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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

     รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2564 หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 

2564 ประกอบดวย  6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงชี้ พบวาคุณภาพดาน Input มีระดับคุณภาพดี ดาน 

Process มีคุณภาพดีและดาน Output มีระดับคุณภาพดีมาก โดยสรุปภาพรวมผานการประเมินคุณภาพ

คะแนนประเมิน 3.83 อยูในระดับคุณภาพดี ผลการประเมินระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไปตามมาตรฐาน

ตามเกณฑคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำป 2558 

 

ตารางสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01– 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

หมายเหต ุ

องคประกอบท่ี 1  ผาน หลักสูตรไดตามมาตรฐาน  

องคประกอบท่ี 2 4.92 ระดับคุณภาพดีมาก  

องคประกอบท่ี 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องคประกอบท่ี 4 4.00 ระดับคุณภาพด ี  

องคประกอบท่ี 5 3.50 ระดับคุณภาพด ี  

องคประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของ

ทุกองคประกอบ 
3.83 ระดับคุณภาพด ี
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สวนที่ 1 บทนำ 

 

1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไดดาเนินการสอนนักศึกษามาครบ 5 ป และ 4 ป ในปการศึกษา 

2562 ตามลาดับ จึงทาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่ง

เปน 1 ใน 10 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยการรวมทั้ง 2 หลักสูตร เขาดวยกัน และเปลี่ยนช่ือ

หลักสูตรเปนหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

อาหารและผลิตภัณฑ และแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑชีวภาพ 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

 

องคประกอบ ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ: 

1. การกำกับมาตรฐาน  - 
 

- 

2. บัณฑิต - - 

3. นักศึกษา  

 
- จัดทําระบบการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการ

เรียน และการดําเนินชีวิต ตลอดปการศึกษา 

 - ดําเนินการติดตามแบบสํารวจคุณภาพบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติให

มากข้ึน  

- ทําการประชาส ัมพ ันธ หล ักส ูตรเช ิงร ุก เชน 

ประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน  

– มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศ ึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

4. อาจารย - 
 

- สงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ และ

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

5. หลักสตูร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

- - สงเสริมใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง ศิลปะวัฒนธรรม 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - - 
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงคในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที ่สถาบันนั ้น ๆ 

กำหนดข้ึน 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวา

เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานท่ีกำหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู การกำหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว 

 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที ่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดำเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงชี้และองคประกอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทึก 

 - อาจารยประจำหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาท่ีในหลักสูตร 

 - บัณฑิต/ศิษยเกา 

 - ผูใชบัณฑิต 

 - ศึกษาจากเอกสาร 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ตามตัวบงชี ้

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผาน  

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสตูร ผาน   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน   

3. คุณสมบัติอาจารยประจำหลกัสูตร ผาน   

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน ผาน   

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน   

ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

ผาน  5  ขอ   

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 67.67 คะแนนเฉลี่ย  

4.83 
4.83 

 

14  

ตัวบงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 28 รอยละ 100 
5.00 

 

28  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 3.00  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา ระดับ 3 3.00  

ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 4 4.00  

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ระดับ 4 4.00  

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก 4*100 รอยละ 66.67   

6 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวชิาการ 
6*100 รอยละ  100 

 
 

6  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 4*100 รอยละ  66.67   

6  

                              รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2                                                 5.00  

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ระดับ 4 4.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 3.00  

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน  ระดับ 3 3.00  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ                      

1) อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

มี การดำเนินการ 

รอยละ 100 

  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

มี การดำเนินการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา 

มี การดำเนินการ   

  4) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนนิการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

มี การดำเนินการ   

  5) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60

วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

มี การดำเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

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

ละปการศึกษา 

มี การดำเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

มี การดำเนินการ   
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ไมมีอาจารยใหม   

  9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

มี การดำเนินการ   

  10) จำนวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ไมมีบุคลากรสายสนบัสนนุประจำสาขา   

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดำเนินการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.42 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดำเนินการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.83 

  

รวมคะแนนตัวบงชี้ 5.4 ผาน 10  ขอ  

คิดเปนรอยละ  100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ระดับ 3 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้ 3.83 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1: การกำกับมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

- 

การปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

- 

 

องคประกอบที่ 2: บัณฑติ 

1. จุดเดนและแนวทางเสริม 

              - คุณภาพบณัฑติตามแกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ หลักสูตรมคุีณภาพอยูในระดับดีมาก  

              - บัณฑิตมีภาวะการมีงานทำสงูถึง รอยละ 100  

              - มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงกวาที่ระดับมาตรฐานปริญญาตรี ที่สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

3. การปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสริม 

 

             - สงเสริมใหนักศึกษามี Career skill ใหเปนผูประกอบการ Start up ที่สอดคลองกับยุคปจจบุัน 

 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

              - ควรขยายและสงเสริมโครงการ Start Up ในแตละชั้นป  

              - ควรมกีารกำหนดเป้าหมายของระบบการใหค้ำปรึกษา ใหค้รอบคลุม ประเด็นอัตราการคงอยู่ อัตราการสำเร็จ ความพงึพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา 

 

3. การปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 4: อาจารย 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสริม 

 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทุกทานมีคุณวฒุิปริญญาเอก ที่มีคุณภาพรอยละ 66.67 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรมีตำแหนงทางวิชาการสงูรอยละ 100 

 

 

 

    2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

- ทบทวนระบบการรับอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูสอน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ 

           - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน ควรตั้งเปาหมายการผลิตผลงานทางวิชาการใหทาทายมากข้ึน โดยสงเสริมใหผลติผลงานทางวิชาตีพิมพระดับนานาชาติอยางตอเน่ือง  

 

 

 

3. การปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 5: หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสริม 

 

 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรมีการประเมินผลการบูรณาการเรียนการสอน ทั้ง 3 มิติ (1)ดานผูเรียน (2)ดานผูรับบริการ (3)ดานชุมชน เพื่อนำมาพัฒนา และบูรณาการในปถัดไป 

- ควรมีการ วิเคราะห การประเมินผลเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และกำหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนรูใหตรงกัน ทั้งรูปแบบ ออนไลน และ  

  ออนไซต 

 

3.การปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ 
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

1.จุดเดนและแนวทางเสริม 

 

- 

 

 

2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

 

 

 

3.การปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบที ่
คะแนนผาน จำนวนตัวบงชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - 2.1 , 2.2 

(4.83), (5.00)  

4.92 ระดับคณุภาพดีมาก 

3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 

(3.00),(3.00),(3.00) 

- - 3.33 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 

(4.00),(5.00),(4.00) 

- - 4.33 ระดับคณุภาพด ี

5 4 5.1 

(3.00) 

5.2 , 5.3 , 5.4 

(3.00),(3.00),(5.00) 

- 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6 1 - 6.1 

(3.00) 

- 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน  3.71 3.50 4.92 3.83 ระดับคณุภาพด ี
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ภาคผนวก 
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กำหนดการตรวจประเมิน 
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คำสั่งแตงตัง้ 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
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ภาพประกอบ 
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