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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประจําปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งดําเนินการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เมื่ อ วั น ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
โดย
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ จากรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ตามรอบปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
และไดสัมภาษณเพิ่มเติม
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
การดําเนินงานของหลักสูตร จํานวน 5 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
องคประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน จํานวน 1 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา จํานวน 3 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 4 : อาจารย จํานวน 3 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน จํานวน 4 ตัว
บงชี้
องคประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จานวน 1 ตัวบงชี้
การสรุปผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 ไดคุณภาพ
ระดับดี สวนผลคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ
สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.41 ไดคุณภาพระดับดี ภาพรวมผลการประเมิน ผานเกณฑ มาตรฐานตามที่
สกอ. ไดกําหนดไว ในระดับหลักสูตร ไดคะแนน 3.41 (ระดับดี)
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สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
นับจาก พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ. 2560 รวมเวลา 80 ปที่มหาวิทยาลัยไดเริ่มกอตั้งจากโรงเรียน สวน
สุนันทาวิทยาลัย มาเปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในป พ.ศ. 2538 ไดรับสถาปนาเปนสถาบันราชภัฏ สวนสุนัน
ทา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2447 ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงเปนคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสาขาชีววิทยา ซึ่งอยูภายใตการกากับดูแลของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดมีประวัติความเปนมาในการบริหารการเรียนการสอนโดยลาดับดังนี้
กอนป พ.ศ. 2491 คณะวิทยาศาสตรเปนเพียงวิชาวิท ยาศาสตรที่มีการสอนในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ป พ.ศ. 2491 เริ่มมีฝายฝกหัดครู ผลิตนักศึกษา ป.กศ. (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) และ ป.ก
ศ. สูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) วิชาวิทยาศาสตรเปนกลุมวิชาซึ่งประกอบดวย เคมี ชีววิทยา
ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
พ.ศ. 2501 ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2501 เปลี่ยนจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เปนโรงเรียน
ฝกหัดครูสวนสุนันทา วิชาวิทยาศาสตรจัดขึ้นเปนหมวดวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิท ยา ภาควิ ชาฟ สิ ก ส และวิ ท ยาศาสตรทั่วไป ซึ่งมีผูบ ริห ารหมวดวิท ยาศาสตรเรี ยกวา หัว หนาหมวด
วิทยาศาสตร
พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู มีการยกระดับโรงเรียนฝกหัดเปนสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนฝกหัดครูสวนสุนันทาจึงเปลี่ยนเปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา หมวดวิทยาศาสตรจึงเปลี่ยนเปนคณะวิชา
วิทยาศาสตร มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหบริการอบรมครูประจาการ วิชา
วิทยาศาสตร และเปดสอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย 9 ภาควิชา คือ
ภาคเคมี ภาคชีววิทยา ภาคฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ภาคคณิตศาสตร ภาคเกษตรศาสตร ภาคคหกรรม
ศาสตร ภาคอุตสาหกรรมศิลป ภาคสุขศึกษา และภาคพลศึกษา ซึ่งมีผูบริหารคณะวิชาวิทยาศาสตรซึ่งเรียกวา
หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตร
พ.ศ. 2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 กาหนดใหวิทยาลัยครูเปดสอนได 3 สาขา คือ
สาขาการศึ ก ษา สาขาวิ ท ยาศาสตร และ สาขาศิ ล ปศาสตร คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ไ ด เ ปลี่ ย นเป น คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 9 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ไดแก ภาควิชาเกษตรศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชี ว วิ ท ยา ภาควิ ช าฟ สิ ก ส แ ละวิ ท ยาศาสตร ทั่ ว ไป ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ภาควิ ช าหั ต ถศึ ก ษาและ
อุ ต สาหกรรมศิ ล ป โปรแกรมวิ ช าการพิ ม พ แ ละโปรแกรมวิ ช าเทคโนโลยี ก ารอาหาร ซึ่ ง มี ผู บ ริ ห ารคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรียกวาหัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2530 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร จานวน 6
หลั ก สู ต ร คื อ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร ทั่ ว ไป สาขาวิ ช าออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต และ
สาขาวิชาสุขศึกษา โดยสาขาชีววิทยาไดเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากชีววิทยามาเปน สาขาชีววิทยาประยุกต
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครู วา
สถาบันราชภัฏ ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียกวา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง
ไดเปดสอนจานวน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 4 ป
โดยสาขาวิทยาศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การอาหาร สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร ทั่ ว ไป สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต
สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจานวน 14 สาขาวิชา
ไดแก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดล อม สาขาวิชาสถิ ติประยุ กต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ สาขาวิ ชาสาขาการแพทย แ ผนไทย
ประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และระดับปริญญาโทจานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษาสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
พ.ศ. 2553 สาขาชีววิทยาประยุกต ไดเปลี่ยนชื่อ เปนสาขาชีววิทยา เพื่อใหเหมาะสมตอเอกลักษณ
ของสาขาวิชาฯ ที่เนนงานดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เปนหลักในการเรียนการสอน
พ.ศ. 2558 สาขาชี ว วิ ท ยา ดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง หลั ก สู ตรให ส อดคล องกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรีของสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พศ. 2554 โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
องคประกอบอื่น ๆ ตามมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พศ. 2554
การปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) ซึ่งใหความสาคัญกับการพัฒนาและสรางฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยใหมีเสถียรภาพ
สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสาคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให มี คุ ณภาพ รวมทั้ งพัฒ นาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ
สาขาวิชาชีววิทยาจึงเปนสาขาวิชาที่จาเปนตองผลิตบัณฑิตออกสูตลาดแรงงานเพื่อรองรับการความตองการ
ดังกลาว และเพื่อใหบรรลุตอเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่มุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทั้งการพัฒนาคนใหมี
ความสามารถในการถายทอดเทคโนโลยีและวิชาการเพื่อไปพัฒนาอาชีพและผลผลิตในชุมชนทองถิ่น รวมถึง
สามารถนาความรูไปตอยอดและประยุกตเขากับแนวคิดสมัยใหมเพื่อสรางนวัตกรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง และควบคูไปกับการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อใหบรรลุตอเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการที่
มุ ง เน น การพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ และสอดคล อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ
(Identities) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เนนใหบัณฑิตมีคุณลักษณะเปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ ซึ่งนิยามของคาสาคัญของอัตลักษณ มีดังนี้ ๑) เปนนัก
ปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
สามารถใชหลักวิชาการดวยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง 2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและ
ถายทอดความรูความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู
ชุมชนและสังคม 3) มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอื่น มุงทา
ความดีที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ดังนั้นการจัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ ในสาขาวิชาชีววิทยา จะมุงเนนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมบัณฑิต ใหมี
คุณลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) โครงการออกภาคสนาม จ.นครราชสีมา,2)
โครงการศึกษาดูงานสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ, 3) โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมบาเพ็ญประโยชน วัดราชา ธิวาส
กรุงเทพฯ ,4)โครงการฝกภาษาอังกฤษ 5) โครงการปาไมในเมือง ณ ศูนยการเรียนรูปาไม กรุงเทพฯ เปนตน
และในปการศึกษา 2561 ที่ผานมา สาขาชีววิทยาได สงเสริมนักศึกษารหัสป 61 ดานความรูและทักษะการใช
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ภาษาอังกฤษ เพื่อผลักดันนักศึกษาเขารวมโครงการนักศึกษาฝกอบรมภาคฤดูรอน ณ University of Hardec
Králové สาธารณเช็ก ซึ่งดาเนินการโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูใหทุนการศึกษา โดยในปนี้
สาขาวิชาชีววิทยามีนักศึกษา 1 ทานที่สามารถสอบชิงทุนนี้ไปฝกประสบการณแลกเปลี่ยนตางประเทศ ณ สา
ธารณเช็ก ซึ่งนักศึกษาผูนี้จะทาการฝกงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปน เวลา 3 เดือน ซึ่งเปนนักศึกษาคน
ที่ 2 ของสาขาวิชาชีววิทยาที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาความรูความสามารถใหโดดเดนเปนที่ประจักษใน
ดานนักปฏิบัติตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท
1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพปที่ผานมา สาขาชีววิทยา มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้
1. ดานองคประกอบนักศึกษา จากปที่ผานมา คณะกรรมการมีขอเสนอแนะใหสาขาฯ มีการปรับปรุง
ดานการใหคาปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาตอนักศึกษา เรื่องผลการเรียนรูในรายวิชา ทักษะชีวิต โดยใหมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิเคราะหหาสาเหตุเพื่อแกไขใหมีศักยภาพที่ดีขึ้นนั้น จากการประชุม
สาขาชีววิทยาไดขอสรุปวา นักศึกษาควรไดรับการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นสาขา ฯ
จึงเพิ่มการฝกปฏิบัติในการออกภาคสนาม โดยการเชิญวิทยากรมาอบรมดานการดูนก การจับแมลง การจับ
สัตวหนาดินเพิ่มเติมจากในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดรับทักษะการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงมากยิ่งขึ้น
2. ดานการพัฒนาตาแหนงทางวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตร ในปการศึกษาที่ผานมา อาจารย
ในสาขาชีววิทยาสงผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหนงทางวิชาการ โดยมีอาจารยสามทาน ดังนี้
1) อ. ดร. มณฑารพ สุธาธรรม 2) อ. ดร. วชิราภรณ พิกุลทอง 3) อ. ดร. นฤมล บุญมัน่
โดยสองทานแรก เปนอาจารยประจาหลักสูตร และทานที่สามเปนอาจารยรวมสอนในสาขาวิชา
ชีววิทยา และคาดวาจะไดรับตาแหนงทางวิชาการภายในป พ.ศ. 2562
3. การออกแบบหลักสูตรแบบยอนกลับ (Backward design) โดยการสารวจความตองการของ
ผูประกอบการและนามาออกแบบหลักสูตรตามความตองการ โดยในปการศึกษาที่ผานมา สาขาฯ ไดท า
ขอตกลงรวมกัน (MOU) ระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิ
เนียริ่ง คอนซัลแตนท จากัด (UAE) โดยผูประกอบการไดแจงความตองการถึงลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
เพื่อใหสาขาฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความตองการของผูประกอบการ ดังนั้น ในการปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาฯ จึงไดปรับรายวิชาเลือก ใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ เชน
BIO3603 ชีววิทยาแหลงนา BIO3308 สัตวนาเศรษฐกิจ เปนตน
โดยในปการศึกษา 2561 สาขาวิชาชีววิทยา ไดขอเสนอแนะ จุดเดนและแนวทางเสริมจุดเดน จาก
คณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้
1. จุดเดน
•
•

บัณฑิตมีคุณภาพ มีอัตราการไดงานทําระดับสูง และ เปนที่พึงพอใจผูใชบัณฑิต
ภาพรวมการบริหารหลักสูตรดีมาก สะทอนการบริหารจัดการหลักสูตรดีและมีคุณภาพ

2. แนวทางเสริมจุดเดน
•

ใหความสําคัญกับโอกาสในการฝกงาน สรางประสบการณในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับ
วิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนที่เนนการลงมือปฏิบัติจริง และสรางโอกาสการไดงานทําที่ตรง
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•

•

สาขาหรือสัมพันธกับสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในปจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะตลาดงาน
ในกลุมเอกชน
ใหความสําคัญการปรับปรุงผลการดําเนินงานและการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เชิงคุณภาพ (มคอ.
3-7) จากสารสนเทศเชิงสถิติเทียบพรอมกับเปาหมายในแตละตัวบงชี้ (สอดคลองกับหลักสูตรที่
ไดกําหนดไวใน มคอ. 1 และ มคอ. 2) และสะทอนผลการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผลจากการ
บริหารจัดการหลักสูตรฯ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA cycle)
ใหความสําคัญกับการระบุปญหาที่สําคัญจากขอมูลสารสนเทศการบริหารฯ เพื่อลดการตกออก
ลาออก ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกรอบเวลาที่หลักสูตรกําหนด พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค พรอมตอการทํางานและตอบสนองตอตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.3 วิธกี ารประเมิน
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ
กําหนดขึ้น
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวา
เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว
2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
- การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
- ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงชี้และองคประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย
- สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม
- สัมภาษณและจดบันทึก
- อาจารยประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน
- บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร
- บัณฑิต/ศิษยเกา
- ผูใชบัณฑิต
- ศึกษาจากเอกสาร
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ
สัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ระบุผลการประเมิน ผาน/ไมผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ระบุผลการประเมิน ผาน/ไมผาน
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ระบุผลการประเมิน ผาน/ไมผาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
35.33
คะแนนเฉลี่ย
26.67
8
ตัวบงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
26
รอยละ 96.30
27
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
2
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
3
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คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
ประเมิน
ผาน
ผาน
ผาน
4.42
4.81
2
3
3
3

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ
สัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2
5
0
5
2.80
5

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
ประเมิน

รอยละ 40
รอยละ 0.00

3.33

รอยละ 56
4

4

3

3

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

3

3

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน

3

3

มีการดําเนินการ รอยละ 80

ผาน

มีการดําเนินการ

ผาน

มีการดําเนินการ

ผาน

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
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หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ
สัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ
ครบทุกรายวิชา

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
ประเมิน

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา

มีการดําเนินการ

ผาน

มีการดําเนินการ

ผาน

มีการดําเนินการ

ผาน

7) มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

มีการดําเนินการ

ผาน

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาป สุด ท าย/บั ณฑิ ตใหมที่ มีต อคุ ณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

มีการดําเนินการ

ผาน

มีการดําเนินการ

ผาน

มีการดําเนินการ รอยละ 100

ผาน

มีการดําเนินการ ระดับความพึงพอใจ 4.37

ผาน

มีการดําเนินการ ระดับความพึงพอใจ 4.42

ผาน
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หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ
สัดสวน)
ตัวหาร
ผาน 12 ขอ
คิดเปนรอยละ 100

ตัวบงชี้คุณภาพ
รวมคะแนนตัวบงชี้ 5.4
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

3

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
ประเมิน
5
3
3.43
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หมายเหตุ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน

• ไดมาตรฐานตามที่เกณฑกําหนด

การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
องคประกอบที่ 2: บัณฑิต
1. จุดเดนและแนวทางเสริม

• ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
• ใหความสําคัญ ประเด็นคําถามในแบบสอบถามผูใชบัณฑิตฯ ศิษยเกาและนักศึกษาฯ ถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว (มคอ. 2 )
และความตองการทักษะฯ ความสามารถพิเศษตามความตองการตลาดงานสําคัญ (และความสอดคลองตาม คณะฯ และสถาบันฯ ไดกําหนดไวตามบริบท)
เพิ่มเติมจากที่ สกอ. ไดกําหนดไว
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา
1. จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
3.1 จัดโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร ที่เนนจุดเดนและโอกาสที่ดี ในหลักสูตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคัดเลือกผูเรียนฯ และสงเสริมพัฒนาฯ ใหไดผูเรียน
ที่มีคุณภาพมากขึ้นและไดจํานวนตามเปาหมายที่กําหนดไว และใชสารสนเทศวิเคราะหรากปญหา (Root of problems) ที่ทําใหผลการรับนักศึกษาต่ํา
กวาเปาหมายกวา 33 %
3.2 จัดใหมีโครงการดูแล ใหคําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน ในแตละชั้นป ในรายวิชาที่มีปญหาผลการเรียนที่มีความผิดปกติหรืออาจเปนความ
เหมาะสมระดับเนื้อหาที่เหมาะกับระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือไม ? ไดแก ทักษะดานภาษาอังกฤษ กลุมวิชาคํานวณ และวิชาเห็ดราที่เปนวิชาหลักใน
วิชาชีพ
3.3 ใหความสําคัญกับการสรางคุณคาใหมๆ ที่เปนที่ตองการของตลาดงาน ที่จะสงเสริมทักษะ ความสามารถใหมๆ ในหลักสูตร เพื่อสรางภาพลักษณใหมให
หลักสูตรและวิชาชีพ สามารถดึงดูดผูเรียนใหคงอยูและมุงมั่นจนสําเร็จการศึกษาดวยความกระตือรือรน
3. การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-

14

องคประกอบที่ 4: อาจารย
1. จุดเดนและแนวทางเสริม

• อาจารยบางคน บางกลุมมีความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ หารากปญหาและแกไขปรับปรุงเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาคุณภาพอาจารย

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
4.1 ใหความสําคัญกับการบริหารและสรางสมรรถนะหลัก (Core competencies) ที่เปนที่ตองการในวิชาชีพในตลาดงานอนาคต เพื่อสรางจุดเดนแก
หลักสูตร (Identity) เพื่อดึงดูดและสรางความนาสนใจแกหลักสูตรฯ และอนาคตวิชาชีพ
4.2 สรางระบบ กลไกและแผนการรับ พัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ ใหชัดเจน และสอดคลองกับอนาคตหลักสูตรฯ
3. การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-

องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
1. จุดเดนและแนวทางเสริม
2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

5.1

ใหความสําคัญกับผลการบริหารหลักสูตร ผานขอมูลเชิงสารสนเทศ และ ปญหาที่สําคัญจากการบริหารจัดการตามรอบวงจรคุณภาพ (PDCA cycle)
เพื่อสะทอนผลการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในรอบปและรอบการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม เมื่อเทียบกับบริบทและเปาหมายที่ไดกําหนดไวใน มคอ.1
และ มคอ.2 รวมถึงแนวโนมปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภาพลักษณของวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงทักษะ ความสามารถที่สําคัญในตลาดงานอนาคต
15

5.2

และ 5.3 ใหความสําคัญกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนฯ การสรางทักษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ผานสาระรายวิชา (Curriculum
mapping) โดยใหความสําคัญขอมูลเชิงสารสนเทศ และ ปญหาที่สําคัญจากการบริหารจัดการ ตามรอบวงจรคุณภาพ (PDCA cycle) เมื่อเทียบกับ
บริบทและเปาหมายที่ไดกําหนดไวใน มคอ.3-4 และ มคอ.5-7 รวมถึงแนวโนมปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
หลักสูตรไดกําหนดไวใน มคอ. 2 ดวยทักษะและความสามารถที่สงเสริมการแขงขันและสรางคุณคาแกผูเรียน

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ
องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.จุดเดนและแนวทางเสริม
2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
• ใหความสําคัญกับ สิ่งสนับสนุนฯ เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถ ที่เอื้อตอตลาดงานในอนาคตหรือตอวิชาชีพในอนาคต เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
ประกอบที่

ค ะ แ น น จํ า นวนตั ว
I
ผาน
บงชี้

1

ผาน/ไมผานการประเมิน
2
3
3
4
1
13

คะแนนเฉลี่ ย ของทุ ก ตั ว
บงชี้ใน
องคประกอบที่ 2 -6

2
3
4
5
6
รวม
ผลกาประเมิน

3.1 , 3.2 , 3.3
4.1 , 4.2 , 4.3
5.1
7
3.05

P

O

5.2 , 5.3 , 5.4
6.1
4
3.50

2.1 , 2.2
2
4.62
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4.62
2.67
3.44
3.50
3.00

ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน พ.ส.
2548
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปานกลาง

3.43

ระดับคุณภาพดี

คะแนนเฉลี่ย

ภาคผนวก
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กําหนดการตรวจประเมิน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สาขาวิชาชีววิทยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุมพต
ผูชวยศาสตราจารย เสาวนิตย
นายอิทธิเชษฐ
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ธิติเมธาโรจน
พุมศรีภานนท
ชอบบุญ
กาฬสุวรรณ

(ประธานกรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(เลขานุการ)

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
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