-learning เปนตน การเรียนรูจากการใชปญหา

เปนฐานและจากสภาพปญหาจริง 

5. การประเมินผล เนนการนําประโยชนของผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน โดยเฉพาะผลการประเมินรายวิชาที่มีคะแนน

ประเมินตํ่ากวา 3.51  

 

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

หมายเหต ุ: ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ 
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องคประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

1.จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

 

 

2.จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

1. สภาพแวดลอมทางการเรียนรู สรางแนวปฏิบัติทางการเรียนและสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนตอการเรียนการสอน 

2. จัดทําการประเมินความพึงพอใจหลังการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามขอเสนอแนะ 

3. ควรจัดทําแผนบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร  

 

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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สวนที่ 3 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 

การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบที ่

คะแนน

ผาน 

จํานวนตัว

บงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งท
ุกต

ัวบ
งชี้

ใน
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที

่ 2
 -

6 

2 - - 4.70 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.33 - - 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.15 - - 3.15 ระดับคุณภาพดี 

5 4 2.00 2.83 - 2.63 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.03 ระดับคุณภาพดี 

ผลการ

ประเมิน 

  ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน 
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คําสั่งแตงต้ัง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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