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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

จากการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  

ได้มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคะแนนคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.31 

คะแนน)ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ(13 ตัว

บ่งชี)้  (คะแนนเฉลี่ย 3.31) โดยผลการประเมนิจ าแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ผลการประเมิน ผา่น 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ    คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   คะแนนเฉลี่ย  3.00 คะแนน 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์    คะแนนเฉลี่ย  2.78 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

 การประเมนิผู้เรยีน  คะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ให้เขียนแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ

จัดการเรยีนการสอนและการประเมินผู้เรยีน และแสดงถึงการประเมินกระบวนการ เพื่อ

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

2. ให้เพิ่ม flow chart แสดงระบบและกลไกล ก ากับติดตามและตรวจสอบ จุดประสงค์เพื่อให ้

มคอ. 2,3,4,5 สอดคล้องกัน 

- ให้ออกแบบเครื่องมือในการประเมินกระบวนการ ใชเ้ครื่องมอืใด มีผลอย่างไร 

วิเคราะห์ข้อดขี้อเสียของเครื่องมอื เพื่อปรับปรุงเครื่องมอืในการประเมินกระบวนการใน

ปีการศึกษาต่อไป 

- ให้ประเมินผูเ้รียนตาม Learning outcome และตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนตาม Learning outcome ในแต่ละด้าน 

3. ควรมีการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินอาจารย์ผู้สอนตาม Learning outcome 

ทั้ง 5 ด้าน 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
หลักสูตร 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา ชีววทิยา  ชื่อยอ่ วท.บ. (ชีววทิยา) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Biology) 

 คณะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

นับจาก พ.ศ. 2480 จนถงึ พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 80 ป ีที่มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ได้เริ่ม

กอ่ตั้งจากโรงเรยีนสวนสนุันทาวิทยาลัย มาเป็นวิทยาลยัครูสวนสุนนัทา และได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏ

สวนสนุันทา ในปี พ.ศ. 2538 โดยมกีารประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี เป็นคณะภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา โดยมสีาขาชีววทิยาอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาในการบรหิารการเรยีนการสอนโดยล าดับดงันี้ 

            พ.ศ. 2491 – 2518 ; คณะวิทยาศาสตร์ เร่ิมมฝี่ายฝึกหัดครูวิชาหมวดวิทยาศาสตรเ์ป็นกลุ่มวิชา ซึ่ง

ประกอบด้วย เคม ี ชวีวิทยา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตรท์ั่วไป รว่มกับการสอนในระดับประถมและมธัยมศึกษา

เพื่อผลิตนักศึกษา ป.กศ. (ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษา) และ  ป.กศ. สูง (ประกาศนียบัตรวชิาการศึกษา

ช้ันสูง) และได้มีการเปลีย่นแปลงจากโรงเรยีนสวนสนุันทาวิทยาลยั เป็นโรงเรียนฝึกหดัครูสวนสุนันทา และ

เปลี่ยนแปลงเป็นวิทยาลัยครูสวนสนุันทา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และกอ่ตั้งคณะวิชาวิทยาศาสตร ์ซึง่

ประกอบด้วย 9 ภาควิชา คอื ภาคเคมี ภาคชีววิทยา ภาคฟสิิกส์และวิทยาศาสตรท์ัว่ไป ภาคคณิตศาสตร ์

ภาคเกษตรศาสตร ์ ภาคคหกรรมศาสตร ์ ภาคอตุสาหกรรมศิลป์ ภาคสุขศึกษา และภาคพลศึกษา  

           พ.ศ. 2527 – 2530 ; คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนเปน็คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ เร่ิม

เปิดสอนระดับปรญิญาตร ี สาขาวิทยาศาสตร ์ จ านวน 6 หลักสูตร คอื สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท์ั่วไป สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ และสาขาวิชาสุขศึกษา โดยภาคชีววทิยาได้เปลี่ยนชื่อ

หลักสูตรจากชีววทิยามาเป็นสาขาชีววิทยาประยุกต ์       

          พ.ศ. 2552 -2553 ; คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดบัปรญิญาตรีจ านวน 14 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาคณติศาสตรส์ารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

สาขาวิชาเคม ี สาขาวชิาชวีวิทยาประยุกต ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถติิประยุกต์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาขาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สาขาวิชาจุลชีววทิยา และ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบรกิาร และระดับปรญิญาโทจ านวน 3 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาวิชา

คณิตศาสตรศ์ึกษาสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

โดย สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นสาขาชีววิทยา เพื่อให้เหมาะสมต่อเอกลักษณข์องสาขาฯ
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ที่เน้นงานดา้นวิทยาศาสตรบ์รสิุทธิ์เป็นหลักในการเรียนการสอน 

           พ.ศ. 2558 ถงึปัจจุบนั ;  สาขาชีววิทยา ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ

องคป์ระกอบอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปรญิญาตรขีองสาขาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

พศ. 2554  โดยในปัจจุบนั ความเจริญทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีก้าวหนา้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกอ่ให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community: AEC) ท าให้เกดิการแขง่ขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การพัฒนา

การศึกษาและการเพิ่มขดีศักยภาพในการผลติบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จึงเป็น

สิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อความเตรยีมพร้อมในการรับมือกับผลกระทบต่อเศรษฐกจิ การลงทุน 

และการแขง่ขันในการจ้างงานที่จะเกดิขึน้ การปรับปรุงหลักสูตรนีจ้ึงสอดคลอ้งกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 11  (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาและสรา้งฐานเศรษฐกจิ

ของประเทศไทยให้มีเสถยีรภาพ สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

โดยให้ความส าคัญกับการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาขดีความสามารถและสรา้ง

นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ สาขาวิชาชีววทิยาจงึเป็นสาขาวิชาที่จ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาด     

แรงงานเพื่อรองรับความตอ้งการดังกล่าว และเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการที่

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับอัตลักษณ ์

(Identities) ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา ที่เน้นให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ 

เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ ซึ่งนยิามของค าส าคัญของอตัลักษณ์ มีดงันี ้ 

1) เป็นนักปฏิบัติ หมายถงึ บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวชิาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู ้และพัฒนาตนเองทาง

วิชาการให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

2) เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถา่ยทอดความรู้/ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม  

3) มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเสริมและโครงการต่างๆ ในสาขาวิชาชีววิทยา จะมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริม

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับการเพิ่มสมรรถนะในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขัน้พืน้ฐาน ซึ่งได้แก่ โครงการศึกษาดูงานในแหลง่ความรูต้่างๆ เพื่อให้นักศึกษาฝึก

การประยุกต์ใชค้วามรู้ในภาคทฤษฎีให้เข้ากับภาคปฏิบัติการจริง, โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านชีววิทยา 

เพื่อให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในด้านชีววิทยายุคใหม่ให้เข้ากับระบบสารสนเทศที่มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และโครงการปฏิบัติธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา รวมถึงการสร้างจิตสาธารณะในการบริการและช่วยเหลือสังคม 

เป็นต้น โดยในปีการศึกษา 2559 ที่ผา่นมา สาขาชีววทิยาได้ส่งเสริมนักศึกษารหัสปี 57 ด้านความรู้และทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อผลักดันนักศึกษาเข้าแข่งขันโครงการนักศึกษาฝึกงานแลกเปลี่ยน ซึ่งด าเนินการโดย
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ให้ทุนการศึกษา โดยในปีนี้ สาขาวิชาชีววิทยามีนักศึกษา 1 ท่านที่

สามารถสอบชิงทุนเพื่อไปฝึกประสบการณแ์ลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้มีการเตรยีม

ความพร้อมการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเป็น เวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงานที่ The Westerdijk Fungal 

Biodiversity Institute, Utrecht, the Netherlands ซึ่งถือว่าเป็นนักศึกษาของสาขาวิชาชีววิทยาคนแรกที่ประสบ

ความส าเร็จในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่โดดเด่นในด้านเป็นนักปฏิบัติการ ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสามารถเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สาขาชีววทิยาได้ด าเนินการปรับปรุงเพื่อสร้างมาตรฐานของบัณฑิต 

(Brand) ในสาขาชีววิทยา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานภายในประเทศ ผลการด าเนินการพบว่าในปี

การศึกษานี้มีจ านวนบัณฑิตที่ถูกคัดเลือกและรับเข้าท างานภายหลังส าเร็จการศึกษาในหน่วยงานหลักด้าน

วิทยาศาสตรช้ั์นน าของประเทศ เป็นจ านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงแสดงให้เห็นถึง

ความส าเร็จในขั้นแรกของการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาเพื่อการแขง่ขันในโลกยุคปัจจุบันได้   

1.2 ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีท่ีผ่านมา 

สาขาชีววทิยาได้มีการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. การสร้างความเข้าใจปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อสร้างความร่วมมือในการ

ปฎิบัติงาน และร่วมกันพัฒนาจุดเด่นของหลักสูตรในสาขาชีววิทยา โดยสร้างจุดเด่นในด้านการ

เป็นนักปฏิบัติการทางชีววิทยาแก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันกับนัก

ชีววทิยาในโลกยุคปัจจุบันได้    

2. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรตามความถนัดและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาขาชีววิทยา 

เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในด้านการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานและ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. การสรา้งเครอืข่ายตลาดแรงงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องทางชีววทิยา เพื่อ

การพัฒนาบัณฑติตามคุณลักษณะเด่นของบัณฑติในสาขาชีววทิยาและตรงตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร และเพื่อให้ตรงต่อตามความต้องการตลาดแรงงาน โดยในปีการศึกษานี้มีจ านวน 

บัณฑติในสาขาชีววทิยาได้รับการคัดเลือกเข้าท างานในหน่วยงานวิทยาศาสตร์ช้ันน าของประเทศ

ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถงึการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานมากขึ้น  

  

การจัดการข้อรอ้งเรียนให้ทันต่อความต้องการของนักศึกษา โดยมีการวางแผนและส ารองการจัดซื้อ

อุปกรณ์ต่างๆในห้องปฎิบัติการ จากการเก็บข้อมูลและเตรียมพร้อมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้มี

เพยีงพอต่อความต้องการของนักศึกษาในทุกคาบเรียน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอน โดยไม่พบขอ้ร้องเรียนเพิ่มเติมจากนักศึกษาในการเรียนภาคปฎิบัติการของปีการศึกษานี้  
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงดว้ยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผูใ้ช้บัณฑิต 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

35.20 คะแนนเฉลี่ย 

21.62 
4.40 

 

8  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 29 รอ้ยละ 

85.29 
4.26 

 

35  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา 

 
มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 2 2.00  

    ตัวบง่ชี ้4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 รอ้ยละ 60 
5.00 

 

5 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
0 รอ้ยละ 0 

0.00 
 

0  

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1 รอ้ยละ 20 

5.00 
 

5  

รวมคะแนน ตัวบง่ชี้ 4.2 3.33  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 

มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

   ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มีการด าเนนิการ 

รอ้ยละ 100 
ผ่าน 

 

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มีการด าเนนิการ 

 
ผ่าน 

 

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ 

 
ผ่าน 

 

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ 

 
ผ่าน 

 

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ 

 
ผ่าน 

 

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอน

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ 

 
ผ่าน 

 

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนนิการ 

 
ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 
ไม่มีอาจารยใ์หม ่ ไม่นับตัวบง่ชี้  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ 

 
ผ่าน  

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี 

มีการด าเนนิการ 

รอ้ยละ 100 
ผ่าน  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.39 
ผ่าน  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.40 
ผ่าน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 11 ข้อ 

คดิเป็นร้อยละ  100 
5.00 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.31 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

1. การสรา้งนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติ 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

1. มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาทีม่ีผลการเรียนต่ า  ควรใหม้ีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิเคราะห์หาสาเหต ุเพื่อแก้ไขให้มีศักยภาพทีด่ีขึ้น 

2. ควรมกีารประเมินกระบวนการ วิเคราะห์ข้อด ีข้อเสีย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบัณฑติสาขาชีววทิยา 

3. แบบส ารวจความพึงพอใจ ใหพ้ิจารณาเคร่ืองมือทีส่ามารถบ่งบอกถึงความพึงพอใจของนักศึกษา เครื่องมอืใดที่สามารถท าให้นักศึกษา กา้วไปสู่เป้าหมายได้ 

4. ควรมีการประเมินกระบวนการ และออกแบบการประเมินกระบวนการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตอ้งการ 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

1. ควรมีระบบ กลไก และกระบวนการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลัก และมีการประเมินกระบวนการ เพือ่น ามาปรับปรุงการพัฒนาให้เหมาะสมในปี

การศึกษาต่อไป 

2. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดทั้งปีการศึกษา โดยก าหนดใหชั้ดเจนว่าอาจารย์ท่านใดเข้าอบรมเรื่องใด ให้สัมพนัธ์กับรายวิชาที่เปิด

สอนในสาขาวิชา และใหม้ีการประเมินกระบวนการของแผนพัฒนา เพือ่น ามาปรับปรุงใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

3. หัวข้อประเมิน ควรออกแบบประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการบรหิารหลักสตูร 

4. การเขยีนรายงาการประเมนิตนเอง(SAR) ควรเขียนรายงานการประเมินกระบวนการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ถงึเปา้หมายของหลักสูตร 

5. พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีการปรับปรุงกระบวนในระบบและกลไกล ของการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร โดยการเพิ่มรายวิชา  เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถบูรณาการ 

วิเคราะห์ข้อมลูและศึกษาองคค์วามรู้ ใหส้ามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ จนเกิดผลสมัฤทธิ ์

2. มีการปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมัย กา้วหนา้ในศาสตรด์้านชีววทิยา สามารถตอบโจทย์ของตลาดแรงงานในสถานการณป์ัจจุบัน 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- ให้เพิ่ม flow chart แสดงระบบและกลไกล ก ากับตดิตามและตรวจสอบ จดุประสงค์เพื่อให้ มคอ. 2,3,4,5 สอดคลอ้งกัน 

- ควรมีการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิอาจารยผ์ู้สอนตาม Learning outcome ทั้ง 5 ด้าน 

- ให้ออกแบบเครื่องมอืในการประเมินกระบวนการ ใช้เครื่องมือใด มีผลอย่างไร วิเคราะหข์้อดีขอ้เสียของเครื่องมอื เพื่อปรับปรุงเครื่องมือในการประเมิน

กระบวนการในปีการศึกษาตอ่ไป 

- ให้ประเมินผู้เรยีนตาม Learning outcome และตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูข้องผูเ้รียนตาม Learning outcome ในแตล่ะด้าน 

- ปรับรูปแบบการเขียน SAR โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผูเ้รียน และแสดงถงึการประเมิน

กระบวนการ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

-  ต้องท าให้ครบทัง้ด้านสือ่เอกสารการเรยีนการสอน อุปกรณ์การเรนีรการสอน อาคารสถานที่ สิง่แวดล้อมด้านการใหบ้นืการวชิาการและการบรกิาร

ทั่วไป กอ่ให้เกิดความคุม้ค่าและพอเพยีงตอบสนองผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีน 

- แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนเรียนการสอนและการประเมิน และแสดงถงึการประเมินกระบวนการ เพือ่การปรับปรุงพัฒนา 

กระบวนการจากผลการประเมิน 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบที ่

คะแนนผ่าน 
จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน 
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

พ.ศ. 2548 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 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 ระดับคุณภาพด ีคะแนนเฉลี่ย 2.90 3.50 4.33 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพปานกลาง ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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