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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

สวนสุนันทา ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศกึษา 2562 ประกอบดวย  6 

องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี พบวาคุณภาพดาน Input มรีะดับคุณภาพดี ดาน Process มีคุณภาพดี

และดาน Output มีระดับคุณภาพดีมาก โดยสรุปภาพรวมผานการประเมินคุณภาพคะแนนประเมิน 

3.55 อยู ในระดับคุณภาพดี  ผลการประเมินระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไปตาม

มาตรฐานตามเกณฑคณะกรรมการการอุดมศกึษา พ.ศ.2548 

 

องคประกอบ คะแนนการ

ประเมนิ

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

0.01– 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1  ผาน หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2548  

องคประกอบท่ี 2 4.67 ระดับคุณภาพดมีาก  

องคประกอบท่ี 3 2.67 ระดับคุณภาพดปีานกลาง  

องคประกอบท่ี 4 3.67 ระดับคุณภาพดี  

องคประกอบท่ี 5 3.75 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องคประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี

ของทุกองคประกอบ 
3.55 ระดับคุณภาพดี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

สวนท่ี 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ช่ือยอ วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

 ชื่อภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Biotechnology 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ปการศกึษา 2549 -2553 เปดสอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ 

โดยป พ.ศ. 2549 เปดรับนักศกึษาเปนปแรกป พ.ศ. 2554 -2558  เปดสอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ป พ.ศ. 2559- ปจจุบัน  เปดสอนหลักสตูรวทิยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ (หลักสตูรปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา 

 สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพไดดําเนนิการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ดงันี้ 

1. เพิ่มรายละเอยีดการสงเสริมและพัฒนานักศกึษา 

2. ประชุมสาขาวชิาเก่ียวกับการวางแผนการรับสมัครนักศกึษา แลวเสนอขอมลูใหกับคณะฯ เพื่อ

นําสงมหาวทิยาลยัตอไป  

3. ประชุมสาขาวชิาเพือ่วางแผนบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ประจําปการศกึษา 2559 

4. เพิ่มการพัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมใหกับนักศกึษาช้ันปที่  1 เพื่อจัดแบงกลุมความถนัด

ของแตละบุคคล 

5. เพิ่มกระบวนการขับเคลื่อนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมเีพยีงพอตอการจัดการเรียนการสอนโดย

เปรียบเทยีบกับหลักสตูรเทคโนโลยชีีวภาพของมหาวทิยาลยัอื่น 

 

 

1.3 วธิกีารประเมนิ 

วัตถุประสงคในการประเมนิ 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ

คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 
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 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 

 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

 - การเตรยีมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเตมิโดย 

 - สังเกตจากสภาพจรงิดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทกึ 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิยเกา 

 - ผูใชบัณฑติ 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี ้

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิของ

คณะกรรมการประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีกํ่าหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผาน  

1. จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน   

2. คุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูร ผาน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผาน   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหงชาต ิ

22.85 คะแนนเฉลีย่ 

4.57 
4.57 

 

5  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 

1 ป 

13 รอยละ 

92.86 
4.64 

 

14  

องคประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศกึษา 3 3  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา 3 3  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

 
3 2 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิของ

คณะกรรมการประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย 3 3  

    ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 5 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

 

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
4 รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

 

5  

 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสตูร 5 รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

 

5  

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2 5  

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 3 3  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 3  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมนิผูเรียน 

 

3 4  

      ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษาแหงชาต ิ
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิของ

คณะกรรมการประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนนิงานหลักสูตร 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ 100 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ 100 

 

  2) มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

ม ีการดาํเนนิการ ม ีการดาํเนนิการ  

  3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน

แตละภาคการศกึษาใหครบทกุรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ ม ีการดาํเนนิการ  

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ ม ีการดาํเนนิการ  

  5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลงัสิ้นสุดปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ ม ีการดาํเนนิการ  

  6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปด

สอนในแตละปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ ม ีการดาํเนนิการ  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ี

แลว  

ม ีการดาํเนนิการ ม ีการดาํเนนิการ  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิของ

คณะกรรมการประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

ไมม ีการดําเนนิการ ไมม ีการดําเนนิการ  

  9) อาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/

หรอืวชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ม ีการดาํเนนิการ ม ีการดาํเนนิการ  

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการ

พัฒนาวชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ไมม ีการดําเนนิการ 

รอยละ 

ไมม ีการดําเนนิการ 

รอยละ 

 

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มตีอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

มกีารดําเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 3.92 

มกีารดําเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 3.92 

 

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.57 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.57 

 

รวมคะแนนตวับงช้ี 5.4 ผาน   10 ขอ  

คิดเปนรอยละ 100 

5  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 3  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้ 3.55 
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ผลการประเมนิเชงิคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากบัมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ใหหลักสูตรมมีาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

 

- 

การปฏบิัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

- 

 

องคประกอบท่ี 2: บัณฑติ 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

1. บัณฑติมภีาวะการไดงานทาํสูง และทาํงานตรงตามสายงาน 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1.ควรหามาตรการให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการตอบแบบสํารวจคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตใิห้มากขึน้ เพ่ือ

นํามาใช้ปรับปรุงหลกัสตูร การเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 3: นักศกึษา 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

 

- 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

1. ควรมกีารกําหนดเปาหมายของระบบการใหคําปรึกษา ใหครอบคลมุและทาทาย ประเด็นอตัราการคงอยู อตัราการสําเร็จ ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ

หลักสูตร 

2. ควรกําหนดผลลัพธ/ เปาหมายของการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาในศตวรรษที่ 21 เชน การผลติผลงานทางวชิาการของนักศกึษาระดับชาต ิการแขงขันทาง

วชิาการตางๆ ซึ่งจะสะทอนผลลัพธของการมทีักษะตางๆ อยางเปนรูปธรรม 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

จุดเดน 

อาจารยประจาํหลักสูตรทุกทานมคุีณวุฒปิริญญาเอก และตําแหนงทางวชิาการรอยละ 80 

           แนวทางเสรมิ 

           ควรสงเสริมใหอาจารยประจาํหลักสูตรผลติผลงานตพีมิพในวารสารทางวชิาการระดับชาตแิละนานาชาตใินระดับที่สงูขึ้น  

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

1. การรับอาจารยใหมควรทบทวนระบบการรับและแตงตัง้อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

2. ควรมกีารสงเสริมใหอาจารยทุกทานผลติผลงานทางวชิาการที่สอดคลองตามหลักสูตร 

3. ควรนําผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรมพจิารณาในสวนของประเดน็ยอยตางๆ ที่มคีะแนนนอยมาปรับปรุงการบริหารอาจารย

ตอไป 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

 

- 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

1. ควรมกีารตัง้เปาหมายหรอืผลลัพธ ของการกําหนดอาจารยผูสอนในรายวชิาทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน ผลประเมนิการสอน  ผลการเรียนนักศกึษา ผลงาน

ทางดานวชิาการของนักศกึษา เปนตน เพื่อใชในการตรวจสอบความสาํเร็จไดอยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

2. ควรมกีารประเมนิความสําเร็จของการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการวจิัย บริการวชิาการและทนุบํารุงศลิปวฒัธรรม เพื่อนาํมาใชปรับปรุง

ประสทิธภิาพการบูรณาการในปถัดไป 

3. ควรนําผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวชิามาใชประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขยีนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

1.จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรมกีารจําแนกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏบิัตกิาร wi-fi เปนตน  

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเฉพาะทาง เพื่อสะดวกในการประเมนิความพงึพอใจ การจัดหา และวเิคราะหความพอเพยีงของสิง่สนับสนนุการเรียนรู 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

 1. ควรมกีารกําหนดเปาหมาย/ผลลพัธ เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพของทุกตัวบงช้ีที่เปนกระบวนการ (ขอ 3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3,6.1) 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จํานวนตวั

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน หลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ พ.ศ.

2548 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งทุ
กต

ัวบ
งช

ีใ้น
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที่

 2
 -

6 

2 - - 4.61 4.61 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 
5 4 3   4 - 3.75 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 3 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 

3.55 
  

ระดับคุณภาพดี ผลการ

ประเมนิ 

  
3.14 3.75 4.61 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน 
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คําสั่งแตงต้ัง 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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