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คำนำ 
 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเปนการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อ

สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสรางระบบ

และกลไกการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดในองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลอง

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ โดย

สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

และไดพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 

2564 (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) ขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอยางตอเน่ือง 

 

              ลงนาม  

                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันทนา ลีบอนอย) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

                     วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 โดยหลักสูตรได

ดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 

2565) ซึ ่งมีจ ัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ม ีน ักศึกษาจำนวน 15 คน มีบ ุคลากรจำนวน 7 คน 

ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาโท 3 คน อาจารยระดับปริญญาเอก 6 คน และเจาหนาที่ 1 คน การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตามคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)  ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ีโดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ ดี ได

คะแนนเฉลี่ยรวมเทากบั 3.83 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผาน เกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดี       มีคะแนนเฉลี่ย 3.95  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มีผลการดำเนินงานในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับดี 

  มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีผลการดำเนินงานในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก  

1. มีการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษาปริญญาตรี และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร มีการเขียนขอทุนวิจัยเพื่อ

เผยแพรเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ันยังมีอาจารยประจำหลักสูตรไดย่ืนกำหนดตำแหนงวิชาการ และไดรับการอนุมัติ

ตำแหนงวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูเพื่อใหไดอุปกรณในการเรียนการสอน เครื่องมือวิทยาศาสตร และการปรับปรุงอาคารเรยีนเพื่อใหพรอมกับ

การเรียนการสอน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป อยูในระดับพอใช อาจจะ

ไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ทำใหไดงานทำยากข้ึนหรือชาลง สงเสริมใหนักศึกษาลงเรียน

วิชาเอกเลือกหรือเลือกเสรีที ่เพิ ่มทักษะปฏิบัติการและการประกอบอาชีพมากขึ ้น อีกทั ้งเรงการสอบวิชา

โครงการวิจัยทางชีววิทยาเพื่อใหจบการศึกษาเร็วกวากำหนด เพื่อมเพิม่การแขงขันที่มากข้ึน 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาชีววิทยา 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biology 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

  ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ชีววิทยา) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Biology) 

  ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Biology) 

 

รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ : หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 ภาษาที่ใช : ภาษาไทย 

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5 / 2561/วันที่ “7  เดือน 

กุมภาพันธ  พ.ศ.  2561” 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4 / 2561 วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2561 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรบัรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที ่25 กันยายน 2564 

 

สถานภาพของหลักสูตรในปการศึกษา 2564 

 หลักสูตรเกา/ยังไมปรับเขากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม (พ.ศ. 255....) ตามกรอบ TQF 

 ปรับปรุง (พ.ศ. 2561) ตามกรอบ TQF 

 

ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 

 ไมใชหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

  หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
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การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

จำนวน…4… ครั้ง (นับต้ังแตเปดสอนถึงปจจุบัน) ดังน้ี 
 

ลำดับท่ีของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ป พ.ศ. ท่ีทำการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1 2543 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกตข้ึน

เปนปแรก จากเดิมเปนสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกชีววิทยา 

2 2549 ปรับปรงุหลักสูตรโดยเปลี่ยนช่ือเปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา 

3 2556 ปรับปรงุหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2553  

(มคอ.1) 

4 2561 ปรับปรงุหลักสูตรเน่ืองจากหลกัสูตรเดิมครบวาระ 5 ป 

 

 

ผลการดำเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2564 
 

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

 มีการกำกับใหเปนไปตาม

มาตรฐาน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา มี

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ประจำ

หลักสูตรและประจำทีม่ีคุณสมบัติเปนไป

ตามเกณฑที่ สกอ. กำหนด ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ

รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่

1. การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง  

ชาติโดยผู ใชบัณฑิตพบวาคะแนนที ่ได

เทากับ 4.01 ซึ่งอยูในระดับดีมาก  
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

ไดงานทำหรอืประกอบอาชีพ

อิสระภายในเวลา 1 ป 

2. ร อยละของบัณฑิตที ่ได งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ 

77.8 คะแนนที่ได = 3.89 คะแนน อยูใน

ระดับพอใช 

   

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 1. การสงเสริมและพฒันา

นักศึกษา การควบคุมการดูแล

การใหคำปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแกนักศึกษาปริญญา

ตรแีละการพฒันาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 

2. ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา ไดแก 

การคงอยู การสำเรจ็การศึกษา  

ความพึงพอใจและผลการ

จัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

 

1. มีการควบคุมการดูแลการให

คําปรึกษาแกนักศึกษาและการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เทากบั 

4 คะแนน อยูในระดับดี  

2. ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา มีการรายงาน

การคงอยู การสําเรจ็การศึกษา ความพึง

พอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดี

ข้ึน 4 คะแนน อยูในระดับดี 

 

   

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

 1. ก า ร บ ร ิ ห า ร แล ะพ ัฒ นา

อาจารย 

2. คุณภาพอาจารย ไดแก รอย

ละของอาจารยผ ู ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที ่ดำรงตำแหนงทาง

ว ิ ช าก า ร  แล ะผ ล ง านทา ง

ว ิ ช า ก า ร ข อ ง อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผลจากการปรบัปรุงกระบวนการทำให 

อาจารยประจำหลักสูตรไดทุนวิจัยมาก

ข้ึน รวมทั้งสามารถย่ืนขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการแลวทุกทาน 4 

คะแนน อยูในระดับดี  

2. คุณภาพอาจารย ไดแก รอยละของ

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก รอยละของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

3. ผลที่เกิดกับอาจารย ไดแก  

การคงอยูของอาจารยและความ

พึงพอใจของอาจารย 

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร ไดคะแนน  5

คะแนนทั้งหมด อยูในระดับดีมาก 

3. ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ไดแก  การคงอยู

ของอาจารยและความพงึพอใจของ

อาจารย มผีลการดำเนินงานมีแนวโนมดี

ข้ึนในทุกเรือ่ง ไดคะแนน 4 คะแนน อยู

ในระดับดี 

   

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

 1. หลักสูตร  การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรยีน สาระของ

รายวิชาในหลักสูตร  

2. การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

3. การประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การ

ตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา การกำกับ

การประเมินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

4. ผลการดำเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร มผีลการดำเนินงานไปตาม

เปาหมายคือ 3 คะแนน อยูในระดับ

พอใช  

2. การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน มีผลการดำเนินงาน

ไปตามเปาหมายคือ 4 คะแนน อยูใน

ระดับดี 

3. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานค ุณว ุฒ ิ ระด ับอ ุดมศ ึกษา

แหงชาติ การตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษา การกำกับการ

ประเมินการจัดการเรียน การสอนและ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7) ม ีผลการดำเน ินงานไปตาม

เปาหมายคือ 3 คะแนน อยูในระดับพอใช 

4. ตัวบงชี้ที่มีการดำเนินงานจำนวน 11 

ขอ จากจำนวนตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน

ที ่ระบุไวในปประเมิน 11 ขอ  คิดเปน 

รอยละ 100 คิดเปน 5 คะแนน อยู ใน

ระดับดีมาก  

   



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 11 

 

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดแก 1. 

ร ะบ บ กา รดำ เน ิ นง านของ

ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี

ส  ว น ร  ว ม ข อ ง อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมสีิง่

สนับสนุนการเรียนรู 

2. จำนวนส ิ ่ งสน ับสน ุนการ

เรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผล

การประเมินความพึงพอใจของ

น ักศ ึกษาและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

ผานเกณฑตามที่กำหนดไวเน่ืองจากมกีาร

ปรับปรุงกระบวนการในการไดเครื่องมือ

และครุภัณฑสำหรับปฏิบัติการและการ

เรียนการสอน เพิ ่มเติมตอเนื ่องมาจาก

งบประมาณป 2564 สงผลใหมีคะแนน

ความพึงพอใจของท ั ้ งน ักศ ึกษาและ

อาจารยที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมี

แนวโนมของเพิ่มมากข้ึน 
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สวนท่ี 2 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

รหัสหลักสูตร (เลข 13 หลัก) 25491501104769 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ตาม มคอ. 2 

ลำดับ 
ตำแหนง

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขา

ทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

1 

 

 

 

ผูชวย

ศาสตราจา

รย 

(สาขา

ชีววิทยา) 

นายขวัญชัย 

คูเจริญไพศาล 

ปร.ด.  

(จุล

ชีววิทยา)  

 

4 มกราคม 

พ.ศ.  

2553 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

2 

 

 

 

อาจารย 
 

นางสาววันทนา 

ลีบอนอย 

ปร.ด. (อณู

พันธุศาสตร

และพันธุ

วิศวกรรมศา

สตร)  

3 สิงหาคม 

พ.ศ. 2558 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

3 

 

 

 

อาจารย 
 

นางวฤชา ประจง

ศักด์ิ  

ปร.ด. 

(วิทยาศาสต

รทางทะเล)  

 

29 

ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

4 

 

 

 

อาจารย 

 

นางสาวอรสิรา 

เอี่ยมสืบทับ 

วท.ม. 

(เทคโนโลยีชี

วภาพ)  
 

1 ธันวาคม

พ.ศ. 2547 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 
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5 

 

 

 

อาจารย 
 

นางสาวเปมิกา  

ขาวีระ  

วท.ม. (จลุ

ชีววิทยา

ประยุกต)  
 

1 

พฤศจิกาย

น พ.ศ. 

2548 

 อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และ

อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ปจจุบัน 

ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขา

ทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 

 

 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

(สาขา

ชีววิทยา) 

นายขวัญชัย 

คูเจริญไพศาล 

ปริญญา

เอก 

4 มกราคม 

พ.ศ. 2553 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

2 

 

 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

(สาขา

ชีววิทยา) 

นางสาววันทนา 

ลีบอนอย 

ปริญญา

เอก 

3 สิงหาคม

พ.ศ. 2558 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

3 

 

 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

(สาขา

ชีววิทยา) 

นายราเมศ จุย

จุลเจิม 

ปริญญา

เอก 

7 

มิถุนายน 

พ.ศ. 2547 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

4 

 

 

อาจารย 
 

นางสาวอรสิรา  

เอี่ยมสืบทับ 

ปริญญาโท 1 ธันวาคม

พ.ศ. 2547 

- อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และ
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 อาจารยประจำ

หลักสูตร 
 

ประวัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ปจจุบนั 

ลำดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล นายขวัญชัย คูเจริญไพศาล 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (สาขาชีววิทยา) 

   ประสบการณการสอน 12 ป 
 

ระดับ

การศึกษาที่

จบ 

ปทีจ่บ

การศึกษา 

ช่ือหลักสูตรทีจ่บ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชาที่

จบ 

สาขาวิชาทีจ่บ

การศึกษา 
ช่ือสถาบันทีจ่บการศึกษา 

ปรญิญาเอก 2552  ปร.ด. (จุล

ชีววิทยา)  

- จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปรญิญาโท 2544  วท.ม. (จลุ

ชีววิทยา)  

- จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปรญิญาตร ี 2540  วท.บ. (ชีววิทยา

ประยุกต)  

- ชีววิทยา

ประยุกต 

สถาบันราชภัฏนครปฐม  

 

 

 

 

 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค  

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. กนกกร สินมา และ ขวัญชัย คูเจริญไพศาล. 2563. ประโยชนทางการเกษตรของจุลินทรีย

สังเคราะหแสง. เกษตรอภิรมณ 30: 16-19.  

2. Khucharoenphaisan, K. and K. Sinma. (2018) Effect of Agricultural Waste on  

Vermicompost Production and Earthworm Biomass. Journal of Environmental 

Science and Technology, 111.: 23-27. 

3. Khucharoenphaisan, K., Aiumsubtub, A., Leebonoi, W., Khamweera, P. and 

Sinma, K.  ( 2017) .  Effectiveness of Streptomyces malaysiensis LB35 on 

cassava field.  The International Conference on Science and Technology 

1.0 

 

1.0 

 

 

0.4 
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2017. . 7-8 December, 2017, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 

Thailand. 110-117. 

 

ลำดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล นางสาววันทนา ลีบอนอย 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (สาขาชีววิทยา) 

   ประสบการณการสอน 6 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 
กลุมสาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก 2558  ปร.ด. (อณูพันธุ

ศาสตรและพันธุ

วิศวกรรมศาสตร)  

- อณูพันธุศาสตร

และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

ปริญญาโท - - - - - 

ปริญญาตรี 2551 วท.บ. (ชีววิทยา)  - ชีววิทยา มหาวิทยาลัย

นเรศวร  
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. ศิริวิมล สีระพจน วันทนา ลีบอนอย. การศึกษาโครงสรางพันธุกรรมของบกุในพื้นที่อำเภอ

ช ัยบาดาล จ ั งหว ัดลพบ ุร ี  The genetics study of konjac in Chaibadan district, 

Lopburi province. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 18 มีนาคม 

2565. 3163-3170.  

2. วันทนา ลีบอนอย เจนจิรา เจริญจิตร ธัญวรรณ แซเอี้ยว และอภินันท อุดมกิจ. (2563). 

การศึกษาหาชนิดของโปรตีนอารโกนอท (Argonaute) ที่มีการแสดงออกตอบสนองตอการ

ต ิดเช ื ้ อไวร ัสต ัวแดงดวงขาวในกุ งก ุลาดำท ี ่ ได ร ับสารกระตุนภ ูม ิ คุ มก ัน CpG 

oligodeoxynucleotides (CpG ODNs). วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี15 (2): 195-210. 

3. วันทนา ลีบอนอย ปนิดา กลิ่นสีสุข ธมนตพช บุญลา พรธิชา อินทรโชติ และอภินันท อุดม

กิจ. (2563). การแสดงออกของยีนที่แตกตางกันของกุงขาวแวนนาไมที่ติดเช้ือไวรัสตัวแดง

ดวงขาวดดวยวิธี differential displayed RT-PCR. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี15 (2): 122-140. 
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ลำดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล นายราเมศ จุยจลุเจิม 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (สาขาชีววิทยา) 

   ประสบการณการสอน 18 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 
กลุมสาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก 2565 ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

- เทคโนโลยีชีวภาพ มาหวิทยาลยั

ธรรมศาสตร 

ปริญญาโท 2545 วท.ม. (ชีววิทยา

สภาวะแวดลอม)  

- ชีววิทยาสภาวะ

แวดลอม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปริญญาตรี 2539 วท.บ. (ชีววิทยา) -  ชีววิทยา มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ

สงขลา 
 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. Juijuljerm R, Vanijajiva O, Chittapun S.  The potential of using akinetes as seed    

starters for Cladophora glomerata cultivation:  Germination and growth of 

akinetes under different light intensities and humic concentrations.  Algal 

Research 60, (2021): 102478. 

2. วรวิทย ประสิทธิ ์ผล และ ราเมศ จุ ยจุลเจิม. 2561. ถอดรหัสปจจัยการตลาดเพื่อ

สงเสริมใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑในการผลิตและใชประโยชนวัสดุประดับตูปลา

และกรองน้ำชนิดคงทนผลิตภัณฑมอสบอล ในเขตกรุงเทพมหานคร, วารสารวิจัย   

ราชภัฏพระนคร. 13(1). 

3. ราเมศ จุยจุลเจิม. 2560. การศึกษาปจจัยกระตุนการเจริญของมอสบอล (Cladophora 

aegagropila) และการใชมอสบอลบำบัดฟอสเฟตจากสาเหตุปลาตาย, วารสารวิจัยราชภัฏ

พระนคร. 12(1).      
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ลำดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล นางสาวอริสรา เอี่ยมสบืทับ 

         วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท 

              ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 18 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศึกษา 
กลุมสาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท 2547 วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 

- เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี   

พระจอมเกลา

ธนบุรี 

ปริญญาตรี 2543 วท.บ. (จุลชีววิทยา) - จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี   

พระจอมเกลา

ธนบุรี 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1.  Klomsakul, P. , Aiumsubtub, A.  and Chalopagorn, P.  2022.  Evaluation of 

antioxidant activities and tyrosinase inhibitory effects of ginkgo biloba tea 

extract. The Scientific World Journal 2022: 1-7. 

2. Khucharoenphaisan, K., Aiumsubtub, A., Leebonoi, W., Khamweera, P. and 

Sinma, K.  ( 2017) .  Effectiveness of Streptomyces malaysiensis LB35 on 

cassava field.  The International Conference on Science and Technology 

2017. . 7-8 December, 2017, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 

Thailand. 110-117.                                                                                                     
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อาจารยผูสอน (อาจารยประจำภายในสถาบัน) 

ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1 ผูชวย

ศาสตราจารย 

พงศธร  กลอมสกลุ วท.ม. (พฤกษศาสตร) 
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ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

2 ผูชวย

ศาสตราจารย 

อัญชลี นิลสุวรรณ Ph.D. (Plant Molecular 

Biology) 

3 อาจารย วชิราภรณ ฟูนัน  วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

4 อาจารย วฤชา ประจงศักด์ิ ปร.ด. (วิทยาศาสตรทาง

ทะเล)  

5 ผูชวย

ศาสตราจารย 

เปมกิา ขำวีระ วท.ม. (จลุชีววิทยาประยุกต) 

 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 
 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2558 

ผาน/ 

ไมผาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไมนอยกวา 5 คนและ

เป นอาจารยผ ู  ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร

ไม ได และประจำหลักส ูตร

ตลอดระยะเวลาท ี ่ จ ัดการ 

ศึกษา ตามหลักสูตรน้ัน 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา มี

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4 

ค น  โ ด ย ไ ด  ร ั บ ก า ร อ น ุ ม ั ต ิ จ า ก

มหาวิทยาลัยเพื ่อขออนุโลมปรับลด

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรให

คงเหลือ 4 คน ดูแลนักศึกษาจำนวน 

15 คน และขอปรับลดจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลกัสตูร จำนวน 1 คน คือ 

ผ ู ช วยศาสตราจารยเปมิกา ขำวีระ 

เนื่องจากไปเปนอาจารยผูร ับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

(หล ักส ูตรใหม  พ .ศ . 2564) ในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

น ค ร  ค ร ั ้ ง ท ี ่  9/2565 ว ั น ท ี ่  20 

พฤษภาคม 2565 

- มคอ. 2 ฉบ ับปร ับปรุง 

2561 

- รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 

 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน มีผลงาน

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา มี

อาจารยผ ู ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรที ่มี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที ่ สกอ. 

กำหนด ทั้ง 4 คน โดยมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท 1 คน คุณวุฒิระดับปริญญา

เอก 3 คน และมีคุณวุฒิระดับปริญญา

เอกที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการระดับ

ผู ชวยศาสตราจารย 3 คน ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาชีววิทยา 

- มคอ. 2 ฉบับปรบัปรงุ 

2561 
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หมายเหตุ :  

1. ผลการประเมินตัวบงช้ีที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือ

วาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย) 

2. หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี ประกอบดวย 

ทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั  

อาจารยทุกคนมีผลงานทางวิชาการ

อย างน อย 1 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง (ประเภทวิชาการ) 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

3. คุณสมบัติอาจารยประจำ

หลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญา

โทหรือเทียบเทา หรือดำรง

ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน มีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 

ปยอนหลัง ไมจำกัดจำนวน

และประจำไดมากกวา 1 

หลักสูตร 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา มี

อาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑที่ สกอ. กำหนด โดย

มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 1 คน คุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก 3 คน และมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอกที่ดำรงตำแหนงทาง

วิชาการระดับผู ชวยศาสตราจารย 3 

คน  ในสาขาที ่ตรงหร ือส ัมพันธกับ

สาขาวิชาชีววิทยา และอาจารยทุกคน

ม ีผลงานทางว ิชาการอย างน อย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง (ประเภท

วิชาการ) 

- มคอ. 2 ฉบับปรับปรงุ 

2561 

 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยประจำ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา มี

อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจำที่มี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที ่ สกอ. 

กำหนด โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท

หรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย 

ในสาขาว ิชาน ั ้น หร ือสาขาว ิชาที่

สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชา

ที่สอน 

- มคอ. 2 ฉบับปรับปรงุ 

2561 

 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

5. การปรบัปรุงหลกัสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่กำหนดตองไม

เกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลา

ของหลักสูตร หรืออยางนอย

ทุกๆ 5 ป 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จะครบ

กำหนดการปรับปรุงหลักส ูตรในป 

2565 แตเนื ่องจากไดดำเนินการปด

หล ั กส ู ตร ไป ในป   2563 จ ึ ง ไม  ได

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

-มคอ. 2 ฉบับปรบัปรุง 

2561 

 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 21 

 

- เอกสารหลกัสูตรฉบบัที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจงรบัทราบหลักสูตร (ถาม)ี 

  - หนังสือนำสง สกอ. หรอืหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความ 

เห็นชอบหลักสูตรกรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรบัทราบ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา มี

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ประจำ

หลักสูตรและอาจารยประจำทีม่ีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑที่ สกอ. กำหนด 

ผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

ผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 
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ป

การศึกษา 

ที่รับเขา 

จำนวนนักศึกษาคงอยู/ปการศึกษา รอยละการคงอยูของ

นักศึกษา 

(จำนวน นศ.ปสุดทาย 

X 100/จำนวน นศ.ปที่

รับเขา) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 20 20 17 17 0 0 0 

2560  29 25 25 25 0 0 

2561   15 13 13 13 86.7 

2562    4 2 2 50.0 

2563     0 0 0 

2564      0 0 

หมายเหตุ : หลกัสูตร  วท.บ.ชีววิทยา ปดรับนักศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2563 จงึไมมีนักศึกษาใหม  
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจำนวนนักศึกษา       จากการสอบถามนักศึกษาที่เลือกไมเรียนตอในแตละปพบวาปญหา

หลักคือทางบานมีปญหาเรื่องการเงิน จงึตองออกไปทำงานกอนและจะกลับมาเรียนเมือ่พรอม ปญหารองลงมาคือ

การยายสาขาจากสายวิทยาศาสตรไปเรียนตอในสายสงัคม หรือสายอาชีพทีม่ีงานรองรับ  

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

ที่รับเขา 

ปที่สำเรจ็การศึกษา รอยละของผูสำเร็จ

การศึกษา 

(จำนวนผูสำเรจ็

การศึกษา X 100/

จำนวนทีร่ับเขา) 

2562 2563 2564 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 

2559 16 80.0     80.0 

2560   26 89.7   89.7 

2561     12 80.0 80.0 

หมายเหตุ  : นักศึกษา รุนป 2559 ตกคาง 1 คน และสำเรจ็การศึกษาในปการศึกษา 2563 

นักศึกษา รุนป 2561 ตกคาง 1 คน และคาดวาจะสำเรจ็การศึกษาในปการศึกษา 2565 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา ปญหาสวนตัวของนักศึกษาเอง และนักศึกษาบางคนไมสามารถสอบ

ผานบางรายวิชา เชน แคลคุลัส 1 และ แคลคูลัส 2 จึงไมสามารถสำเรจ็การศึกษาภายใน 4 ป ได  
 

 

อัตราการคงอยูและอัตราการสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จำนวนรับเขา 

 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาตาม

หลักสูตร 

 

จำนวนทีล่าออกและถูก

คัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ิน

ปการศึกษา 2564 

 

รอยละ

อัตราการ

คงอยู 

รอยละ

อัตราการ

2562 2563 2564 
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สำเร็จ

การศึกษา 

2559 20 16 1 0 3 85.0 80.0 

2560 29 0 25 0 4 86.2 86.2 

2561 15 0 0 12 2 86.7 80.0 

2562 4 0 0 0 2 50.0 0 

2563 0 0 0 0 0 0 0 

 

วิธีคำนวณ อัตราการคงอยู =  -   X 100 = …………………………. 

           
 

  อัตราการสำเร็จการศึกษา =    X  100 = ………………………… 

        
 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ 

 

คะแนนที่ได =  

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลรวมคา

คะแนน 

จำนวนขอ 

ท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย±SD 

1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  
 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 162 35 4.63 ± 0.49 

 (2) ดานความรู 89 21 4.24 ± 0.70 

 (3) ดานทักษะทางปญญา 93 21 4.43 ± 0.51 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 132 28 4.71 ± 0.46  

แบบประเมินคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

84 21 
4.10 ±  0.77  

 (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด - - - 

2 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน 562 

3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 25 

4 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
7 

 

คะแนนที่ได = 562/7= 80.3  

คะแนนที่ได = (80.3 x 5 / 100) = 4.01 คะแนน  

จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง  

ชาติโดยผูใชบัณฑิตพบวาคะแนนที่ไดเทากับ 4.01 ซึง่อยูในระดับดี ถึงแมวาดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะนอยทีสุ่ดหากแตดาน

คุณธรรมจริยธรรมและทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลอยูในระดับคอนขางสูง คือ 4.63 

และ 4.71 ตามลำดับ    แสดงถึงคุณภาพของหลกัสูตรทีส่ามารถผลิตบัณฑิตเปนที่พึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 

…………………………….. 

…………………………….. 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินจากผูใชบัณฑิต จะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที ่

     สำเร็จการศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 คะแนน เปนผลลัพธที่ไดจากการประเมินของ

ผูใชบัณฑิตจริง 

4.01 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

4.01 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป 
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ชนิดตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

 

2.  แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 

ขอมูลพื้นฐาน จำนวน รอยละ 

1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 25 100 

2 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 18 72 

3 จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

13 52 

4 จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 4 

5 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 1 4 

6 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 1 4 

7 จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0 0 

8 จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร 0 0 

9 จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำ 

อยูแลว 

0 0 

 

ปการศึกษา 2564 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

สำเร็จการศึกษาจำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยตอบแบบสอบถามมารอยละ 

72 ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 52 และศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษาจำนวน 1 ราย โดยประเภทงานที่ทำ ไดแก  

Laboratory officers  

นักวิชาการ 

แบบสอบถามภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิต รุนป 2560 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

X 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 
คารอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

นักวิทยาศาสตรการแพทย   

นักวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากบั 77.8 

คะแนนที่ได = 3.89 คะแนน อยูในระดับพอใช 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 เปนผลการคำนวนที่ไดจากการตอบ

แบบสอบถามของบัณฑิตจรงิ 

3.89 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ ………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

3.89  คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การรับนักศึกษา 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ไมมีการดำเนินงานใน ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรบันักศึกษา เน่ืองจากหลกัสูตร วท.บ.ชีววิทยา 

ไดทำการปดรับนักศึกษา ต้ังแต ปการศึกษา 2563   

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
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ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบกลไกในการควบคุม การ

ดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา โดยใชแนวทางตาม คู มือ

อาจารยที่ปรึกษาที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทํามาใหอาจารยที่ปรึกษาทุกหมูเรียน ซึ่ง

หลักสูตรจะพิจารณาจากอาจารยประจําสาขาวิชาที่ยังไมเปนที่ปรึกษาหมูเรียน และ

เสนอช่ือใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทําคําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาฯ  

การนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน   

        กระบวนการไดมาซึ่งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาแตละชั้นป มีกระบวนการคือ 

เลือกอาจารยที่ยังไมไดทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา และหารือในการประชุมสาขาวิชา 

แลวจึงแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

       เน่ืองจากสถานการณโควิด 19 ทําใหการเรียนการสอนของปการศึกษา 2564 เปน

ระบบออนไลนทั ้งหมด  แตอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมดไดประชุมเพื่อหารือถึง

แนวทางในการติดตาม ดูแลและควบคุมนักศึกษาที่ยังคงอยู ของหลักสูตร สองชั้นป 

ไดแก รุนป 2561 จํานวน 13 คน และ รุนป 2562 จํานวน 2 คน โดยไดใหอาจารยที่

ปรึกษาช้ันป 4 รุนป 2561 คือ ผศ.ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ กํากับและติดตามในเรื่องฝก

ประสบการณวิชาชีพ การลงทะเบียนเรียน และอาจารยอริสรา เอี่ยมสืบทับ อาจารยที่

ปรึกษาช้ันป 3 รุนป 2562  กํากับและติดตาม นักศึกษาในเรื่องของการลงทะเบียนเรยีน 

การหาสถานที่สําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมอบหมายใหอาจารยที่

ปรึกษาวิชาโครงวิจัยทางชีววิทยา ไดติดตามดูแลนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในการทําวิจัย ทั้ง

ทางออนไลน และทางโทรศัพท ไดติดตามกันอยางใกลชิด และไดหารือกันเสมอ จาก

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาดังกลาวขางตนจึงนําไปสูการใหคําปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแกนักศึกษาเปนประจําทุกสัปดาหโดยระบุช่ัวโมง ที่ปรึกษาในตารางเรียนของ

นักศึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาตองบันทึกการให คําปรึกษาลงในแบบบันทึกออนไลน

หรือออฟไลน เพื ่อประกอบการประเมินการ ปฏิบัติงานตามเกณฑที ่มหาวิทยาลัย

กําหนด จากน้ันหากมีกรณีปญหาจึงนําเขา ในวาระการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

การประเมินกระบวนการ จากกระบวนการระบุวันเวลาการใหคําปรึกษาลงในตาราง

เรียนของนักศึกษา พบวาอาจารยบางทานไมสะดวกในเวลาที ่มหาวิทยาลัยจัดให

คําปรึกษา หลักสูตร จึงไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ โดยใหอาจารยที่ปรึกษาเลือก

เวลาที่สะดวก และวางตรงกับนักศึกษาหรือช่ัวโมงโฮมรูมกอนการสอนในแตละสัปดาห 

รวมทั ้งการใหคําปรึกษาเปนรายกรณีและเปนการสวนตัว ซึ ่งทําใหอาจารยไดพบ

นักศึกษาบอยข้ึน  

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

-คำสั่งแตงต้ัง

อาจารย ทีป่รึกษา 

- แบบบันทึกการให 

คำปรึกษาออนไลน 

- ภาพการติว 

-วาระประชุมการ 

ปรับเปลี่ยนช่ัวโมง 

การใหคำปรึกษา 
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     ผลจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการใหคําปรึกษาโดยปรับตารางเวลาของอาจารย

และนักศึกษาใหตรงกันน้ันสงผลทําใหอาจารยมีเวลาแลกเปลี่ยนขอมูล ดานพฤติกรรม

และผลการเรียนของนักศึกษามากขึ้นและพบวานักศึกษาของ หลักสูตรสวนใหญมีผล

การเรียนอยูในเกณฑที่นาพอใจ แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีนักศึกษาเปนสวนนอยที ่มี

ปญหาดานพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและมาเรียนไมสมํ่าเสมอ ทําใหผลการเรียนอยูใน

เกณฑที่ตํ่ากวาเพื่อนรวมชั้นเรียน ในการนี้อาจารยที่ปรึกษาไดมีการพูดคุยไถถามถึง

ปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อชวยแกไขปญหาใน เบื้องตน โดยผานทางไลนและเฟซบุกสวนตัว  

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม   

      จากระบบ กลไก การดําเนินงาน การประเมินระบบ และการพัฒนาตามผล การ

ประเมินกระบวนการดังกลาวขางตนน้ันสงผลใหนักศึกษาของสาขาชีววิทยา ทุกช้ันปมี

ความใกลชิดกับอาจารยในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั ้งนี ้เปนผลมาจากการให

คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางตอเนื่องสาขาวิชามากขึ้น กลาเสนอแนะแนวทางการจัด

กิจกรรมของสาขา เสนอจัดตั ้งชุมนุมของสาขาวิชาชีววิทยา และเปนตัวแทนของ

สาขาวิชาเพื่อรวมงานกับสโมสรนักศึกษาคณะ 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ระบบและกลไก  

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คํานึงถึงมาตรฐานการ เรียนรูดาน

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงไดมีการพูดคุยและหารือกันในที่ ประชุมกรรมการ

หลักสูตรถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาชีววิทยา โดย มีมติที่จะพัฒนาทักษะ

ที ่ทุกคนจะตองเรียนรู ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู  3R คือ Reading (อานออก), (W) 

Riting (เขียนได), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเปน) และรวมแนะแนวหลักสูตรกับ 

สาขาวิชา นอกจากนี้ยังเสริมสรางทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ดาน ไดแก 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ ทักษะชีวิตและ

อาชีพ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการของหลักสูตร และนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับ

คณะ 

นําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  

      หลักสูตรฯ ยังมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายใตโครงการที ่รับ

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษาและการกีฬา โดยคณะ วิทยาศาสตรฯ 

เปนผูดูแลรับผิดชอบ ซึ่งตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับ มอบหมายใหปฏิบัติ

หนาที่ดานกิจการนักศึกษา คือ อาจารยเปมิกา ขําวีระ รวมทั้งนักศึกษาจากหลักสูตรที่

ทํางานในสโมสรนักศึกษา ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 4 จะทําหนาที่ในการประสานงาน

รวมกัน ในการกําหนดรูปแบบ และจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษาของหลักสูตร และจัดทํา

แผนเพื ่อขอรับ งบประมาณในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื ่อพัฒนาและเสริม
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ประสบการณแก นักศึกษาในดานตางๆ โดยมอบหมายใหตัวแทนอาจารยประจํา

หลักสูตรเปน ผูดูแลรับผดิชอบ และเมื่อดาํเนินในแตละกิจกรรมเสร็จสิ้นแลว ใหมีการ

จัดทํา รายงานสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงพัฒนาในรอบปถัดไป 

      สําหรับผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่หลักสูตรมีสวนรวมกับคณะ วิทยาศาสตรฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ในป

การศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังน้ี  

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  

ไดแก  

1. กิจกรรมรวบรวมและถายทอดองคความรูการใชประโยชนจากยางนา “ไมหวงหามที่

ในหลวงทรงหวงใย” โครงการศาสตรพระราชา ในรูปแบบศูนยเรียนรูยางนาในพื้นที่

ว ิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน เพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน เผยแพรในรูปแบบเอกสาร

ประชาสัมพันธสงไปยังโรงเรียนเครือขาย และมอบหมายโครงการวิจัยของนักศึกษาช้ันป

ที่ 4 ใหทําวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับยางนา  

2. กิจกรรมศึกษาดูงานไมสามารถจัดได เน่ืองจากตองปฏิบติัตามมาตรการโควิด 19  

จึงใหนักศึกษาช้ันปที่ 3 และ 4 อบรมออนไลน เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม” ของ

หนวยงาน ไบโอเทค สวทช. ที่เวบไซต 

http://www.biotec.or.th/elearning/login/index.php เปนการทดแทน  

3. การฝกทําโครงการวิจัยทางของนักศึกษาชั ้นปที่ 4 ในภาคการศึกษาที ่ 2 ของป

การศึกษา 2564 ซึ่งทุกคนจะตองทําโครงการวิจัยคนละ 1 เรื่อง มีการ นําเสนอทั้งใน

แบบปากเปลา และทํารูปเลมรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ ทําใหนักศึกษาไดพัฒนา

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

4. การออกฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยาของนักศึกษาช้ันปที่ 4 ในภาค การศึกษาที่ 

1 ของปการศึกษา 2564 ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะทําการไดมีโอกาส ฝกงานในหนวยงานที่

เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปนเวลา 450 ชั่วโมง แตเนื่องจากตองปฏิบัต ิตาม

มาตรการโควิด 19 ทําใหไมสามารถออกฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยาตามปกติ

ได แตหนวยงานตางๆ ไดมอบหมายงานใหนักศึกษาทําช้ินงานและมีการนําเสนอผลงาน 

และอาจารยในสาขาวิชาชีววิทยา ก็ชวยกํากับ ดูแลการทําชิ้นงาน และสําหรับบาง

หนวยงานที่ไมไดมอบหมายงานให ไดมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยทาง

ชีววิทยา มอบหมายใหนักศึกษาคนหาและเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย และเริ่มเขียน

รายงานวิจัยบทที่ 1 และบทที่ 2 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมปจฉิมนิเทศที่มหาวิทยาลัยจัด

ขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะตางๆ  ทําใหนักศึกษาพัฒนาทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

ทักษะสารสนเทศ สื่อ ภาษาและเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ   
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ประเมินกระบวนการ  

     จากการดําเนินงานระดับหลักสูตรฯ ดังกลาวขางตน คณะกรรมการหลักสูตร ไดนํา

ผลการประเมินกิจกรรมมาปรึกษาหารือกันในประชุมหลักสูตรเพื่อหารือระบบ กลไก 

และการดําเนิน กิจกรรมไดผลดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางไร สามารถใชเทคโนโลยีไดอยางดี และเขาใจใน

การวิจัยทางชีววิทยามากขึ้นจากผลการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาและ

เสริมประสบการณแกนักศึกษาที่หลักสูตรเปนผูดูแลรับผิดชอบ สวนผลการประเมินการ

ดําเนินงานในระดับคณะพบวานักศึกษาเขารวม กิจกรรม 100% ทั้งกิจกรรมที่หลักสูตร

จัดให และรวมกิจกรรมกับคณะ จากการ พูดคุยกับนักศึกษา ประกอบกับผลการ

ประเมินโครงการ พบวานักศึกษามีความ สนใจกิจกรรมที่นักศึกษามีสวนรวมในการ

วางแผน กําหนดกิจกรรม จัดต้ังคําขอ งบประมาณ และดําเนินกิจกรรมดวยตัวเองเปน

อยางมาก และเสนอแนะใหจัด อยางตอเน่ืองทุกป  

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ  

     จากผลการประเมินขางตน กรรมการหลักสูตรจึงไดนําเขาที่ประชุมเพื่อพฒันาผล

การดําเนินงานจากการประเมิน และมอบหมายใหอาจารยทีม่ีสวนดูแลรับผิดชอบ 

ดําเนินการจัดโครงการ และหลังจากจัดโครงการเสร็จสิ้นแลว มีการประเมินความพงึ

พอใจ และไดนําผลจากการประเมินความพงึพอใจมารายงานกรรมการหลักสูตรในที่

ประชุมระดับหลักสูตร เพื่อดูแนวโนมวามผีลการดําเนินงานดีข้ึนจากปทีผ่านมาหรือไม 

และทบทวนรายงานเขาไปทีป่ระชุมหลกัสูตรและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารคณะ ซึ่งมีการเสนอใหพฒันาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน Career 

and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และ ทักษะการเรียนรู) เปนดานตอมาโดยนํา

เทคนิคการสอนแบบ Project base learning ในวิชาจุลินทรียอุตสาหกรรมมาผลิต

ผลิตภัณฑจากจลุินทรียเพือ่การคา ซึ่งกิจกรรมทีจ่ัดสงผลใหนักศึกษาไดรับทุนสนับสนุน

โครงงานวิจัยจากสํานักวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและไดนําเสนอ

ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และยังไดรบัคัดเลือกใหตีพิมพอกีดวย ไดแก 

ศิริวิมล สรีะพจน วันทนา ลีบอนอย. การศึกษาโครงสรางพันธุกรรมของบกุในพืน้ที่อำเภอ

ชัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี The genetics study of konjac in Chaibadan district, 

Lopburi province. การประชุมวิชาการระดับชาติการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้

ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 18 มีนาคม 2565. 

3163-3170. 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

ผลการดำเนินงานมีแนวโนมดีข้ึนในทุกเรือ่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ  มีการควบคุมการดูแลการให

คําปรึกษาแกนักศึกษาและการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยู 

2. การสำเรจ็การศึกษา 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 35 

 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การคงอยู 

ปการศึกษา

ที่รับเขา 

จํานวนที่

รับเขา 

จํานวนที่ 

คงอยู 

จํานวนที่

หายไป 

รอยละการ

คงอยู 

รอยละการ

หายไป 

2559 20 17 3 85.00 15.00 

2560 29 25 4 86.21 13.79 

2561 15 13 2 86.67 13.33 

2562 4 2 2 50.00 50.00 

2563 0 0 0 0 0 
  

        ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีจํานวนนักศึกษาที่คง

อยูตั้งแตช้ันปที่ 3 ถึงช้ันปที่ 4 (ระหวางปการศึกษา 2561 -2562) รวมจํานวนทั้งส้ิน 15 คน คิดเปน

อัตราการคงอยูเฉล่ียรวมเทากับรอยละ 100 และเม่ือเปรียบเทียบในแตละป พบวาอัตราการคงอยูมี

คาอยูในชวงรอยละ 100 และไมมีการรับนักศึกษาใหมตั้งแตปการศึกษา 2563 เนื่องจากนักศึกษา

ใหมไมถึง 10 คน จึงตองทําการปดหลักสูตรตามมาตรการของมหาวิทยาลัย 

      จากการสอบถามนักศึกษาที่เลือกไมเรียนตอในแตละปพบวาปญหาหลักคือทางบานมีปญหา

เรื ่องการเงิน จึงตองออกไปทํางานกอนและจะกลับมาเรียนเมื ่อพรอม อีกทั ้งผู ปกครองไดรับ

ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 จึงทําใหนักศึกษาสวนมากยังไมตัดสินใจเรียนตอในระดับ

มหาวิทยาลัยหรือเลือกทํางานพรอมกับการเรียนไปดวย ในสายอ่ืนที่ไมใชสายวิทยาศาสตรหรือสาย

อาชีพมากกวา  

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรฯ จึงไดทาํการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในปการศึกษา 2564 โดย

การสอบถามนักศึกษาในหลักสูตรทั้ง 2 ชั้นป จํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 73 ของจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด (จํานวนทั้งหมด 15 คน) พบวามีผลการประเมินดานการรับและเตรียมความพรอม

ผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มี

ตอระบบการประกัน

คณุภาพการศึกษา 

ประจำปการศึกษา 

2564 
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แกนักศึกษา ดานการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา และดานการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32, 4.33 และ 4.16 ตามลําดับ (ดังแสดงในตาราง) 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2560-2564 (ตาราง) แลวพบวาผลการประเมินมีระดับคะแนน

การประเมินเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ดานอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากอาจารยประจําหลักสูตรพยายามดูแล

นักศึกษาใหใกลชิดอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับฟงความตองการทุกดาน และนํามาปรับปรุงพัฒนา 

        นอกจากน้ีในปงบประมาณ 2564 สาขาวิชาชีววิทยา ไดรับอนุมัติครุภัณฑ 2 รายการ คือ โตะ

ปฏิบัติการและตูดูดควันสารเคมี ซ่ึงนักศึกษาไดใชสําหรับการทําวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษา

ชั้นปที่ 4 นางสาวศิริวิมล สีระพจน ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยนักศึกษา โดยมีอาจารยที่

ปรึกษา คือ ผศ. ดร. วันทนา ลีบอนอย และไดใชครุภัณฑน้ีในการทําวิจัย จนเห็นผลเปนที่ประจักษ

คือ นักศึกษาไดนําเสนอผลงานระดับชาติ ในรูปแบบออนไลน คือ การประชุมวิชาการระดับชาติ ``

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม`` ครั้งที่ 8 (NCTIM2022) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 

เกณฑการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีตอระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

คะแนน

เฉล่ีย 

1.ดานการรับและเตรียมความพรอมแกนักศึกษา   

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเขา มีความสอดคลองกับหลักสูตร 4.18 

1.2 เกณฑการรับนักศึกษาเขาเรียนมีความชัดเจนและเหมาะสม 4.27 

1.3 กระบวนการและวิธีการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม โปรงใส และ

เปนธรรม 
4.45 

1.4 การเตรียมความพรอมทางการเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองและ

สามารถเรียนในหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ 
4.36 

คาเฉล่ีย 4.32 

2. ดานการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา    

2.1 การกํากับดูแลใหจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่

กําหนด 
4.36 

2.2 อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหการดูแลนักศึกษา 4.18 

2.3 การแนะนําการลงทะเบียนโดยคํานึงถึงความตองการและศักยภาพของ

นักศึกษา 
4.27 

2.4 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือ

ตองการความชวยเหลือดานอ่ืนๆ 
4.36 

2.5 มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา 4.45 

คาเฉล่ีย 4.33 

3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

3.1 ผูที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีความรูความสามารถใน

การจัดกิจกรรมที่สนองตอความตองการของนักศึกษา 
4.27 

3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนักศึกษามีสวนชวยในการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ไดอยางเหมาะสม) 
4.18 
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3.3 การสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีโอกาสไดรับความรูและ

ประสบการณจากหนวยงานภายนอก) 

 

4.36 

 

3.4 การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมนักศึกษาโดนการสนับสนุนของ

คณะ/มหาวิทยาลัย) 

4.00 

 

3.5 การสนับสนุนทุนการศึกษาและการชวยเหลือนักศึกษาที ่มีโอกาสทาง

การศึกษาจํากัด 
4.00 

คาเฉล่ีย 4.16 

4. ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   

4.1 หองเรียนมีอุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมมีการจัดสภาพแวดลอมที่

เอ้ือตอการเรียนรู 
4.27 

4.2 หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน 
4.27 

4.3 หนังสือ ตํารา และเอกสารทางวิชาการของหองสมุดมีความเพียงพอและ

ความทนัสมัย  
4.36 

4.4 การจัดพื ้นที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดมีการพบปะ แลกเปลี ่ยน

สนทนา และทํางานรวมกัน 
4.09 

4.5. ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สามารถชวย

ใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองได 
4.27 

คาเฉล่ีย 4.25 

5. ดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา   

5.1 มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถสงขอรองเรียนตางๆได เชน จัดตู

รับคํารองเรียน การประชุมเพื่อรับฟงคํารองเรียน ฯลฯ 
4.36 

5.2 มีการช้ีแจงเก่ียวกับคํารองเรียนของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษารับทราบ 4.45 

5.3 มีการด ําเนินงานตามคําร องเร ียนของนักศ ึกษาในกรณีท ี ่สามารถ

ดาํเนินการได 
4.27 

5.4 เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและชี้แจงเหตุผลที ่มีการ

รองเรียนเกิดขึ้น 
4.27 

5.5 มีการตรวจสอบขอรองเรียนของนักศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน 4.27 

คาเฉล่ีย 4.33 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 

ผ ล ก า ร

ประเมิน 

2560 2561 2562 2563 2564 

ด  า น ก า ร

เตร ียมความ

4.14 4.16 4.19 4.17 4.32 
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พ ร  อ ม แ ก

นักศึกษา 

ดานการด ูแล

ใหคําปร ึกษา

วิชาการและ

แนะแนวการ

แกนักศึกษา 

4.16 4.18 4.29 4.34 4.33 

ด  า น ก า ร

ส ง เสร ิมและ

พ ั ฒ น า

นักศึกษา 

3.95 4.28 4.21 4.02 4.16 

คาเฉล่ีย 4.08 4.17 4.23 4.23 4.27 

 

ในดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา หลักสูตรฯ ไดมีการวางระบบและกลไกในการ

ดาํเนินการ ดังตอไปน้ี 

     1. อาจารยประจําสูตรที่เปนอาจารยที ่ปรึกษาหมูเรียน เปดโอกาสใหนักศึกษาไดกลาวถึง

จุดบกพรองในดานการรับและเตรียมความพรอมแกนักศึกษา การดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแกนักศึกษา และการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ที่เปนปญหาและกอใหเกิดผลกระทบกับตัว

นักศึกษา ผานช่ัวโมงพบที่ปรึกษา หรือทางเครือขายสังคมออนไลน และบันทึกขอมูลเพื่อนํามาหารือ

ในวาระการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

     2. อาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอรองเรียนของนักศึกษา เพื่อ

หาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้น 

     3. หลักสูตรและผู ที ่เกี ่ยวของด ําเนินการแกไขปญหา ซึ ่งหากขอรองเรียนดังกลาวเ กิน

ความสามารถของหลักสูตรในการดําเนินการ หลักสูตรจะรายงานขอรองเรียนตอคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตอไป 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดขีึ้นในทุกเร่ือง 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ มีการรายงานการคงอยู การสำเรจ็

การศึกษา ความพึงพอใจและผลการ

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา มี

แนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึน 

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ มีรายงานครบทกุเรื่อง  

แตมีเหตุผลแคบางเรื่อง 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

หมวดที่ 2 อาจารย 
 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ระบบการบรหิารอาจารย  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. การรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีกระบวนการรับและแตงต้ัง 

อาจารยประจำหลักสูตร ในกรณีที่อาจารยประจำหลักสูตรมีจำนวนและคุณสมบัติ 

ไมครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 

2552 โดยจะจัดประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อกำหนดคุณสมบัติของอาจารย 

บรรจุใหม และทำบันทึกฯ แจงไปยังคณะฯ เพื่อประสานงานกับกองบริหารงาน 

บุคคล ในการขออนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย จากน้ันกองบริหารงานบุคคลจะ 

ดำเนินการรับสมัคร กระบวนการคัดเลือกผูสมัครประกอบดวยการพิจารณา 

คุณสมบัติของผูสมัครตามที่หลักสูตรกำหนด ผูที่ผานการพิจารณาจะตองสอบผาน 

เกณฑข้ันต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งการสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ และ 

การสอบสอน โดยหลักสูตรจะตองเสนอช่ือตัวแทนอาจารยเพื่อออกขอสอบและ 

ตรวจขอสอบสำหรับการสอบขอเขียน สวนการสอบสัมภาษณและสอบสอน กอง 

บริหารงานบุคคลจะทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอีกชุดหน่ึง ซึ่งประกอบดวยรอง 

อธิการบดี คณบดี รองคณบดี และประธานหลักสูตรรวมกันพิจารณา กอง 

บริหารงานบุคคลจะกำหนดใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญา 

-ไมไดดำเนินการรับ

และแตงตั้งอาจารย

ประจำหลักสูตร 
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ทดลองปฏิบัติงาน มีการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน และประธานหลักสูตรจะทำ 

หนาที่เปนอาจารยพี่เลี้ยง ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 6 เดือน 

และ 1 ป จากน้ันกองบริหารงานบุคคลจะทำคำสั่งเพื่อบรรจุแตงต้ังและตอสัญญา 

จางระยะที่ 2 ตอไป 

        ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2564 พบวา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาขอปดหลักสูตรและขอมีอาจารยประจำหลักสูตรเพียง 4 ทาน  

ไมมีการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรใหม 

 

2. การบริหารอาจารย 

ระบบ มีกลไก/การนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีขั ้นตอนการบริหารอาจารย

ดังตอไปน้ี 

     1. สรรหาประธานหลักสูตร ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหนงการบริหารคราวละ 3 ป 

โดยอาจารยประจำหลักสูตรทั้ง 4 ทาน จะทำการเสนอชื่ออาจารยที่มีความพรอมและ

ไดรับการยินยอมจากผู ที่ไดรับการเสนอชื่อ จากนั ้นจะทำบันทึกขอความขอเปลี่ยน

ประธานหลักสูตรตอคณะฯ เพื่อทำหนาที่เปนผูรับผิดชอบหลักในการดูแลและกำกับ

ติดตามผลการดำเนินงานของหลกัสูตร รายช่ือกรรมการผูรบัผดิชอบหลักสตูรยอนหลงั 3 

ปดังตาราง 
2562 2563 2564 

1. ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ขวัญชัย  คูเจริญไพศาล  

(ประธานหลกัสูตร) 

1. ผูชวยศาสตราจารย  

ดร. ขวัญชัย  คูเจริญไพศาล 

1. ผูชวยศาสตราจารย  

ดร. ขวัญชัย  คูเจริญไพศาล 

2. อาจารย  

ดร.วฤชา  ประจงศักดิ ์  

2. ผูชวยศาสตราจารย 

ราเมศ จุยจุลเจิม  

2. ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ราเมศ จุยจุลเจิม  

3. อาจารย 

อริสรา  เอ่ียมสืบทับ 

3. อาจารย 

อริสรา  เอ่ียมสืบทับ 

3. อาจารย 

อริสรา  เอ่ียมสืบทับ 

4. อาจารย 

เปมิกา  ขำวีระ 

4. อาจารย 

เปมิกา  ขำวีระ 

(ประธานหลักสูตร) 

4. ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วันทนา  ลีบอนอย 

(ประธานหลักสูตร) 

5. อาจารย  

ดร.วันทนา  ลีบอนอย 

5. อาจารย  

ดร.วันทนา  ลีบอนอย 

 

 

 

     2. สำรวจขอมูลของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อวางแผนในการพัฒนาผลงานเพื่อ

เขาสูตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขสัญญาจางระยะที่ 2 ของ

 

 

 

 

 

 

 

 

-วาระประชุม
สาขาวิชา 
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกคน ที่ตองไดดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา

ระดับผูชวยศาสตราจารย  

     3. กำกับติดตามใหอาจารย ประจำหลักส ูตรมีภาระงานขั ้นต ่ำตามเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกำหนด เปนประจำทุกภาคการศึกษา เพื ่อมิใหเกิดผลกระทบตอการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละรอบปงบประมาณ 

     จากแผนการบริหารอาจารยดังกลาว พบวาในปการศึกษา 2564 มีผลการดำเนินงาน 

ดังตอไปน้ี 

     1. ผศ.ดร.วันทนา ลีบอนอย ทำหนาที่ประธานหลักสูตร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 

ถึง มิถุนายน 2565 

     2. จากการสำรวจขอมูลอาจารยประจำหลักสูตรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เพื ่อใหเปนไปตามขอกำหนดของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พบวาอาจารย

ประจำหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จำนวน 3 ทาน ไดแก 

ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล ผศ.ดร.ราเมศ จุยจุลเจิม ผศ.ดร.วันทนา ลีบอนอย และ

เปนอาจารยที่ไมตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 1 ทาน 

     3. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีภาระงานผานเกณฑขั้นต่ำ ทั้งภาคการศึกษา 

1/2564 และภาคการศึกษา 2/2564  

      

การประเมินกระบวนการ 

          การประเมินกระบวนการโดยกรรมการประจำหลักสูตรพบวาในขั ้นตอนการ

รายงานผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองของอาจารยประจำหลักสูตรนั้น ยังมีการ

รายงานผลในเชิงประจักษในดานการวิจัยเปนจำนวนนอย 

 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ในรอบปน้ีจึงมีการปรับปรุงกระบวนการอีกครั้ง โดยใหพี่เลี้ยงประกบใหความชวยเหลือ 

อาจารย อริสรา เอี่ยมสืบทับ เขียนผลงานวิจัยตีพิมพ ซึ่งผลการปรับปรุงกระบวนทำให

ไดเอกสารประกอบการสอน 1 เลม บทความวิจัยที่ตีพิมพแลว  1 เรื ่อง  เพื ่อสงขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการตอไป และอาจารย อริสรา เอี่ยมสืบทับ ผานการประเมิน

การสอนแลว และสงขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการแลว  

           การปรับปรุงกระบวนการโดยการสงเสริม สนับสนุนให อาจารยประจำ

หลักสูตรทำวิจัยและตีพิมพผลงานใหมากขึ ้น โดยเขาอบรม KM วิจัย และการเขียน

โครงการวิจัยอยางไรใหไดทุนวิจัย ที่จัดโดย คณะ และ มหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมี

สถานการณโรคระบาดจึงเนนไปทางอาจารยรุนพี่สอนรุนนองแบบตัวตอตัว ซึ่งผลการ

ปรับปรุงกระบวนการสงผลใหอาจารยไดรับทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถยื่นขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รายงานความ

ตองการในการ

พัฒนาตนเองของ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

-วาระประชุม

สาขาวิชา 
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3. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ระบบ กลไก/การนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา มีกระบวนการดำเนินงาน ดังน้ี 

     1. จัดทำรายการขอมูลความตองการในการพัฒนาตนเองของอาจารยประจำ

หลักสูตรจากแบบสำรวจที่คณะฯ ไดกำหนดขึ้น โดยประธานหลักสูตรทำหนาที่เปนผู

ช้ีแจงขอมูลพรอมทั้งกำกับดูแลใหมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด  

     2. กำกับติดตามใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่คณะฯ 

และมหาวิทยาลัยเปนผ ู ดำเนินการ ผ านเอกสารบันทึกขอความและคำสั ่งของ

มหาวิทยาลัย 

     3. มอบหมายใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง จัดทำรายงานตาม

แบบฟอรมที่คณะฯ กำหนด เพื่อเปนขอมูลในการกำกับติดตามการนำผลไปใชประโยชน

ในพันธกิจเกี่ยวของ 

      4. ประเมนิกระบวนการโดยกรรมการประจำหลักสูตร 

      5. ปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหไดผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน 

     ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2564 ในดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มี

ดังตอไปน้ี 

     1. ดานงานวิชาการ  

         ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล อาจารย อริสรา เอี่ยมสืบทับ ผศ.ดร.วันทนา ลีบ

นอย และ ผศ.ดร.ราเมศ จุยจุลเจิม 20 เมษายน 2565 อบรมการเขียนรายงานประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร SAR          

     2. ดานงานสอน 

          ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล อาจารย อริสรา เอี่ยมสืบทับ ผศ.ดร.วันทนา ลีบ

นอย และ ผศ.ดร.ราเมศ จุยจุลเจิม 21 เมษายน 2565 อบรมการจัดการสหกิจศึกษา

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)  

         ผศ.ดร.ราเมศ จุ ยจุลเจิม 1) 25 มีนาคม 2565 อบรมเรื ่อง การสอน team 

teaching ที่มีประสิทธิภาพ  2) 6 กันยายน 2564 อบรมการเขียนสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร   

         ผศ.ดร.วันทนา ลีบนอย 1) ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ การประชุมและอบรม 

สำหรับอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง "Update skills การเรียนการสอนยุค 

Digital" (ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom 2) ๒๘ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ "การสอนศึกษา

ทั ่วไปกาวตอไปภายใตนวัตกรรมไอที" (ออนไลน) ผ านสื ่ออิเล็กทรอนิกส 3) 12 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 44 

 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง   การสรางความเขาใจและ

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นอยางมีประสิทธิภาพ     

     3. ดานงานวิจัย   

         ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล มีโครงการวิจัย ๑) โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการ

ปุยอินทรียเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพหนอไมฝรั่งในระบบเกษตรอินทรียเพื่อการ

สงออกโดยการมีสวนรวมของศูนยจัดการเรียนรูชุมชนเกาะรัง อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี (หัวหนาโครงการ) ทุน สกสว. ปงบประมาณ ๒๕๖๕ อยูระหวางดำเนินการวิจัย 

     ๒) โครงการวิจัย เรื่อง การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑตนแบบผาทอพื้นเมืองของ

ชาวไทยพวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกสูเชิงพาณิชย (ผูรวมวิจัย) ทุน สกสว.

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ อยูระหวางดำเนินการวิจัย 

     ๓) โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการใชประโยชนจากเศษเหลือใบออยเพื่อยกระดับ

ความอุดมสมบูรณของดินและลดผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม(ผู ร วมวิจัย) ทุน วช.

ปงบประมาณ๒๕๖๕ อยูระหวางดำเนินการวิจัย 

     ๔ )  โ ค ร ง ก า ร ว ิ จ ั ย  เ ร ื ่ อ ง  ก า ร ศ ึ ก ษ า ศ ั ก ย ภ า พ ข อ ง ส า ห ร  า ย ไ ก 

(Cladophoraglomerata) ในการผลิตเม็ดอาหารเสริมสุขภาพสำหรับปลาสวยงาม (ผู

รวมวิจัย) ดำเนินการย่ืนขอเสนอโครงการวิจัย ทุนกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

         ผูชวยศาสตราจารยราเมศ จุยจุลเจิม มีโครงการวิจัย ๑) โครงการวิจัย เรื่อง 

การศึกษาศักยภาพของสาหรายไก (Cladophoraglomerata) ในการผลิตเม็ดอาหาร

เสริมสุขภาพสำหรับปลาสวยงาม (หัวหนาโครงการ) ดำเนินการย่ืนขอเสนอโครงการวิจยั 

ทุนกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๒) การย่ืนคำขอการจดอนุสิทธิบัตร 

  - กรรมวิธีการขยายพันธุสาหรายไกจากซูโอสปอร (zoospore)   

  - กรรมวิธีการขึ้นรูปวัสดุธรรมชาติตกแตงตูปลาจากสาหรายไกสาย

พันธุไรโซโคลเนียม 

          อาจารยอริสรา เอี่ยมสืบทับ มีโครงการวิจัย 

       ๑) โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการปุยอินทรียเพื่อยกระดับผลผลิตและ

คุณภาพหนอไมฝรั่งในระบบเกษตรอินทรียเพื่อการสงออกโดยการมีสวนรวมของศูนย

จัดการเรียนรูชุมชนเกาะรัง อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ผูรวมวิจัย) ทุน สกสว. 

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ อยูระหวางดำเนินการวิจัย 

                  ๒)  โคร งการว ิจ ั ย  เ ร ื ่ อ ง  การศ ึ กษาศ ักยภาพของสาหร  ายไก 

(Cladophoraglomerata) ในการผลิตเม็ดอาหารเสริมสุขภาพสำหรับปลาสวยงาม (ผู

รวมวิจัย) ดำเนินการย่ืนขอเสนอโครงการวิจัย ทุนกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

 ผลงานวิจัยที่ไดรับตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
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-  Pongsathorn Klomsakul, Arisara Aiumsubtub, Pornchanok Chalopagorn, 

"Evaluation of Antioxidant Activities and Tyrosinase Inhibitory Effects of 

Ginkgo biloba Tea Extract", The Scientific World Journal, vol. 2022 , Article 

ID 4806889, 7 pages, 2022. (SJR, Q2) 

           การย่ืนคำขอการจดอนุสิทธิบัตร 

  - กรรมวิธีการขยายพันธุสาหรายไกจากซูโอสปอร (zoospore) 

 

           ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันทนา ลีบอนอย มีโครงการวิจัย ๑) อาจารยที่ปรึกษา

โครงการวิจัยสำหรับนักศึกษา นางสาวศิริวิมล สีระพจน เรื่อง 

การศึกษาโครงสรางพันธุกรรมของบุกในพื้นที ่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จาก

กองทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โครงการนี้เปนสวน

หนึ่งของวิชา วิชาวิจัยทางชีววิทยา ๒) การจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของบุก ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ 

โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ๓) ไดรับทุนสนับสนุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช) 

ประจำปงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาองคความรูในการจำแนกสาย

พันธุและผลิตภัณฑจากพืชเศรษฐกิจชุมชนกระทอนเพื่อยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน

ใหกับกลุ มเกษตรกรผูปลูกกระทอน ในพื ้นที่จังหวัดลพบุรี 4) 23 กุมภาพันธ 2565 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรืื่อง "เทคนิคการเขียนงบประมาณการวิจัย"    

        ผลงานวิจัยที่ไดนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ศิริวิมล สีระพจน และ วันทนา ลีบอนอย. 2565. การศึกษาโครงสรางพันธุกรรมของบุก

ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, น. 3163-3170. ในเรื่องเต็ม การประชุมวิชาการ

ระดับชาติการจ ัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คร ั ้งท ี ่  8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม , 18 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ ังหวัด

มหาสารคาม. 

               3. ดานงานบริการวิชาการ 

                   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล อาจารย อริสรา เอี่ยม

สืบทับ และ ผศ.ดร.ราเมศ จุยจุลเจิม มีโครงการบริการวิชาการ 1) โครงการศาสตร

พระราชาปงบประมาณ ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรื่องการผลิตพืชผักเกษตร

อินทรียเชิงการคา   ๒) โครงการศาสตรพระราชา ปงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการหนอไมฝรั่งอินทรียเพื่อใหไดมาตรฐานตามกรมวิชาการ

เกษตร  
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           อาจารยอริสรา เอี ่ยมสืบทับ มีโครงการบริการวิชาการ โครงการศาสตร

พระราชาปงบประมาณ ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรื่องการผลิตพืชผักเกษตร

อินทรียเชิงการคา(ผูรวมโครงการ)  

 

การประเมินกระบวนการ 

จากผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ไดมีการประเมินกระบวนการ 

ผานการประชุมของสาขาวิชา โดยพบวาในการสำรวจขอมูลของอาจารยประจำหลกัสตูร

เพื่อวางแผนในการพัฒนาผลงานเพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการน้ัน ทำให ดร.วันทนา ลีบ

นอย และ อาจารย เปมิกา ขำวีระ ไดตำแหนงผู ชวยศาสตราจารย แตยังตองการ

มาตรการในการผลักดันใหอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการมากขึ ้น โดย อ.อริสรา 

เอี่ยมสืบทับ ตองเรงรัดสงผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ดังนั้นใน

รอบประเมินที่ผานมา (2564) หลักสูตรฯ จึงไดมีการปรับปรงุกระบวนการ  จากป 2563 

โดยกระตุนใหอาจารย เริ่มเขียนบทความทางวิชาการเพื่อใชในการกำหนดตำแหนง โดย

มี ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล ผศ.ราเมศ จุยจุลเจิม และ ผศ.ดร.วันทนา ลีบอนอย 

เปนอาจารยพี่เลี้ยง ในการชวยเหลือและใหคำปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งผลการปรบัปรุง

กระบวนทำใหไดเอกสารประกอบการสอน 1 เลม บทความวิจัยที่ตีพิมพแลว  1 เรื่อง 

เพื่อสงขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการตอไป 

 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ในรอบปน้ีจึงมีการปรับปรุงกระบวนการอีกครั้ง โดยใหพี่เลี้ยงประกบใหความชวยเหลือ 

อาจารย อริสรา เอี่ยมสืบทับ เขียนผลงานวิจัยตีพิมพ ซึ่งผลการปรับปรุงกระบวนทำให

ไดเอกสารประกอบการสอน 1 เลม บทความวิจัยที่ตีพิมพแลว  1 เรื ่อง  เพื ่อสงขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการตอไป และอาจารย อริสรา เอี่ยมสืบทับ ผานการประเมิน

การสอนแลว และสงขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการแลว 

           การปรับปรุงกระบวนการโดยการสงเสริม สนับสนุนให อาจารยประจำ

หลักสูตรทำวิจัยและตีพิมพผลงานใหมากขึ ้น โดยเขาอบรม KM วิจัย และการเขียน

โครงการวิจัยอยางไรใหไดทุนวิจัย ที่จัดโดย คณะ และ มหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมี

สถานการณโรคระบาดจึงเนนไปทางอาจารยรุนพี่สอนรุนนองแบบตัวตอตัว ซึ่งผลการ

ปรับปรุงกระบวนการสงผลใหอาจารยไดรับทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถยื่นขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการแลว  
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………ผลจากการปรับปรงุกระบวนการทำให อาจารยประจำหลักสูตรไดทุนวิจัยมากข้ึน รวมทั้งสามารถย่ืนขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการแลวทุกทาน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนำเขา 
 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 
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คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับท่ี อาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 

 อาจารยวุฒิปริญญาตรี 0 

 อาจารยวุฒิปริญญาโท 1 

 อาจารยวุฒิปริญญาเอก 3 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 4 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =  (3/4)*100 = 75 

คะแนนที่ได = …75……  ×  5  = 18.75 

       20 

-มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 

– 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 60 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ลำดับท่ี อาจารยตามตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 

 ศาสตราจารย  

 รองศาสตราจารย  

 ผูชวยศาสตราจารย 3 

 อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ 1 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 4 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  =  75 

คะแนนที่ได = …75………  ×  5  =  6.25 

       60 

-มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร 
 

 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนที่ได =   

 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

ประเภทผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 1 0.2 

 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 
X 5 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที ่ไดต ีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.60   

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนง
ทางวิชาการแลว ไดแก 
  1) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
  3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  4) ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  5) กรณีศึกษา 

  6) ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

  7) ซอฟตแวร 

  8) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 1 1.0 

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส Online  

0.20   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (คน) 4 
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จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด (ช้ิน) 1 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 1.2 
 

รอยละของรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ =  1.2/4(*100) = 30 

คะแนนที่ได =  …30………  ×  5  = 7.5 

       20 

 

รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

น้ำหนัก 

1. Klomsakul, P., Aiumsubtub, A. and Chalopagorn, P. 2022. Evaluation of antioxidant 

activities and tyrosinase inhibitory effects of ginkgo biloba tea extract. The Scientific 

World Journal 2022: 1-7. 

1 

2. ศิริวิมล สีระพจน และ วันทนา ลีบอนอย. 2565. การศึกษาโครงสรางพันธุกรรมของบุกในพื้นที่

อำเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบรุี, น. 3163-3170. ในเร่ืองเต็ม การประชุมวิชาการระดับชาติการ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คร้ังท่ี 8 มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม, 18 มนีาคม 2565 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. 

0.2 

3.   

4.   

 

สรุปคะแนนคณุภาพอาจารย 

ลำดับท่ี ประเด็น คะแนน 

1 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 

2 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 5 

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 

คะแนนคุณภาพอาจารยเฉลี่ยท้ัง 3 ประเด็น 5 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……5….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 
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ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยูของอาจารย 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การคงอยูของอาจารย 

รายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้และแนวโนมผลการ

ดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีอาจารยประจำหลักสตูรทีอ่ยูจนครบ

ระยะเวลาตามปการศึกษา จำนวน 4 คน โดยมีการทำบันทึกขอมีอาจารยประจำ

หลักสูตรเพียง 4 คน เนื่องจากทำเรื่องขอปดหลกัสูตรแลว ตามเกณฑของ สกอ. โดยมี

-มคอ.2 ชีววิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง 

2561 

 

สมอ. 08 
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อัตราการคงอยู ของอาจารยเท ากับรอยละ 100 หลักสูตรไดจัดทำแผนรายงาน

อัตรากำลังเพื่อแสดงอัตราการคงอยูของอาจารย โดย พฤศิกายน 2564 ผศ.เปมิกา ขำวี

ระ ยายไปประจำหลักสูตร นวัตกรรม  

 
2562 2563 2564 

1. ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ขวัญชัย  คูเจริญไพศาล 

1. ผูชวยศาสตราจารย  

ดร. ขวัญชัย  คูเจริญไพศาล 

1. ผูชวยศาสตราจารย  

ดร. ขวัญชัย  คูเจริญไพศาล 

2. อาจารย  

ดร.วฤชา  ประจงศักดิ์  

2. ผูชวยศาสตราจารย 

ราเมศ จุยจุลเจิม  

2. ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ราเมศ จุยจุลเจิม  

3. อาจารย 

อริสรา  เอ่ียมสืบทับ 

3. อาจารย 

อริสรา  เอ่ียมสืบทับ 

3. อาจารย 

อริสรา  เอ่ียมสืบทับ 

4. อาจารย 

เปมิกา  ขำวีระ 

4. อาจารย 

เปมิกา  ขำวีระ 

4. ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วันทนา  ลีบอนอย 

 

5. อาจารย  

ดร.วันทนา  ลีบอนอย 

5. อาจารย  

ดร.วันทนา  ลีบอนอย 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของอาจารย 

      

รายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้และแนวโนมผลการ

ดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

      ดานความพึงพอใจของอาจารยตั ้งคาเป าหมายไวท ี ่  4.01 การประเมินใช
แบบสอบถาม โดยมีขอคำถามอยูในหมวด 4 (อาจารย) มีกระบวนการคือมีการประชุม
สาขาวิชาหารือความตองการ ปญหาตาง และรวมการพัฒนา จากการประเมินความพึง
พอใจของอาจารยในปการศึกษา 2564 โดยการสอบถามอาจารยประจำหลักสูตร 
จำนวน 4 ทาน และอาจารยประจำสาขาชีววิทยาที่เปนอาจารยผูสอน จำนวน 3 ทาน 
รวมทั ้งสิ้น 7 ทาน พบวามีผลการประเมินในดานการรับและแตงตั้งอาจารยประจำ
หลักสูตร และดานการบริหารอาจารย มีแนวโนมดีข้ึนขณะที่ ดานการสงเสริมและพฒันา
อาจารยมีแนวโนมดีข้ึน จากหลักฐานเชิงประจักเชิงคุณภาพพบวาผลการดำเนินงานทำ
ใหอาจารยในหลักสูตรมีผลงานวิจัยเพิ ่มมากขึ ้นอยางชัดเจนและยังสามารถยื่นขอ
ตำแหนงทางวิชาการไดเพิ่มอีกดวย    
 
 2562 2563 2564 

ดานการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร  4.67 4.67 4.83 

ดานการบริหารอาจารย 4.75 4.78 4.83 

ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.65 4.49 4.80 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

-มีรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

-มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเรื่อง 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ ผลการดำเนินงานมีแนวโนมดีข้ึนในทุก

เรื่อง 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ มีแนวโนมดีข้ึนในบางเรื่อง 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดที่ 4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

0020102 

คุณคาแหง

ความงาม 

คุณธรรมและ

ความสุข 

1/2564 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0020104 

กฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน 

1/2564 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4031201 

ภาษาอังกฤษ

สําหรับ

ชีววิทยา 1 

1/2564 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4033102 

วิวัฒนาการ

ของส่ิงมีชีวิต 

1/2564 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4034605 

จุลินทรีย

อุตสาหกรรม 

1/2564 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4034905 

สถิติทาง

ชีววิทยา 

1/2564 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4034801 

การฝกประสบ 

การณวิชาชีพ

ชีววิทยา 

1/2564 

 

 

 

11 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

4031202 

ภาษาอังกฤษ

สําหรับ

ชีววิทยา 2 

2/2564 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4031302 

กีฏวิทยา 

2/2564 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

4032101 

สรีรวิทยา

ทั่วไป 

2/2564 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

4032605 

วิทยาเห็ดรา 

2/2564 

 

4 

 

5 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

12 
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4033104 

ชีววิทยาของ

เซลล 

2/2564 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4033206 

อนุกรมวิธาน

และความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

2/2564 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4033207 

ปฏิบัติการ

อนุกรมวิธานและ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 

2/2564 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4033601 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เบ้ืองตน 

2/2564 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

4033701 

การเตรียมความ

พรอมฝกประสบ 

การณวิชาชีพ

และสหกิจศึกษา 

2/2564 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4034201 

การเพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อพืช 

2/2564 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4034901 

โครงการวิจัยทาง

ชีววิทยา 

2/2564 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

9 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

12 

 

 

3 

 

 

4034902 

สัมมนาทาง

ชีววิทยา 

2/2564 

 

 

11 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

 

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 
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รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

- - - - 
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบ 

รายวิชา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - 
 

 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

0020102 

คุณคาแหงความงาม 

คุณธรรมและความสุข 

1/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.42  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

0020104 

กฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน 

1/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.72  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

4031201 

ภาษาอังกฤษสําหรับ

ชีววิทยา 1 

1/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.82  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

4033102 

วิวัฒนาการของ

ส่ิงมีชีวิต 

1/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.84  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

4034605 

จุลินทรียอุตสาหกรรม 

1/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.82  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

4034905 

สถิติทางชีววิทยา 

 

 

 

 

 

1/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.84  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ปร ับปร ุงส ื ่อการเร ียนการสอนใหเปน   

ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นและมีปรับปรุงการ

รายงานผลการทดลองเปนรูปแบบใหมๆ 

ที ่ไมใชรายงานที ่เปนรูปเลมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพทาง ดานอื่นๆ ของผูเรียน และ

นำไปสูการประเมินตามสภาพจริง 

4034801 

การฝกประสบการณ

วิชาชีพชีววิทยา 

1/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.24  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

4031202 

ภาษาอังกฤษสําหรับ

ชีววิทยา 2 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.82  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 
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4031302 

กีฏวิทยา 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.88  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
มีการใชเกมสและแบบฝกเปนตัวชวยใน

การเรียนรู 

 

4032101 

สรีรวิทยาทั่วไป 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.54  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ปรับเนื้อหาในสวนสรีรวิทยาของสัตวให

ครอบคลุมด ังนี ้  เน ื ้อเย ื ่อส ัตว ระบบ

ประสาทโครงสรางและหนาที่ระบบตอมไร

ทอและการสรางปสสาวะของไต ระยอย

อาหารและหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด

และนำเหลือง 
4032605 

วิทยาเห็ดรา 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.46  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

4033104 

ชีววิทยาของเซลล 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.88  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

 

 

 

รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

4033206 

อนุกรมวิธานและ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.78  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ไมมี 

4033207 

ปฏิบัติการอนุกรม 

วิธานและความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.76  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ไมมี 

4033601 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เบื้องตน 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.34  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ไมมี 

4033701 

การเตรียมความพรอม

ฝกประสบ การณ

วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษา 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.62  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

4034201 

การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่

พืช 

 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.65  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ปรับปรุงรูปแบบในการเรียนการสอนใหใช

แบบสองภาษาในบางเนื ้อหา และมีการ

มอบหมายงานใหมีการ คนควาบทความ

วิจัยระดับนานาชาติ เพื่อนำเสนอ 
4034901 2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.49  ไมมี 
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โครงการวิจัยทาง

ชีววิทยา 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4034902 

สัมมนาทางชีววิทยา 

2/2564 ไดผลการประเมินเฉล่ีย 4.71  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ไมมี 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาที่เปดสอนในปการศึกษา 2564 มีคะแนน

การประเมินคุณภาพการสอนโดยผูเรียนเฉลี่ยมากกวา 3.51 ทกุรายวิชา   
 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมลู

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม น ั กศ ึ กษาย ั ง ขาดว ิ น ั ย  และความ

รับผิดชอบดานตางๆ 

ในรายวิชาตองมีการปฐมนิเทศ

นักศึกษาถึงระเบียบวินัย คุณธรรม

และขอพึงปฏิบัติในการเรียนและ

การทำปฏิบัติการ 

ความรู - นักศึกษาไมสามารถนำความรูที่ไดรับ

มาเช่ือมโยงกันไดในแตละรายวิชา  

 

 

 

- ในการจัดทำรายงาน หรือกิจกรรม เพื่อ

ประมวลความรู   จำเป นจะต องให 

นักศึกษาทุกคนมีสวนรวม แตในบางครั้ง

จะมีการทำงานเพียงบางบุคคล สวนคน

อื่นๆ ที่อยูในกลุมไมมีความรับผิดชอบ   

รวมกันทำใหไมมีความรูในหัวขอดังกลาว 

- การจัดการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชาจำเปนตองช้ีใหเห็นถึงความ

เชื ่อมโยงขององคความรู เพ ื ่อให

น ั กศ ึ กษาม ี ความ เข  า ใจ  และ

สามารถนำไปตอยอดได 

- จำเปนตองมีการนำเสนอ และ

สร ุปประเด ็นสำค ัญของแต ละ

ช้ินงานโดยการสุมเรียกช่ือนักศึกษา

เพื่อใหเกิดการใฝเรียนรูมากย่ิงข้ึน 

ทักษะทางปญญา ความสามารถในการคิดวิเคราะห และ

สังเคราะหขอมูลของนักศึกษามีนอย 

และไมสามารถนำความรูไปประยุกตใช

ในชีวิตประจำวันได 

พยายามยกตัวอยางกรณีศึกษาที่มี

ความเปนปจจุบัน เชื่อมโยงเขากับ

ความรูดานวิชาการ และฝกการคิด

วิเคราะหของนักศึกษาใหมากย่ิงข้ึน 
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ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาบางคนไมชวยเพื ่อนในกลุม

ทำงานกลุมหรือในการทำปฏิบัติการเปน

กลุม 

อาจารยสังเกตและใหคะแนนการมี

ส วนร วมในการทำงานกลุ มหรือ

ปฏ ิบ ัต ิการท ี ่ทำเป นกล ุ มของ

น ักศ ึกษาแตละคน และซ ักถาม

ความเขาใจเปนรายบุคคล 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาบางคนไมสามารถวิเคราะหเชิง

ตัวเลขอยางงายได เชน หาคาเฉลี่ยของ

ผลการทดลอง คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน

เปนตน 

ผู สอนควรอธิบายวิธีการคำนวณ

พื้นฐานและการวิเคราะหขอมูลเชิง

ตัวเลขที่จำเปนตองใชในรายวิชา  

 
 

 

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไมม ี

จำนวนอาจารยใหม   ....0.... คน 

จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  ....0.... คน 

 สรปุสาระสำคัญที่ไดการดำเนินการ …………-……………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................. 

 สรปุผลการประเมนิจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ …………-……………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................. 

 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดำเนินการ ……………-……………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................. 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม 

อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

การอบรมการจัดการสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทำงาน (CWIE) (ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom วันที ่ 25-26 

เมษายน 2565 

4 0 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา” (ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom 

วันที่ 6 กันยายน 2564 

1 0 

การอบรมการวิเคราะหสภาพ แวดลอมและศักยภาพการพัฒนา

หลักสูตรสูความเปนเลิศ ภายใตบริบทการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

(ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom วันที่ 7 กันยายน 2564 

1 0 
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การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลกัสูตร 

(ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom วันที่ 20 เมษายน 2565 

4 0 

การอบรมอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง “การสอน 

Team Teaching ที่มปีระสิทธิภาพ” (ออนไลน) ผานโปรแกรม 

Zoom วันที่ 25 มีนาคม 2565 

2 0 

การอบรม เรื่อง “การเขียนแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร 

ประจำปงบประมาณ 2566” (ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom วันที่ 

4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

1 1 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูนกเบื ้องตน ในวันที ่ 22 และ 25 

กุมภาพันธ 2565 ณ บริเวณเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

0 1 

การอบรมอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง "Update skills 

การเรียนการสอนยุค Digital" (ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom 

วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2565  

1 0 

 

 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม 

อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางความเขาใจและแนวทางใน

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นอยางมีประสิทธิภาพ (ออนไลน) ผาน

ผานโปรแกรม Zoom  วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

1 0 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรืื ่อง "เทคนิคการเขียนงบประมาณการวิจัย" 

(ออนไลน) ผานผานโปรแกรม Zoom วันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 

1 0 

การอบรมอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง "การสอนศึกษา

ทั่วไปกาวตอไปภายใตนวัตกรรมไอที" (ออนไลน) ผานผานโปรแกรม 

Zoom  วันที่ 28 มีนาคม  พ.ศ. 2565 

1 0 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบกลไกในการออกแบบและ

กำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร เริ่มตนจากการทำวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2556 ซึ่งมีกลุมตัวอยางประกอบดวย อาจารยผูสอน 

นักศึกษา และผูใชบัณฑิต จากนั้นจึงนำเอาผลการวิจัยมาสังเคราะหขอมูล เพื่อยกราง

โครงสรางและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ใหมีความทันสมัยและ

สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน TQF ไดแก การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 

และโครงสรางหลักส ูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (มคอ.1) สำหรับขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตรภาย

หลังจากการยกราง มคอ.2 แลวน้ัน ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิเขารวมในการวิพากษหลักสูตร 

จากน้ันไดมีการแกไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรแนะนำ เพื่อผานเขา

สูกระบวนการเสนอหลักสูตรเพื่อการพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข

ตอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรฯ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ และสงใหสำนักสงเสริมวิชาการฯ เสนอ

หลักสูตรให สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบ โดยหลักสูตรฯ ไดดำเนินการเปดรับ

นักศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1/2561 

     ผลการดำเนินงานจากข้ันตอนการออกแบบและกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร 

พบวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ไดมีการออกแบบใหมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) มีการปรับปรุงวัตถุประสงคของหลักสูตร พรอมทั้งปรับปรุงโครงสราง

หลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร (มคอ.1) ในกลุ มรายวิชาแกน กลุ มรายวิชาพื ้นฐานวิชาชีพ และกลุม

รายวิชาเฉพาะดาน มีการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหตรงกับกำหนดของ

สำนักศึกษาทั ่วไป ปร ับปรุงรายวิชาแกนใหตรงกับกลุ มรายวิชาแกนของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งไดมีการปรับปรุงรายวิชาเฉพาะดานใหสอดคลองกบั

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมและความตองการของตลาดแรงงาน เชน มี

- มคอ.2 หลักสูตรวิทยา

ศ า ส ต ร บ ั ณ ฑิ ต 

ส าข าว ิ ช าช ี ว ว ิ ท ย า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 

 

-  สร ุปแบบประ เ มิน

ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

นักศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศ า ส ต ร บ ั ณ ฑิ ต 

ส าข าว ิ ช าช ี ว ว ิ ท ย า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561 ตอหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การรวมรายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและรายวิชาอนุกรมวิธานซึ่งมีคำอธบิาย

รายวิชาและเน้ือหามีความซ้ำซอนกันและเพื่อใหเปนไปตามของกำหนดของ มคอ.1 จึง

รวมรายวิชาทั้งสองเปนรายวิชาอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ 3 หนวย

กิต และเพิ่มรายวิชาปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ 1 หนวย

กิต มีการปรับปรุงรายวิชาเทคนิคทางชีววิทยาใหเปนรายวิชาเทคนิคทางชีววิทยาและ

การใชเครื่องมือโดยเพิ่มเน้ือหาในสวนของการใชเครื่องมือทางชีววิทยาที่ทันสมัย  มีการ

เพิ ่มรายวิชาใหมคือ รายวิชาพันธุวิศวกรรมและการประยุกตใชและรายวิชาการใช

ประโยชนจากพืชซึ่งอยูในกลุมวิชาเฉพาะดานเลือก นอกจากนั้นยังมีการเพิม่รายวิชา 

สหกิจศึกษาซึ่งจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที ่จะชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง และมี

ประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเฉพาะทางกอนสำเร็จการศกึษา 

นอกจากนั้นในรายวิชาแกนทางดานภาษาตางประเทศไดมีการเปลี่ยนจากรายวิชาการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและรายวิชาอังกฤษเฉพาะกิจเปนรายวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับชีววิทยา 1 และ 2 เนื่องจากรายวิชาเดิมผูสอนจะเปนอาจารยจากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษและอาจมีการเรียนรวมหมูกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ จึงอาจจะไมไดเนน

การใชภาษาอังกฤษที ่เปนเฉพาะทางชีววิทยามากนัก เม ื ่อเปลี ่ยนเปนรายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 1 และ 2 และใหอาจารยในสาขาวิชาชีววิทยาที่มีความ

เชี ่ยวชาญภาษาอังกฤษเปนผูสอนจะทำใหนักศึกษาไดเรียนรู การใชภาษาอังกฤษที่

เฉพาะทางทางดานชีววิทยามากข้ึน 

 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

     ในปการศึกษา 2564 ซึ่งเปนปที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 หลักสูตรไดมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาที ่มีเนื ้อหาเกี ่ยวของ ให ม ีความทันสมัยตาม

ความก าวหนาในศาสตร น ั ้นๆ และตามเหต ุการณในป จจ ุบ ัน เช น รายว ิชา

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนไดเพิ่มเน้ือหาในเรื่อง ความรูเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 หลักการ

ในการตรวจเช้ือไวรัส ทั้งวิธี antigen test kit และ วิธี RT-PCR รวมถึงความรูเกี่ยวกับ

วัคซีนโควิด 19 ชนิดตางๆ เชน วัคซีนเชื้อตาย และ mRNA vaccine เปนตน เพื่อให

นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องโรคโควิด 19 ในดานตางๆ ติดตาม

ขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ดวยวิจารณญาณ รูวิธีในการปองกันตนเองจากโรคโควิด 19 

เปนตน โดยผูสอนไดระบุไวใน มคอ.3  

 

ประเมินกระบวนการ 

     สืบเน่ืองจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งไดมีผลบังคับ

ใชกับหลักสูตรที่มีการดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา ต้ังแตวันที่ 11 พ.ค. 2559 เปนตนมา 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประกอบกับปการศึกษา 2559 เปนชวงระยะเวลาที่หลักสูตรฯ จำเปนตองดำเนินการ

ปรับปรุง/พัฒนา เพื่อใหสามารถเปดรับนักศึกษาไดทันในภาคเรียนที่ 1/2561 และเมื่อ

ไดมีการประเมินกระบวนการออกแบบและกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร พบวาการ

เก็บรวบรวมขอมูลเพื ่อการยกรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ที ่ผ านมานั ้น ยังมี

จำนวนกลุมตัวอยางที่ไมครบถวนของผูมีสวนไดสวนเสีย อีกทั้งยังขาดผลการสำรวจจาก

หนวยงานและสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเขาไปทำงาน  

     การประเมินกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน

ศาสตรสาขานั ้นๆ ในปการศึกษา 2564 ประเมินจากผลการประเมินการสอนของ

อาจารยในรายวิชาที่มีการปรับปรุงโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

     จากผลของการประเมินกระบวนการ จึงมีการปรับปรุงกระบวนการโดยทำการ

สำรวจความคิดเห็นของทั้งอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษาทุกช้ัน

ป ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรฯ ตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ที่ สกอ.กำหนด 

ประกอบกับผลการประเมินจากผูควบคุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ออกฝกงาน ซึ่งถือเปน

ตัวแทนของผูใชบัณฑิต นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังไดทำการสำรวจความตองการของ

ตลาดแรงงาน ทั ้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก สถาบันการศึกษา สถาบัน

การแพทยและสาธารณสุข สถาบันวิชาการเกี่ยวกับการเกษตรและประมง บริษัท และ

โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันความจำเปนในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีววิทยาที่มี

คุณภาพตรงกับความตองการของตลอดแรงงานในปจจุบันและอนาคต ย่ิงไปกวาน้ัน ยัง

ไดเพิ่มขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษา

ช้ันนำระดับประเทศ มาชวยในการยกรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

      จากผลการประเมินการสอนของอาจารยในรายวิชาที่มีการปรับปรุงโดยนักศกึษา

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พบวา นักศึกษามีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 มากขึ้น ทั้งเรื่องการติดเชื้อ การตรวจหาเชื้อ การปองกัน

ตนเองจากโรค และวัคซีนโควิด 19 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/

ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการมีการปรับ 

ปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/

ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการมีการปรับ 

ปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การกำหนดผูสอน 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การกำหนดผูสอน 

 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบกลไกการกำหนดผูสอน

ดังน้ี 

- ประกาศเกณฑมาตรฐาน

ภาระงานของอาจารยประจำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

-  สร ุปภาระงานสอนของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     1. พิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูสอนตามคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา ความเช่ียวชาญและประสบการณในการสอนในรายวิชาตางๆ ที่เปดสอน

ในแตละภาคการศึกษา สำหรับบางหัวขอในรายวิชาที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางจะเชิญวิทยากรภายนอกที่มีคุณสมบัติเปนไปตามระเบยีบทีม่หาวิทยาลยักำหนด

มาบรรยายเปนรายช่ัวโมง 

    2. ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรเพื ่อจัด

ตารางสอนในแตละภาคการศึกษา ซึ่งหลักสูตรมีรายวิชาที่รับผิดชอบทั้งรายวิชา

พื ้นฐานวิชาชีพ รายวิชาเฉพาะ และรายวิชาแกนทางชีววิทยาที ่หลักสูตรเปน

ผูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ โดยอาจารยผูสอนที่

ไมใชผูบริหารตองมีภาระงานสอนไมต่ำกวา 12 ช่ัวโมง ประธานหลกัสูตรมีภาระงาน

สอนไมต่ำกวา 9 ชั่วโมง สวนผูบริหารระดับรองคณบดีขึ้นไปจะมีภาระงานสอนไม

ต่ำกวา 6 ชั่วโมง ตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงจัดสงรายชื่อผูสอน

ใหแกสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึกขอมูลในระบบบริการ

การศึกษา   

   3. หากอาจารยในหลักสูตรมีชั่วโมงสอนเกินกวาภาระงานสูงสุดที่มหาวิทยาลัย

กำหนด หรือเปนรายวิชาที ่ไมตรงกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารยใน

หลักสูตร อาจพิจารณาจางอาจารยพิเศษที่มีความเช่ียวชาญและมีคุณสมบัติเปนไป

ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาสอนในรายวิชาดังกลาว 

      4. หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยมีระบบในการประเมินการสอนของอาจารย

โดยนักศึกษา  เมื่อนักศึกษาจะเขาไปดูผลการเรียนในระบบบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะตองทำแบบประเมินการสอนของอาจารยผูสอนกอนจึงจะ

ดูผลการเรียนได  โดยตามเกณฑแลวอาจารยผูสอนตองไดคะแนนประเมินไมต่ำกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หากมีอาจารยผูสอนที่ไดคะแนนประเมินต่ำกวา

เกณฑที่กำหนด หลักสูตรมีกลไกดังน้ี 

       - นำเรื่องเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเชิญอาจารยผูสอนใน

รายวิชาวิชาที่ไดคะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑที่กำหนดมาชี้แจงวิธีการสอน การ

ประเมินผล และปญหาในการจัดการเรียนการสอน  

       - ใหอาจารยประจำวิชาที่ไดคะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑจัดทำแผนพัฒนา

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       - หากอาจารยประจำวิชาใดไดคะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑเปนเวลา 2 ภาค

การศึกษาจะใหงดสอนในรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาตอไป 

 

 

และอาจารยประจำหลักสูตร 

ปการศึกษา 2564 

 

-  ต าร า ง เ ร ี ย น น ั กศ ึ ก ษ า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ประจำป

การศึกษา 2564 

 

-  ต าร า งสอนส  วนบ ุ ค ค ล

อาจารยในหลักสูตร 

 

- รายงานการประชุมอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

- ผลการประเมินการสอนของ

อาจารยผูสอนโดยนักศึกษาใน 

รายวิชาในหลักสูตรประจำป

การศึกษา 2564 

 

- สรุปแบบประเมินความพึง

พอใจของอาจารยตอหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

      ผลการดำเนินงานดานการกำหนดผูสอนในปการศึกษา 2564 พบวาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรมีภาระงานสอนอยูในเกณฑที่

กำหนด โดยอาจารยสวนใหญไดสอนในรายวิชาแกนใหกับนักศึกษาหลักสูตรตางๆ 

ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการฝกหัดครู ไดแก รายวิชา 

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา 1 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชีววิทยา 2 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

ชีววิทยาทั่วไป และ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป และมีชั่วโมงสอนในรายวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพและรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่ตนเองจบการศึกษา

อยางนอย 1 รายวิชาตอปการศึกษา ซึ่งอาจารยสามารถเก็บสะสมภาระงานเพื่อเปน

แนวทางการขอตำแหนงทางวิชาการตอไป  

       สำหรับการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ

ภาคการศึกษา ที่ 2/2564 พบวา ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีคะแนนผลการประเมิน

เฉลี่ยมากกวา 3.51  

       จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายในปการศึกษา 

2564 ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรในดานอาจารยผูสอน หัวขออาจารยมีคุณวุฒิและ

ประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ไดคาคะแนนเฉลี่ย 4.27 

 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการการกำหนดผูสอน ดังน้ี 

    1. ประชุมอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารยประจำหลกัสตูรเพื่อประเมนิ

กระบวนการกำหนดผูสอนในแตละภาคการศึกษาเมื ่อสิ ้นสุดภาคการศึกษาวามี

ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหาที ่พบเพื่อ

หาทางปรับปรุงแกไขกระบวนการการกำหนดผูสอนในภาคการศึกษาถัดไป  

   2. ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการการกำหนดผูสอนจากผลการประเมิน

การสอนแตละรายวิชาโดยนักศึกษา พบวา ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีคะแนนผลการ

ประเมินเฉลี่ยมากกวา 3.51 ซึ่งอยูในเกณฑที่กำหนด 

   3. ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารยตอหลักสูตร  โดยผลการประเมินในดานการบริหาร

อาจารย หัวขอการมอบหมายภาระหนาที่แกอาจารยมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ

ความรูความสามารถและประสบการณ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.83  และหัวขอจำนวน

ภาระงานของอาจารยประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมไดคาคะแนนเฉลี่ย 4.83 

    จากผลการประเมินพบวา กระบวนการการกำหนดผู สอนของหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพดี ทั ้งในดานรายวิชาและจำนวนชั ่วโมงสอนที่อาจารยแตละคน

รับผิดชอบตอภาคการศึกษาทำใหการเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพเมื่อพิจารณาจาก
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

คะแนนประเมินที่นักศึกษาประเมินผูสอนซึ่งทุกรายวิชาไดคะแนนสูงกวาเกณฑที่

กำหนดและการประเมินความพึงพอใจของอาจารยอยูในระดับพึงพอใจมาก   

 

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี 

     เน่ืองจากในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จำนวนนักศึกษาที่เขาใหมในปการศึกษา 

2564 ลดลงในหลายหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหลาย

หลักสูตรมีจำนวนผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาไมถึงเกณฑข้ันต่ำที่กำหนดคือ 10 คน จึงไม

สามารถเปดหมูเรียนได อีกทั้งมีหลักสูตรที่ปดหลักสูตรแลวไมไดรับนักศึกษาใหม

รวมทั้งหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาซึ่งปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2563 เปน

ตนมา จึงทำใหมีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเฉพาะที่หลักสูตรรับผิดชอบสอนลดลง

มาก  สวนหลักสูตรที่สามารถเปดหมูเรียนไดแตมีจำนวนนักศึกษานอยทางสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดตารางสอนในรายวิชาแกนที่หลักส ูตร

ชีววิทยาสอนใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 หลกัสูตรตางๆ โดยการรวมหมูเรียนนักศึกษา

หลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษานอยเขาดวยกันในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป ปฏิบัติการ

ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยา 1 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ทำใหจำนวนหมูเรียนลดลงเปน

อยางมาก มีผลทำใหภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตรลดลงจนอาจไมถึงภาระ

งานขั้นต่ำที่กำหนด  หลักสูตรจึงไดจัดประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื่อแกปญหา

ดังกลาว ที่ประชุมมีความเห็นวาใหอาจารยที่มีภาระงานยังไมถึงภาระงานขั้นต่ำที่

กำหนดสอนเพิ่มในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือเปดรายวิชาเลือกเสรีเพื่อใหภาระงาน

สอนถึงตามเกณฑที่กำหนด 

การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบและกลไกในการกำกับ 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 

ดังน้ี 

      การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 

      1. หลักสูตรแจงกำหนดการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ในที ่ประชุมอาจารย

ผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร และแจงอาจารยผู สอนใน

หลักสูตรทางอีเมลหรือทางกลุมไลน 

      2. อาจารยผูสอนรายวิชาจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคลองกับคำอธิบาย

รายวิชา โดยพิจารณาเนื้อหาใหทันสมัย และกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการ

- รายงานการประชุมอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
- สรุปผลการสง มคอ.3 และ 

มคอ.4 รายวิชาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา ปการศึกษา 2564 

 
- มคอ.3 

 

- ตัวอยางแบบประเมินของผู

ควบค ุมการฝ กงานท ี ่ ม ี ต อ

น ั กศ ึ กษาฝ  ก ง าน ใ น ภ า ค

การศึกษาที่ 1/2564 
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สอนที่เหมาะสมสอดคลองกับผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู

จากหลักสูตรสูรายวิชาที่กำหนดไวใน มคอ.2 

      3. อาจารยผู สอนรายวิชานำ มคอ.3 และ มคอ.4 เขาที ่ประชุมอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหาตาม

คำอธิบายรายวิชา และสอดคลองกับผังแสดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

      4. อาจารยผูสอนรายวิชาบันทึกในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยกอนเปด

ภาคการศึกษา  

      5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ของ

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา 

      6. หากมีอาจารยผูสอนรายวิชาใดที่ไมสง มคอ.3 กรรมการหลักสูตรแจงเตือน

และติดตามการสง มคอ.3 และ มคอ.4   

 

      การจัดการเรยีนการสอน 

      1. กำกับใหอาจารยผูสอนมีการจัดการเรียนรูแบบ active learning โดยเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ ใหระบุรายละเอียดไวใน มคอ.3 ใหชัดเจน ทั้งในสวนที่เกี่ยวของ

กับวิธีการสอนและการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย  

      2. กำหนดแผนการจัดการศึกษาในรายวิชาที่ตองการเนนการนำทักษะทางดาน

วิชาการมาประยุกตใชในการปฏิบัติจนเห็นผลอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

         2.1 รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสวนใหญเปนรายวิชาที ่มีทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังน้ันหลักสูตรจึงตองกำกับติดตามการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาสามารถนำความรูมาประยุกตใชได และมีทักษะ

ปฏิบัติการที่เกี่ยวของในเรื่องที่เรียน โดยตองระบุไวใน มคอ.3 และกำกับติดตาม

กิจกรรมในการเรียนการสอน 

         2.2 กำหนดใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 ตองเรียนรายวิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา 

ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาในการกำกับดูแล มี

อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่มีความรูความสามารถตรงกับหัวขอวิจัยที่นักศึกษา

สนใจเปนผูใหคำปรึกษาตลอดการทำโครงการวิจัยเมื่อนักศึกษาอยูชั้นปที่ 3 และ

สามารถดำเนินการวิจัยไดโดยใชเวลาวางจากการเรียนเพื่อใหสามารถจบการศึกษา

ไดทันในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4 การสอบผานในรายวิชานี้นักศึกษาตอง

นำเสนอผลงานวิจัยหนาชั้นเรียนตอคณะกรรมการ 3 ทาน ประกอบดวย อาจารย

ผู ร ับผิดชอบรายวิชา อาจารยที ่ปรึกษา และตัวแทนอาจารยประจำสาขาวิชา

ชีววิทยา 

 

- ผลการประเมินการสอนของ

อาจารยผูสอนโดยนักศึกษาใน 

รายวิชาในหลักสูตรประจำป

การศึกษา 2564 

 

- สรุปแบบประเมินความพึง

พ อ ใ จ ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ต อ

หลักสูตร 
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        2.3 กำหนดใหนักศึกษาช้ันปที่ 3 ไดเรียนในรายวิชาการเตรียมความพรอมฝก

ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เพื่อเปนการ

เตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันป

ที่ 4  

        2.4 กำหนดใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยาในภาค

การศึกษาที ่ 2 โดยฝกในหนวยงานราชการหรือเอกชนที่เกี ่ยวของกับงานดาน

ชีววิทยา เปนเวลาไมนอยกวา 450 ชั่วโมง แตงตั้งอาจารยผูควบคุมดูแลและให

คำปรึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ และอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณ

วิชาชีพ มีการปฐมนิเทศกอนการออกฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อช้ีแจงระเบียบขอ

ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

     ผลการดำเนินงานพบวา 

     1. ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชา อาจารย

ประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอนในหลักสูตรทุกทานไดจัดทำและสง มคอ.3/มคอ.

4 ในรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2564 ในระบบบริการการศึกษาครบถวนทุก

รายวิชา และไดแจก มคอ.3/มคอ.4 ใหกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสปัดาหแรก

ของการเปดภาคการศึกษา  

     2. ม ีรายว ิชาท ี ่ม ีกระบวนการจัดการเร ียนร ู แบบ project-based และ 

problem-based รวมทั ้งการใชสื ่อการเรียนรู ที ่ทันสมัยในรายวิชาตางๆ เชน 

โครงการวิจัยทางชีววิทยา การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช จุลินทรียอุตสาหกรรม วิทยา

เห็ดรา และกีฏวิทยา เปนตน 

     3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณดาน

ชีววิทยา ใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูและไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ

จากการเรียนในรายวิชาตางๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติจนเห็นผลอยางเปน

รูปธรรม โดยในแตละกิจกรรมมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

          3.1 ในรายวิชาการเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ

ศ ึกษา นักศ ึกษาได เร ียนร ู  เก ี ่ยวก ับความรู และท ักษะท ี ่ควรมีก อนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพชีววิทยา การปฏิบัติตัวในการฝกงาน งานและอาชีพที่นักศึกษา

สามารถทำไดเมื่อจบการศึกษา ในปการศึกษา 2564 เน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 จึงไมสามารถจัดกิจกรรมนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานใน

หนวยงานที่เกี่ยวของได แตนักศึกษา รุน 62 นี้ ไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานรวมกับ 

นักศึกษา รุน 61 ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑพระรามเกา ในป

การศึกษา 2563 แลว อาจารยผูสอนไดเพิ่มเติมประสบการณใหนักศึกษา โดยการ
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นำเสนอภาพและกิจกรรมการศึกษาดูงานที่เคยไปในปที่ผานๆ มา ใหนักศึกษาได

เรียนรู อีกทั้งมีการใหนักศึกษารุนพี่ที่ฝกประสบการณวิชาชีพเสร็จสิ้นแลวนำเสนอ

ขอมูลการเตรยีมตัว ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย และประสบการณที่ไดจากการ

ฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานตางๆ ใหรุนนองฟง นอกจากน้ันไดมอบหมาย

ใหนักศึกษาอบรมในหลักสตูรออนไลนของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ เรื่องเกี่ยวกับแนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพอีกดวย   

          3.2 การทำโครงการวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 4 ในรายวิชาโครงการวิจัยทาง
ชีววิทยาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ซึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานี้ 12 คน 
มีอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยประจำสาขาชีววิทยา รวมทั้งหมด 8 ทาน ทำ
หนาที ่ เป นอาจารยท ี ่ปร ึกษาโครงการวิจ ัย ในปการศึกษา 2564 เนื ่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการ
สอนออนไลนตลอดทั้งปการศึกษา มีผลทำใหการทำโครงงานวิจัยของนักศึกษามี
ความลาชากวาปกติ เน่ืองจากไมสามารถเขามาใชหองปฏิบัติการไดในบางชวง ตาม
มาตรการของมหาวิทยาลัย จึงทำใหมีนักศึกษาที่สามารถสอบนำเสนอผลงานวิจัย 
และสงเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณไดสำเร็จลุลวงภายในภาคการการศึกษาที่ 2/2564 
เพียง 3 คน มีนักศึกษาที่ยังคงติด I รายวิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา จำนวน 9 คน 
ซึ่งคาดวาจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน 2565 

          3.3 การฝกงานของนักศึกษาชั ้นปที ่ 4 ในรายวิชาการฝกประสบการณ

วิชาชีพชีววิทยา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ซึ่งมีนักศึกษาออกฝกงานจำนวน 12 

คน โดยเปนหนวยงานของรัฐทั้งหมดจำนวน 4 แหง และมีอาจารยประจำหลักสูตร

และอาจารยประจำสาขาวิชาชีววิทยาไปนิเทศ ณ หนวยงานที่นักศึกษาออกฝกงาน 

จำนวน 4 คน ผลการประเมินจากผูควบคุมการฝกงานในหนวยงานที่มีตอนักศึกษา

ฝกงานมีคะแนนเฉลี่ยทุกดาน (ดานคุณภาพงาน ปริมาณการทำงานและบุคลิกภาพ

และการปฏิบัติตน) เทากับ 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัทำ

แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

    1. ประชุมอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารยประจำหลกัสตูรเพื่อประเมนิ

กระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษาวามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหา

ที่พบเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขกระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป  

    2. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินการสอน

ของอาจารยแตละรายวิชาโดยนักศึกษา 
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     ผลการประเมินกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ

แผนการเร ียนร ู  (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน พบวา 

กระบวนการมีประสิทธิภาพดีทำใหทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการสง มคอ.3 และ 

มคอ.4 ครบทุกวิชา การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพพิจารณาจากคะแนน

ประเมินที่นักศึกษาประเมินผูสอนซึ่งทุกรายวิชาไดคะแนนสูงกวาเกณฑที่กำหนด 
 

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี 

     เนื่องจากในปการศึกษา 2564 มีสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

ซึ ่งระบาดอยางหนักทำใหมีผลตอการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได

กำหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลนทั้ง 2 ภาคการศึกษา หลักสูตร

ชีววิทยาจึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร

เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการสอนออนไลน   

แตยังคงมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับลักษณะเน้ือหาของรายวิชาตางๆ โดยให

ระบุไวใน มคอ.3 แตละรายวิชา 

 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยามีระบบกลไกการจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

1. อาจารยประจำหลักสตูรประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. ประชุมอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อ

กำหนดรายวิชาที่จะมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหสอดคลองกับสาระของรายวิชาและ

สอดคลองกับโครงการและกิจกรรมของหลักสูตร และนำไปเขียนระบไุวใน มคอ. 3 

ใหชัดเจน 

3. อาจารยผู สอนจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- รายงานการประชุมกรรม 

การประจำหลักสูตร 

 

-  มคอ.3 รายว ิชาต างๆ ที่

เก่ียวของ 

 

- โครงการบริการวิชาการที่

เก่ียวของ 

 

- สรุปแบบประเมินความพึง

พ อ ใ จ ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ต อ

หลักสูตร 

- หลักฐานการเผยแพร

งานวิจัยของนักศึกษา 
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4. ประชุมอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อ

ประเมินผลและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ 

 

ผลการดำเนินการในปการศึกษา 2564 มีดังน้ี 

1. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบัการวิจัย  

          1.1 รายวิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา นักศึกษาจะตองทำโครงการวิจัย

ทางดานชีววิทยาเปนรายบุคคลในหัวขอที่สนใจ โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ในการกำกับดูแล มีอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่มีความรูความสามารถตรงกับ

หัวขอวิจัยที่นักศึกษาสนใจเปนผูใหคำปรึกษาตลอดการทำโครงการวิจัย รายวิชาน้ี

น ักศ ึกษาต องนำเสนอผลงานวิจ ัยหน าช ั ้นเร ียนตอคณะกรรมการ 3 ท าน 

ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยที่ปรึกษา และตัวแทนอาจารย

ประจำสาขาวิชาชีววิทยา 

          1.2  ในบางรายวิชาจะมีการมอบหมายใหนักศึกษาทำโครงการวิจัยยอยเปน

กลุมในหัวขอที่เกี่ยวของและสนใจ เชน รายวิชาจุลินทรียอุตสาหกรรม ไดมอบหมาย

ใหนักศึกษาแตละกลุมทำโครงการวิจัยยอย เรื่องการพัฒนาอาหารหมักพื้นบาน โดย

ใหคิดคน ทดลองผลิตภัณฑอาหารหมักใหมๆที่สนใจ จัดทำรายงานการวิจัยและ

นำเสนอ รายวิชากีฏวิทยามอบหมายงานใหนักศึกษาเลือกชนิดของแมลงที่จะเลี้ยง 

คนละ 1 ชนิด และทำโครงงานการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงชนิดดังกลาว 

เปนตน 

1.3 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ อาจารยผูสอนไดบูรณาการ

ในการเรียนการสอนกับงานวิจัย ตัวอยางเชน 

          - ผศ.ดร. ขวัญชัย คูเจริญไพศาล บรูณาการการเรียนการสอนรายวิชาวิทยา 

เห็ดรา กบังานวิจัย เรื่อง การคัดเลือกเช้ือแอคติโนมัยสีทจากลำไสปลวกที่มีประสิทธิ 

ภาพในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพยับย้ังการเจรญิของเช้ือรากอโรคแอนแทรค 

โนสในพรกิ  

          - ผศ.ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสรรีวิทยา 

ทั่วไปกับงานวิจัย เรื่อง การเจริญเติบโตและองคประกอบทางเคมีของน้ำมันหอม 

ระเหยของเปราะทีป่ลูกภายใตสภาวะขาดน้ำรวมกบัพาโคลบิวทราโซล  

     2. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบรกิารวิชาการ  ดังน้ี                       

           2.1 อาจารยในหลักสูตรมกีารบรูณาการกิจกรรมโครงการ อพสธ. กับการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก 
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               - ผศ.ดร. ราเมศ จุยจุลเจิม บูรณาการกิจกรรม การกำหนดพื้นที่และ

สำรวจพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับการเรียนการ

สอนรายวิชา ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ   

                - ผศ. เปมิกา ขำวีระ บูรณาการกิจกรรมการศึกษาโมเดลการผลติไบโอ

ดีเซลและจัดทำฐานขอมูลการใชประโยชนจากยีสตพื ้นถิ ่นในพื ้นที ่โดยรอบของ

วิทยาลัยชัย บาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับการเรียนการสอน

รายวิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา โดยใหเปนหัวขอโครงการวิจัยของนักศึกษา  

              - อาจารย ดร.วชิราภรณ ฟูนัน บูรณาการกิจกรรมการสำรวจเก็บ

รวบรวมและจำแนกประเภทแมลงในพื้นที่แปลงนา ของวิทยาลัยชัยบาดาลพพิฒัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กับการเรียนการสอนใน

รายวิชากีฏวิทยา และรายวิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา โดยใหเป นหัวขอ

โครงการวิจัยของนักศึกษา 

          2.2 อาจารยในหลักสูตรมีการบรูณาการกิจกรรมโครงการศาสตรพระราชา 

กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก 

              - ผศ.ดร. ขวัญชัย คูเจริญไพศาล และอาจารยอริสรา เอี ่ยมสืบทับ 

บูรณาการกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการหนอไมฝรั่งอินทร ีย

เพื่อใหไดมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร กับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาเห็ด

รา และรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน ตามลำดับ 

       3. การบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

           3.1 ในรายวิชาจุลินทรียอุตสาหกรรม อาจารยผูสอนไดใชกระบวนการจัด

เรียนการสอนแบบการวิจัยเปนฐานและบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมโดยมอบหมายใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจุลินทรียอุตสาหกรรมทำงาน

วิจัยยอยเปนกลุม เรื่องการพัฒนาอาหารหมักพื้นบาน ซึ่งเปนรักษาวัฒนธรรมทาง

อาหารของทองถ่ิน  

            3.2 นักศึกษาและอาจารยในหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมและประเพณีอัน

ดีงามที่จัดโดยหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เชน พิธีในวันสำคัญตางๆ งานวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย เปนตน ในรูปแบบออนไลนหรือมารวมงานตามความ

เหมาะสมกับสถานการณ 

 

หลักสูตรไดมีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการ

กับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

ดังนี ้



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 77 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

          โดยการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

เพื่อประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทีม่ีการบูรณา

การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในแตละภาคการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาวามีประสิทธิภาพและมี

ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหาที่พบเพื่อหาทางปรับปรุงแกไข

กระบวนการในภาคการศึกษาถัดไป นอกจากน้ันยังไดใหนักศึกษาประเมินความพึง

พอใจตอหลักสูตรในดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ซึ่งไดคะแนนประเมิน

เฉลี่ยเทากับ 4.16 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี 

       ผลการประเมินกระบวนการพบวา รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและ

การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ยังมีจำนวนคอนขางนอยในปการศึกษา 2563 ดังน้ัน

ที่ประชุมจึงมีมติวา อาจารยทุกทานที่ไดรับทุนวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยและจาก

หนวยงานภายนอกจะตองมีแผนการบูรณาการงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาที่ตนเองรับผดิชอบอยางนอย 1 รายวิชา โดยใหกำหนดไวใน มคอ.3 

ของรายวิชาดังกลาว และสงเสริมใหรายวิชาตางๆ มีการใหนักศึกษาไดทำวิจัยยอย

ในหัวขอที่เกี่ยวของมากขึ้น สวนการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

กำหนดใหอาจารยผูสอนในรายวิชาที่สามารถเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมหรือภูมิปญญา

ทองถ่ินไดระบุหัวขอที่บูรณาการไวใน มคอ.3  

      นอกจากนั้นหลักสูตรไดมีการสนับสนุนใหนักศึกษานำเสนอรางโครงการวิจัย

ทางชีววิทยาเพื่อขอทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย

มีอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย คือ ผศ.ดร. วันทนา ลบีอนอย คอยใหขอเสนอแนะ 

 

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

     มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม ในปการศึกษา 2564 ดังน้ี 

     1. รายวิชาที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการทำนุ

บำรุงศิลปะวัฒนธรรม ที่มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม ตัวอยางที่

เห็นไดชัดคือ รายวิชาจุลินทรียอุตสาหกรรมทีไ่ดมอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมทำ

โครงการวิจัยยอย เรื ่องการพัฒนาอาหารหมักพื้นบาน โดยใหคิดคน ทดลอง

ผลิตภัณฑอาหารหมักที่สนใจจนไดผลิตภัณฑอาหารหมักที่สามารถนำไปตอยอดเปน

อาชีพได โดยบูรณาการกระบวนการวิจัยและเปนการพัฒนาอาหารหมักพื้นบานซึ่ง

เปนวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยที่ผานมาไดมีการนำผลิตภัณฑที่ไดจากโครงงานวิจัยยอย

ในรายวิชาไปบริการวิชาการ และจำหนายในงานสัปดาหวิทยาศาสตรที ่จ ัดใน
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลัย และมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติ ที่อิมแพค เมืองทองธานี เชน ขาว

หมากไรแอลกอฮอล มีผูรวมงานสนใจเปนอยางมาก 

     2. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการที่มีผลเปน

รูปธรรม ตัวอยางเชน  ผศ.ดร. ขวัญชัย คูเจริญไพศาล และอาจารยอริสรา เอี่ยมสืบ

ทับ ไดบูรณาการโครงการศาสตรพระราชา กิจกรรม การอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่อง

การจัดการหนอไมฝรั่งอินทรียเพื่อใหไดมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร กับการ

เร ียนการสอนรายวิชาวิทยาเห็ดรา และรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื ้องตน 

ตามลำดับ ในการนำความรูเรื่อง การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิถี การใช

ปุยอินทรียในการจัดการหนอไมฝรั่ง สงเสริม และใหคำแนะนำ จนเกษตรกรผูปลูก

หนอไมฝรั่งในพื้นทีชุ่มชนเกาะรัง อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สามารถไดรับ

การรับรองเกษตรอินทรียไดสำเร็จ 

     3. มีโครงการวิจัยทางชีววิทยาของนักศึกษาไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เรื่อง นักศึกษาผูวิจัย

คือ นางสาวศิริวิมล สีระพจนนักศึกษา ชั ้นปที ่ 4 ซึ ่งเปนนักศึกษาคนแรกของ

หลักสูตรที่ไดทุนสนับสนุนในการทำโครงงานวิจัยทางชีววิทยา และนักศึกษาได

นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 

18 มีนาคม 2565 

- ศิริวิมล สรีะพจน วันทนา ลีบอนอย. การศึกษาโครงสรางพันธุกรรมของบกุใน

พื้นที่อำเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบรุี The genetics study of konjac in 

Chaibadan district, Lopburi province. การประชุมวิชาการระดับชาติการ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 18 มนีาคม 2565. 3163-3170  

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

 เน่ืองจาก 

• ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม ไดแก  มีรายวิชาที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การ

บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ที่มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม  มีโครงการวิจัยทาง

ชีววิทยาของนักศึกษาไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เรื่อง 

นักศึกษาผูวิจัยคือ นางสาวศิริวิมล สีระพจนนักศึกษา ช้ันปที่ 4 ซ่ึงเปนนักศึกษาคนแรกของหลักสูตรที่ไดทุนสนับสนุนในการ

ทำโครงงานวิจัยทางชีววิทยา และนักศึกษาไดนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2565 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……4….. ระดับ • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/

ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปน

รูปธรรม 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……4….. ระดับ • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/

ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปน

รูปธรรม 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3. การกำกับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

       

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบกลไกการประเมินผูเรยีน 

ดังน้ี 

       1. มอบหมายใหอาจารยผูสอนกำหนดเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผล
การเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรยีนรูในแตละรายวิชา ตามที่กำหนดไว
ใน มคอ.2 โดยระบุไวอาจารยผูสอนกำหนดเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผล
การเรียนในแตละรายวิชา โดยระบุไวใน มคอ.3/มคอ.4 และแจงใหนักศึกษาทราบ
ในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน  ทั้งน้ี นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การปรับเปลี่ยนเกณฑและน้ำหนักคะแนนการประเมินไดตามความเหมาะสมและ
เห็นพองตองกันระหวางผูสอนและผูเรียน และน้ำหนักขององคประกอบในการ
ประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา      
      2. มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑการตัดเกรดในแตละรายวิชาเปน 3 สวน ไดแก  
1. คะแนนดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งพิจารณาจาก 5 ดาน คือ การแตงกายถูกตอง
ตามระเบียบ การตรงตอเวลา การใชวาจาในการสื่อสารสุภาพเหมาะกับกาลเทศะ  
ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  2. คะแนนระหวางภาค 
และ 3. คะแนนปลายภาค โดยอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจะเปนคนกำหนด
น้ำหนักคะแนนในสวนคะแนนระหวางภาคและปลายภาคโดยความเห็นพองของ
นักศึกษา  สวนคะแนนคุณธรรม จริยธรรมมหาวิทยาลัยกำหนดสัดสวนเปน 20 
คะแนนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป และ 10 คะแนนในรายวิชาอื่นๆ      
      3. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงทุกรายวิชา เครื่องมือ
ประเมินมีความหลากหลาย การพิจารณาผลการเรียนระหวางภาค ผูสอนอาจ
กำหนดใหมีการสอบกลางการศึกษาไดตามความเหมาะสม ภายใตการจัดการเรียน
การสอน 15 สัปดาห โดยนักศึกษาจะไดรับทราบผลการเรียนของตนเองเปนระยะ
จากอาจารยผูสอน สวนการจัดสอบปลายภาคจะดำเนินการในสัปดาหที่ 16 ตาม
ตารางสอบสวนกลางฯ 
      4. อาจารยผูสอนสงเกรดในระบบออนไลนและระบบเอกสารตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถเขาดูเกรดของตนเองไดหลงัจากที่ไดทำ
การประเมินผลการสอนของอาจารยเปนที่เรียบรอยแลว 

- มคอ.3 

 

- ผลการประเมินการสอนของ

อาจารยผู สอนโดยนักศึกษาใน 

รายวิชาในหลักสูตรประจำป

การศึกษา 2564 

 
- สร ุปแบบประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาชั้นปสุดทาย

ตอหลักสูตรประจำปการศ ึกษา 

2564 

 
- รายงานการประชุมอาจารย

ผ ู  ร ั บผ ิ ดชอบหล ักส ู ต รและ

อาจารยประจำหลักสูตร  
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      5. ในกรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยในผลการเรียนของตนเอง อาจารยผูสอนตอง
ชี้แจงขอมูลหลักฐานซึ่งเปนที่มาของคะแนนที่ใชในการตัดเกรดและการกระจาย
ของเกรดใหนักศึกษาทราบอยางชัดเจน เพื ่อปองกันการเกิดขอรองเรียนของ
นักศึกษา 

      6. อาจารยผูสอนนำผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินการสอนใน

แตละรายวิชามาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา/รายงานผลการ

ดำเนินงานภาคสนามตามแบบ มคอ.5/มคอ.6และสงในระบบออนไลนตามกำหนด

ของมหาวิทยาลัย 

      7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร

ประจำปการศึกษา 2564 ตามแบบ มคอ.7 

 

      จากระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรูฯ ในปการศึกษา 2564 ที่กำหนด
ไว มีผลการดำเนินงานโดยพบวาอาจารยผู สอนไดกำหนดใหคะแนนคุณธรรม
จริยธรรมมีคารอยละ 10 ทุกรายวิชา และมีการประเมินโดยใชการสังเกต
พฤติกรรมในการเขาเรียนออนไลน ซึ ่งนักศึกษาสวนใหญม ีความตั ้งใจและ
รับผิดชอบในการเรียนสม่ำเสมอ จึงไมคอยมีปญหาในการใหคะแนน สำหรับการ
ประเมินผลการเรียนรูอีก 4 ดาน จะใชการประเมินทั้งระหวางภาคและสอบปลาย
ภาค สำหรับการประเมินระหวางภาคนั้น เนื่องจากรายวิชาสวนใหญที่หลักสูตร
จัดการเรียนการสอนจะมีทั้งหนวยกิตภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูดวยกัน ดังน้ัน
จึงมีทั้งการเก็บคะแนนยอยและการสอบกลางภาคควบคูกันไป  การเก็บคะแนน
ยอยที่ผูสอนนำมาใชในการประเมิน ไดแก การทำใบกิจกรรม ชิ้นงาน รายงาน
การศึกษาคนควาและรายงานผลปฏิบัติการทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม ตลอดจน
การสังเกตการมีสวนรวมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น สวนปลายภาคจะ
เปนการวัดผลโดยการสอบ  
       ผลการประเมินผลการเรียนรูฯ เมื่อสิ้นสุดในแตละภาคการศึกษา พบวาการ
กระจายของเกรดในแตละรายวิชาสวนใหญมีแนวโนมอยูในเกณฑปกติ รายวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
นักศึกษาสวนใหญไดระดับผลการเรียนสูง  
 

      หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ โดยการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสตูรเพื่อประเมินกระบวนการการประเมนิผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติวามีประสิทธิภาพและ

มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหาที่พบเพื่อหาทางปรับปรุงแกไข 

นอกจากนั้นยังไดใหนักศึกษาชั้นปสุดทายประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรใน

ดานการวัดประเมินผล ซึ่งไดคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 โดยหัวขอวิธีการวัด
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ประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน ไดคะแนน 

4.18 หัวขอการวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลงที่

กำหนดไว ล วงหน า ได คะแนน 4.09 และห ัวข อการวัดและประเมินผลมี

ประสิทธิภาพและยุติธรรม ไดคะแนน 4.27 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี 

     เน่ืองจากในปการศึกษา 2564 มีสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 

อยางหนัก มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลนทั้ง 2 

ภาคการศึกษา หลักสูตรชีววิทยาจึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อหาแนวทางรวมกันในการปรับปรุงรูปแบบและ

กระบวนการในการประเม ินผลการเร ียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน เหมาะสมกับ

รายวิชาตางๆ และมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ในรายวิชาวิทยาการเห็ดรา 

เนื่องจากการสอบออนไลนเปนการยากที่จะปองกันการลอกขอสอบ หรือการ

คนหาคำตอบจากอินเทอรเน็ต อาจารยผูสอน ผศ.ดร. ขวัญชัย คูเจริญไพศาล จึง

ไดปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรูจากการทำ

ขอสอบเปนการสอบปากเปลาเปนรายบุคคลซึ่งสามารถแกปญหาได และทำให

การประเมินผลมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หลักสูตรมีระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ดังน้ี 

1. แตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ระดับหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการหลกัสตูร จำนวน 5 คน และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกหลักสูตร จำนวน 2 คน  

2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์มาตรฐานผลการเรียนรู ระดับ

สาขาวิชาประชุมเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิและผลการเรยีนรูของนักศึกษา  

จำนวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจำนวนรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา โดย

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูจะพิจารณาจากองคประกอบดังน้ี 

คือ เกณฑการวัดผล ขอสอบ งานที่มอบหมาย เชน รายงาน โครงงาน  โมเดล 

และอื่นๆ รายงานผลการเรียนวามีการกระจายของระดับคะแนนเปนปกติหรือไม  

รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย การพิจารณา มคอ.5 เทียบกับ มคอ.

-  ราย งานผลการทวนสอ บ

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ

เ ร ี ยนร ู  ของน ั กศ ึ กษาระดับ

รายว ิชาของหล ักส ูตรว ิทยา

ศ าสต ร บ ัณฑ ิ ต  ส าข าว ิ ช า

ช ีวว ิทยา ประจำปการศ ึกษา 

2564 

 

- รายงานการประชุมอาจารย

ผ ู  ร ั บผ ิ ดชอบหล ักส ู ต รและ

อาจารยประจำหลักสูตร 
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3 ในแตละรายวิชาที่ทำการทวนสอบ และสอดคลองกับผังแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาดังกลาวที่กำหนดไวใน มคอ.2  

3. คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาวิเคราะห 

และสรุปผลการทวนสอบ จัดทำรายงานการทวนสอบเสนอตอคณะ 

      จากระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูฯ ในปการศึกษา 

2564 ที่กำหนดไว มีผลการดำเนินงานโดยพบวาหลักสูตรฯ ไดจัดการทวนสอบฯ 

โดยเชิญคณะกรรมการทวนสอบประจำหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยประจำ

หลักสูตร และอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากหลักสูตรอื่นจำนวน 2 ทาน จากหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป เขามารวมในการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งมีรายวิชาที่จัดการทวนสอบฯ จำนวน 17 

รายวิชา คิดเปนรอยละ 89.47 ของจำนวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 19 รายวิชา 

ในปการศึกษา 2564 พบวา รายวิชาส วนใหญมีการประเมินผลการเรียนรู

ครอบคลุมและสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูรายวิชาที่ระบุไวใน มคอ.3 และผล

การเรียนรูของหลักสูตรจากแผนที่การกระจายความรับผิดชอบใน มคอ.2 วิธีการ

วัดผลและประเมินผลแตละรายวิชามีความหลากหลายและนาสนใจ เชน  รายวิชา

จุลินทรียอุตสาหกรรมมอบหมายใหแตละกลุมทำการวิจัยยอยศึกษาผลิตภัณฑ

อาหารหมักจากจุลินทรีย  รายวิชากีฏวิทยามอบหมายงานใหนักศึกษาเลือกชนิด

ของแมลงที่จะเลีย้ง คนละ 1 ชนิด และทำโครงงานการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของ

แมลงชนิดดังกลาว เปนตน 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ ดังน้ี 

โดยการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

เพื่อประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาวา

มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหาที่พบเพื่อ

หาทางปรับปรุงแกไข  

      

การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7) 

 

หลักสูตรมีระบบกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ดังน้ี 

      1. หลักสูตรแจงกำหนดการสงรายงานการจัดการเรยีนการสอน (มคอ.5 และ 

มคอ.6) ซึ่งกำหนดไวคือ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ในที่ประชุม

- สร ุปผลการสง มคอ.5 และ 

มคอ.6 ของอาจารย ผ ู สอนใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาช ีวว ิทยา ประจำป

การศึกษา 2564 

 

- หลักฐานการสง มคอ.7 ของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร  และแจงอาจารย

ผูสอนในหลักสูตรทางอีเมลหรือไลนกลุม 

      2. อาจารยผูสอนรายวิชาจัดทำ มคอ.5 และมคอ.6 

      3. อาจารยผู สอนจัดทำ มคอ.5 และมคอ.6 โดยผานการพิจารณาจากที่

ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร และแจงอาจารยผูสอนเพื่อนำไปปรับปรุง มคอ.3 

และมคอ.4 ในภาคการศึกษาถัดไป   

      4.  อาจารย ผ ู สอนบ ันท ึกมคอ.5 และมคอ.6 ในระบบออนไลนของ

มหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา        

      5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบการสง มคอ.5 และมคอ.6 ของ

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา 

      6. หากมีอาจารยผู สอนรายวิชาใดที ่ไมสง มคอ.5 และมคอ.6 กรรมการ

หลักสูตรแจงเตือนและติดตามการสง มคอ.5 และมคอ.6   

      7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำ มคอ.7 และสงในระบบออนไลนของ

มหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

     ผลการดำเนินงานการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ

ประเมินหลักสูตร ในปการศึกษา 2564 พบวา ทุกรายวิชาในหลักสูตรที่ไดเปด

สอนในปการศึกษา 2564 ไดจัดทำและสง มคอ. 5 และ มคอ.6 ครบถวนทุก

รายวิชา และประธานหลักสูตรไดจัดทำ มคอ.7 และสงไดทันตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด  

 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ โดยการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรเพื ่อประเมินกระบวนการการกำกับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) วามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหา

ที่พบเพื่อหาทางปรับปรุงแกไข  

      จากการประเมินกระบวนการ พบวา กระบวนการการกำกับการประเมินการ

จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) มี

ประสิทธิภาพ และประธานหลกัสูตรสามารถตรวจสอบการสง มคอ.5 มคอ.6 ทุก

รายวิชาไดในระบบของมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาช ีวว ิทยา ประจำป

การศึกษา 2564 

 

- มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บ ัณฑ ิต  สาขาว ิ ชาช ี วว ิทยา 

ประจำปการศึกษา 2564 

 
- รายงานการประชุมอาจารย

ผ ู  ร ั บผ ิ ดชอบหล ักส ู ต รและ

อาจารยประจำหลักสูตร  
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 

……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 

……3….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 

0 

มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
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มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 

มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 √  ผาน 
  ไมผาน 

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยาง

นอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม  และ

ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

ม ีการประชุมหล ักส ูตร เพ ื ่อแจง

ขาวสาร เตรียมความพรอม วางแผน 

กำกับติดตาม และพิจารณาทบทวน

ผลการดำเนินงานในกิจกรรมตางๆ 

ของหลักสูตร โดยมีอาจารยประจำ

หลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 เขา

-  เ อกสารรายงานการ

ประช ุมอาจารย ประจำ

หล ักส ูตรว ิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ประจำปการศึกษา 2564 

 

 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินการไดจริง 
X  100 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินงานในปการศึกษาน้ัน 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รวมประชุม รวมถึงอาจารยประจำ

สาขาวิชาชีววิทยาที ่สังกัดหลักสูตร

อื่นๆ มาประชุมรวมกัน ไมต่ำกวาป

การศึกษาละ 4 ครั้ง  

 √  ผาน 

  ไมผาน 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หร ือมาตรฐานคุณว ุฒ ิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

หล ั กส ู ตร ว ิ ทยาศาส ตรบ ั ณฑิ ต 

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .  2561 ม ี ร ายละ เอ ี ยดขอ ง

ห ล ั ก ส ู ต ร ต ามแบ บ  มคอ . 2  ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร (มคอ.1) 

- มคอ.2 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชี ว ว ิ ท ย า  ( ห ล ั ก ส ู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 √  ผาน 
  ไมผาน 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำและสง มคอ.3 และมคอ.

4 ครบถวนทุกรายวิชา ที่เปดสอนใน

หล ั กส ู ตร ว ิ ทยาศาส ตรบ ั ณฑิ ต 

สาขาวิชาชีววิทยา ในปการศึกษา 

2564 กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษา 

- สร ุปผลการสง มคอ.3 

และ มคอ.4 รายวิชาใน

หล ักส ูตรว ิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ประจำปการศึกษา 2564 

 √  ผาน 

  ไมผาน 

4 .  จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดำเน ินการของรายว ิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม(ถามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาค

การศึกษาที ่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

ม ีการจ ัดทำและส ง มคอ.5 และ  

มคอ.6 ครบถวนทุกรายวิชา ที ่เปด

สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ในปการศึกษา 

2564 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค 

การศึกษา 

- สร ุปผลการสง มคอ.5 

และ มคอ.6 รายวิชาใน

หล ัก สูตรว ิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ประจำปการศึกษา 2564 

 √   ผาน 
   ไมผาน 

5 .  จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ปการศึกษา 

ม ีการจ ัดทำและส ง  มคอ.7 ของ

หล ั กส ู ตร ว ิ ทยาศาส ตรบ ั ณฑิ ต 

สาขาวิชาชีววิทยา  ภายใน 60 วัน

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

- หลักฐานการสง มคอ.7 

ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ประจำปการศึกษา 2564 

- มคอ.7 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 √  ผาน 
  ไมผาน 

6. มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู ที ่กำหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

ม ี ก ารทวนสอบผลส ั มฤทธ ิ ์ ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ของหลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ส าขาว ิ ชาช ี วว ิทยา  จำนวน 17 

รายวิชา คิดเปนรอยละ 89.47 ของ

จำนวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 19 

รายวิชา ในปการศึกษา 2564 

- รายงานผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ ์ตามมาตรฐาน

ผ ล ก า ร เ ร ี ย น ร ู  ข อ ง

นักศ ึกษาระด ับรายวิชา

ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ประจำปการศึกษา 2564 

 √  ผาน 

  ไมผาน 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการ

เร ียนรู จากผลการประเมินการ

ดำเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ป

ที่แลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือ

การประเมินผลการเรยีนรูในรายวิชา

ตางๆ เชน 

 

- ปรับปรุงสื ่อการเรียนการสอนให  

เปนภาษาอังกฤษมากยิ ่งขึ ้นและมี

ปรับปรุงการรายงานผลการทดลอง

เปนรูปแบบใหมๆ ที่ไมใชรายงานที่ 

เปนรูปเลมเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง 

ดานอื่นๆ ของผูเรียน และนำไปสูการ

ประเมินตามสภาพจริง 

- มีการใชเกมสและแบบฝกเปนตัว   

ชวยในการเรียนรู 
- จัดใหมีการเรียนการสอนแบบสอง

ภาษาในบางเนื ้อหาวิชาและมีการ

มอบหมายงานใหมีการคนควาบท   

ความ วิจ ั ยระด ับนานาชาติ เพื่ อ

นำเสนอ 

-  ม ค อ  3 แ ล ะ ม ค อ . 5

รายวิชาที ่ม ีการพัฒนา/

ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการ

เรียนรู 

   ผาน 
   ไมผาน 

8. อาจารยใหม (ถาม ี) ท ุกคน

ไ ด  ร ั บ ก า ร ป ฐ ม น ิ เ ท ศ ห รื อ

คำแนะนำดานการจัดการเรียน

การสอน 

ไมมีอาจารยใหม - 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 √  ผาน 
  ไมผาน 

9. ประจำหลักสูตรทุกคนไดรบั

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

ในปการศึกษา 2564 อาจารยประจำ

หลักสูตรทั้ง 4 คน ไดรับการพัฒนา

ทางดานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ดังน้ี 

 

 
1. ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล 

- อบรมการเข ียนรายงานการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร (ออนไลน) ผาน

โปรแกรม Zoom วันที่ 20 เมษายน 2565 

-  อบรมการจ ัดการสหก ิจศ ึ กษาและ

การศึกษาเช ิงบ ูรณาการกับการทำงาน 

(CWIE) (ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom 

วันที่ 25 เมษายน 2565 

2. อ.อริสรา เอี่ยมสืบทับ 

- อบรมการเข ียนรายงานการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร (ออนไลน) ผาน

โปรแกรม Zoom วันที่ 20 เมษายน 2565 

-  อบรมการจ ัดการสหกิจศ ึ กษาและ

การศึกษาเช ิงบ ูรณาการกับการทำงาน 

(CWIE) (ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom 

วันที่ 25 เมษายน 2565 

3. ผศ.ดร. ราเมศ จุยจุลเจิม 

- อบรมการเข ียนรายงานการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร (ออนไลน) ผาน

โปรแกรม Zoom วันที่ 20 เมษายน 2565 

-  อบรมการจ ัดการสหก ิจศ ึ กษาและ

การศึกษาเช ิงบ ูรณาการกับการทำงาน 

(CWIE) (ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom 

วันที่ 25 เมษายน 2565 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิ บัตรและการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา” (ออนไลน) ผาน

โปรแกรม Zoom วันที่ 6 กันยายน 2564 

-หลักฐานในการพ ัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพของอาจารยประจำ

หลักสูตร 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

- อบรมการวิเคราะหสภาพ แวดลอมและ

ศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรสูความเปน

เ ล ิ ศ  ภ า ย ใ ต  บ ร ิ บ ท ก า ร พ ล ิ ก โ ฉ ม

มหาวิทยาลัย (ออนไลน) ผานโปรแกรม 

Zoom วันที่ 7 กันยายน 2564 

- อบรมอาจารยผู สอนหมวดวิชาศ ึกษา

ทั่วไป เรื่อง “การสอน Team Teaching 

ท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ” (ออนไลน )  ผ าน

โปรแกรม Zoom วันที่ 25 มีนาคม 2565 

4. ผศ.ดร.วันทนา ลีบอนอย 

- อบรมการเข ียนรายงานการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร (ออนไลน) ผาน

โปรแกรม Zoom วันที่ 20 เมษายน 2565 

-  อบรมการจ ัดการสหก ิจศ ึ กษาและ

การศึกษาเช ิงบ ูรณาการกับการทำงาน 

(CWIE) (ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom 

วันที่ 25 เมษายน 2565 

- อบรมอาจารยผู สอนหมวดวิชาศ ึกษา

ทั่วไป เรื่อง “การสอน Team Teaching 

ท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ” (ออนไลน )  ผ าน

โปรแกรม Zoom วันที่ 25 มีนาคม 2565 

- อบรม เรื่อง “การเขียนแผนปฏิบัติงาน 

อ พ . ส ธ . - ม ร ภ . พ ร ะ น ค ร  ป ร ะ จ ำ ป

งบประมาณ 2566” (ออนไลน  )  ผ าน

โปรแกรม Zoom วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 

2564  

- อบรมอาจารยผู สอนหมวดวิชาศ ึกษา

ทั่วไป เรื่อง "Update skills การเรียนการ

สอนยุค Digital" (ออนไลน) ผานโปรแกรม 

Zoom วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2565 

- อบรมอาจารยผู สอนหมวดวิชาศ ึกษา

ทั ่วไป เร ื ่อง "การสอนศึกษาทั ่วไปกาว

ตอไปภายใตนวัตกรรมไอที" (ออนไลน) 

ผานโปรแกรม Zoom  วันที่ 28 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การสราง

ความเข าใจและแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตรระยะสั ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

(ออนไลน) ผานโปรแกรม Zoom  วันที่ 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรืื่อง "เทคนิคการ

เขียนงบประมาณการวิจัย" (ออนไลน) 

ผานโปรแกรม Zoom วันที่ 23 กุมภาพันธ 

2565 

 

 √  ผาน 
  ไมผาน 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน(ถามี) ไดรับ

การพัฒนาวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 

ตอป 

หล ั กส ู ตร ว ิ ทยาศาส ตรบ ั ณฑิ ต 

สาขาวิชาชีววิทยามีบุคลาการสาย

สน ับสน ุนว ิ ชาการ  1 ท  าน  คือ     

นางสาวชิดเช้ือ แกวปญญา ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ใน 

ดังน้ี 
- อบรม เรื่อง “การเขียนแผนปฏิบัติงาน 

อ พ . ส ธ . - ม ร ภ . พ ร ะ น ค ร  ป ร ะ จ ำ ป

งบประมาณ 2566” (ออนไลน  )  ผ าน

โปรแกรม Zoom วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 

2564 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการดูนกเบื้องตน 

ว ันท ี ่  22 และ 25 ก ุมภาพ ันธ   2565        

ณ บริเวณเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 

 

-หลักฐานในการพ ัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือ

ว ิ ช าช ี พ ของบ ุ ค ล า ก ร

สนับสนุนการเร ียนการ

สอน 

 √  ผาน 

  ไมผาน 

11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่

มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 

5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

รหัส 61 ซึ่งเปนนักศึกษาปสุดทายใน

ปการศึกษา 2564 จำนวนทั้งหมด 

12 คนที ่ม ีต อคุณภาพหลักส ูตร มี

คาเฉลี่ย 4.17 จากคะแนนเต็ม 5  

- ผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 

4 ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

ประจำปการศึกษา 2564 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 93 

 

ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

  √  ผาน 
   ไมผาน 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่

มีตอบัณฑิตใหม ซึ่งเปนนักศึกษารหสั 

60 มีระดับคะแนนเฉลี ่ย 4.01 จาก

คะแนนเต็ม 5  

 

-รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผ ู  ใ ช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม

หล ักส ูตรว ิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

รหัส 60 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานทีร่ะบุไวในปประเมิน 11 

รวมจำนวนตัวบงช้ีทีม่ีการดำเนินงาน 11 

รอยละของตัวบงช้ีทีม่ีการดำเนินงาน 100 

หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบงช้ีการดำเนินงานเพิ่มเติมมากกวาที่กำหนดใหเพิ่มเติมได ทั้งน้ีตองเปนไปตาม 

มคอ. 2 ของหลกัสตูร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ …100…  ตัวบงช้ีที่มีการดำเนินงานจำนวน 11 ขอ 

จากจำนวนตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่

ระบุไวในปประเมิน 11 ขอ  คิดเปน 

รอยละ 100 

……5….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ …100… ตัวบงช้ีที่มีการดำเนินงานจำนวน 11 ขอ 

จากจำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่

ระบุไวในปประเมิน 11 ขอ  คิดเปน 

รอยละ 100 

……5….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 

 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสมัฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

สถานการณการระบาดของโรค

โควิด 19  

มีผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน 

ตองเปลี่ยนไปใชระบบการสอนออนไลน 

ผลกระทบตอการฝกงานตองมีการ

เลื่อนชวงเวลาในการฝกงาน และมี

ผลกระทบทำใหการทำโครงการวิจัย

ของนักศึกษาลาชากวาปกติ 

- พัฒนารูปแบบการสอนใหมี

ความยืดหยุนมากข้ึน สามารถ

สอนอยางมีประสิทธิภาพไดทั้ง

การสอนปกติและออนไลน  

- ใหนักศึกษาเริ่มตนทำ

โครงงานวิจัยใหเร็วข้ึน 

 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

           ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาในปการศึกษา 2564 ไดมีการวางระบบ

กลไกการดำเนินงานภายใตการมีสวนรวมระหวางหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยดังน้ี 

1. ต้ังงบประมาณเพื่อจดัหาวัสดุ อุปกรณ และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอนแต

ละรายวิชารวมทั้งครุภัณฑวิทยาศาสตรสำหรับการฝกปฏิบัติทดลองและการ

ทำวิจัยของอาจารยและนักศึกษา ในสวนที่มีความจำเปนตองจัดซื้อใหมเพื่อ

ทดแทนของเดิม จากน้ันไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดทำโครงการเพื่อขอต้ัง

งบประมาณในการดำเนินการ นำเสนอคณะฯ เพื่อกลั่นกรอง และนำสงกอง

นโยบายและแผนเพื่อพิจารณาในลำดับตอไป  

- แบบคำขอต้ัง

งบประมาณโครงการ

จัดซื้อวัสดุเพื่อ

จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ประจำปงบประมาณ 

2564  

- แผนการจัดตาราง

เรียนของนักศึกษา 4 

ช้ันป สาขาวิชา
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2. 2. วางแผนการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการใหมีความเพียงพอตอการเรียน

การสอนและการวิจัยในแตละภาคการศึกษา จัดตารางเรียนใหสอดคลองกับ

การใชงานของแตละรายวิชาที่กำหนดไวในแผนการเรียน นำเสนอคณะฯ เพื่อ

รวบรวม กอนนำสงสำนักสงเสริมวิชาการฯ ตอไป นอกจากน้ีในปงบประมาณ 

2563 ยังไดยื่นของบประมาณครุภัณฑ ไดแก โตะปฏิบัติการและตูดูดควัน

สารเคมี ชนิดมีทอ  

3. วางแผนสำหรับการสั่งซื้อหนังสือและตำราเพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและ

งบประมาณสนับสนุนในการจัดซือ้หนังสือและตำราเปนประจำทุกปโดยผานข้ันตอนการ

วางแผนและดำเนินการของสำนักวิทยบริการฯ ใหขอมูลความตองการในการเลือกซื้อ

หนังสือและตำราทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศสำหรับใหบริการแกอาจารยและ

นักศึกษาภายในหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย และอาจารยในสาขาวิชาชีววิทยาไดมี

การสั่งซื้อหนังสือสำหรับอานเพิ่มเติมและสำหรับการเตรียมการสอนในรายวิชาที่ไมมี

ห น ั ง สื อ ให ม  ๆ เ ช  น   Hanbook of algal biofuels: Aspects of cultivation, 

conversion, and biorefinery, Handbook of algal science, technology 

and medicine นอกจากนี้ยังไดสั่งซื้อหนังสือสำหรับอานเพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษายืม

ไปอานนอกเวลาดวย 

4. วางแผนการเพิ่มพื้นที่ใหนักศึกษาสำหรับการใชบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

ใหขอมูลความตองการในการใชบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตแกหนวยงานที่

เกี่ยวของ ไดแก สำนักวิทยบริการและศูนยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ITDS) เพื่อเปนขอมูลในการจัดหาและติดตั้งการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธพื้นที่ที่

สามารถเขาใชบริการอินเตอรเน็ตเพื่อสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพิ่มการ

จัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน มีการอบรมการใชงาน PNRU MOOC  Google 

meet และ Zoom 

5. เนื ่องจากอาคาร 11 เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการที ่คณาจารยและนักศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยาใชในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยมาเปนระยะเวลานาน 

ทำใหอาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคาชำรุดเสียหาย ประกอบกับหลักสูตรฯ มี

หนาที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาแกน จำนวน 6 รายวิชา ใหกับนักศึกษาหลักสูตรตางๆ 

ที่สังกัดคณะฯ รวมทั้งนักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อีกจำนวน 2 หลักสูตร ที่

ตองเรียนในรายวิชาพื ้นฐานวิชาชีพและรายวิชาเฉพาะทำใหหลักสูตรฯ มีจำนวน

หองเรียนและหองปฏิบัติการไมเพียงพอกับความตองการ ดังน้ัน เพื่อเปนการดำเนินการ

อยางเปนระบบ หลักสูตรฯ จึงไดมีการปรับปรุงกระบวนการในดานซอมแซมอาคาร 11 

โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ของสาขาวิชาทำการสำรวจและรวบรวมขอมูลรายการที่

ตองการบูรณะซอมแซมของอาคาร 11 และแจงตอคณะฯ เพื่อดำเนินการประสานกับ

ฝายอาคารสถานที่ในการซอมแซมอาคารใหสามารถใชงานไดทันในปการศึกษา 2566   

ชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจำป

การศึกษา 2564 

- เอกสารโครงการ

ขอต้ังงบประมาณ

รายจายประจำป

งบประมาณ 2564 

สาขาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

- รายการครุภัณฑ

ของสาขาวิชา

ชีววิทยา ประจำป

งบประมาณ 2564  

- หนาเพจเฟสบุค

ของสาขาวิชา

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 

- ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

- ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

อาจารยทีม่ีตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 
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           จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอนในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาได

ดำเนินการจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู สำหรับอาจารยและนักศึกษาโดยมีผลการ

ดำเนินงานดังน้ี  

     1.ไดรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อและซอมบำรุงวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอน

ในปการศึกษา 2564 รวมเปนเงินจำนวนทั้งสิ้น  30,800 บาท สำหรับการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ ซึ ่งรวมในสวนที ่เปนรายวิชาแกน ไดแก 

ชีววิทยาพื ้นฐาน ชีววิทยาทั ่วไป ปฏิบัติชีววิทยาทั ่วไป ชีววิทยา 1 และปฏิบัติการ

ชีววิทยา 1 ที่หลักสูตรไดสอนใหกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ โดยวัสดุที่หลักสูตรจัดซื้อ

สวนใหญ ไดแก อุปกรณในหองปฏิบัติการ เครื่องแกว สารเคมี สไลดถาวร รวมทั้ง

ตัวอยางสิ่งมีที่เกี่ยวของกับการทดลองทางชีววิทยา  

    2. มีครุภัณฑและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่หลกัสตูรฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบและใช

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ จำนวน 31 รายการ รวม 82 เครื่อง และ

ไดรับครุภัณฑวิทยาศาสตรประจำปงบประมาณ 2562 ไดแก เครื่องเพิ่มปริมาณสาร

พันธุกรรม (เครื่องพีซีอาร) เครื่องถายภาพเจล (gel photograph) ชุดเครื่องแยกขนาด

สารพันธุกรรม ประกอบดวย เคร ื ่องจ ายไฟ (power supply)  แชมเบอรรันเจล 

(Electrophoresis tank) ที่สรางหลุมโหลดเจล (gel casting system) เครื่องชวยเซ็ท

เจลขนาดเล็ก (Support Guide for MiniGel)  เครื่องปนเหวี่ยงสารพันธุกรรมขนาด

เล็ก (minicentrifuge) เครื ่องเขยาสาร (vortex) เครื ่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม 

(Nudrop)  เครื่องอบลมรอน (Hotair oven) และตูบมเพาะเช้ือ (incubator) (ซึ่งติดต้ัง

ที่อาคาร 21 หอง 2157) นอกจากน้ียังมีกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองสเตอริโอ

ชนิดสามตา ติดต้ังที่อาคาร 21 หอง 2153  

     3. มีหองบรรยายและหองปฏิบัติการกลาง ไดแก อาคาร 11 จำนวน 3 หอง และ

อาคาร 21 จำนวน 2 หอง ซึ่งไดหองปฏิบัติการเพิ่มมา 1 หองคือ หอง 2157  จึงใช

สำหรับการวิจัยสำหรับนักศึกษาและอาจารย และใชในการจัดการเรียนการสอนให

เพียงพอกับนักศึกษา ทั้งในสวนของหลักสูตรฯ และหลักสูตรอื่นๆ ดังที่กลาวไปแลว 

นอกจากน้ันยังมีหองปฏิบัติการเฉพาะทางดานไมโครเทคนิค การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 

และเทคโนโลยีชีวภาพ อีกจำนวน 3 หอง ณ อาคาร 21 ที่หลักสูตรฯ เปนผู ดูแล

รับผิดชอบใหบริการดานการทำวิจัยแกอาจารยและนักศึกษาของหลักสูตรฯในสวนของ

หองบรรยายและหองปฏิบัติการกลางทัง้ 3 หองของอาคาร 11 น้ัน ไดรับการปรับปรงุ

ซอมแซมและสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ นอกจากน้ี คณะฯ ยังไดจัดสรร

พื้นที่บริเวณดาดฟา อาคาร 21 และดำเนินการปรุงปรุงเปนหองปฏิบัติการวิจัย สำหรับ

ใหอาจารยไดทำวิจัยรวมกัน  
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        จากการดำเนินงานในการขอซอมแซมอาคาร 11 ไดร ับการอนุมัติปรับปรุง

ซอมแซมอาคาร 11 ในปการศึกษา 2564  

     4. มีอ ุปกรณการสอน ไดแก เคร ื ่องโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร แบบตั ้งโตะ 

คอมพิวเตอรโนตบุก และเครื่องพิมพ รวมจำนวน 4 เครื่อง ในการใหบริการแกอาจารย

ประจำหลักสูตรและอาจารยประจำสาขาชีววิทยา ที่หองพักอาจารย อาคาร 11 ชั้น 3 

และครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใหบริการอินเตอรเน็ตแกนักศึกษาที่ศูนย

พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำหรับสืบคนขอมูลทีห่องสมดุจำนวน 100 

เครื่อง และ 20 เครื่อง ตามลำดับ นอกจากน้ัน ยังมีพื้นที่ใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต

ไรสายโดยมีสัญญาณใหบริการถึงบริเวณอาคาร 11 และอาคาร 21 

     5. มหีนังสือและตำราเรียนทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทีเ่กี่ยวของกบั

ศาสตรในสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อใชประกอบการศึกษาคนควาสำหรับอาจารยและ

นักศึกษาในหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย จำนวนมากกวา 100 รายการ นอกจากน้ี 

มหาวิทยาลัยฯ ยังใหการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหนังสือและตำราใหม ซึ่ง

หอสมุดกลางเปนผูดำเนินการใหผูประกอบการเขามาขอใชพื้นที่เพื่อแสดงรายการ

หนังสือและตำรา และใหอาจารยไดเลือกซื้อหนังสอืไดตามอัธยาศัย นอกจากน้ี ยังไดมี

การผลิตเอกสารประกอบการสอนของอาจารยประจำหลักสตูรและอาจารยประจำทาน

อื่นๆ ที่ผานการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการแลว และนำมาใชในการเรียนการสอน 

ไดแก รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน จุลินทรียอุตสาหกรรม วิทยาสาหราย และพฤกษศาสตร                                     

 

                    ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูปการศึกษา 

2562 ถึง 2564 

     
ขอ รายการ คาเฉลี่ย  

ป2562 ป 2563 ป 2564 

1 หองเรียนมีอุปกรณการ

เรียนการสอนเหมาะสมมี

การจัดสภาพแวดลอมที่

เอ้ือตอการเรียนรู 

3.38 3.67 

 

4.27 

 

 

2 หองปฏิบัติการมีอุปกรณ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน 

3.75 3.89 

 

4.27 

3 หนังสือ ตํารา และเอกสาร

ทางวิชาการของหองสมุด

มีความเพียงพอและความ

ทันสมัย 

4.25 4.11 

 

4.36 

4 การจัดพ้ืนที่สําหรับ

นักศึกษาและอาจารยไดมี

4.63 4.00 

 

4.10 
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การพบปะ แลกเปล่ียน

สนทนา และทํางาน

รวมกัน 

5 ระบบสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร และ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

สามารถชวยใหนักศึกษา

สามารถศึกษาคนควาดวย

ตนเองได) 

4.13 4.11 

 

4.27 

 คาเฉล่ียรวม 4.03 3.96 

 

4.25 

                                         

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิง่สนับสนุนการเรียนรูปการศึกษา 2562 ถึง 2564          

 

 

         

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนนุการเรียนรู   

ขอ รายการ คาเฉลี่ย 

ป2562 ป 2563 ป 2564 

1 หองเรียนมีอุปกรณการ

เรียนการสอนเหมาะสมมี

การจัดสภาพแวดลอมที่

เอ้ือตอการเรียนรู 

4.09 3.89 

 

3.86 

2 หองปฏิบัติการมีอุปกรณ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน 

4.11 3.86 3.71 

 

 

3 หนังสือ ตํารา และเอกสาร

ทางวิชาการของหองสมุด

มีความเพียงพอและความ

ทันสมัย 

4.14 4.00 4.14 

 

 

4 การจัดพ้ืนที่สําหรับ

นักศึกษาและอาจารยไดมี

การพบปะ แลกเปล่ียน

สนทนา และทํางาน

รวมกัน 

4.27 4.06 

 

4.43 

5 ระบบสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร และ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

สามารถชวยใหนักศึกษา

สามารถศึกษาคนควาดวย

ตนเองได) 

4.13 4.14 

 

4.14 

 

 คาเฉล่ียรวม 4.15 3.99 4.06 
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        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบในการประเมินคุณภาพ

การใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสำหรับอาจารยและนักศึกษาโดยการจัดทำแบบ

ประเมินความพึงพอใจ และใหอาจารยและนักศึกษาใหขอมูลปอนกลับผานระบบการ

ประเมินออนไลน ซึ่งจากผลการดำเนินงานโดยการเก็บขอมูลของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป 

จำนวนทั้งสิ้น  11 คน อาจารยประจำหลักสตูรและอาจารยประจำสาขาวิชาชีววิทยาอีก

จำนวน 7 ทาน ในปการศึกษา 2564 โดยใชแบบประเมินชุดเดียวกัน พบวาในสวนของ

อาจารยและนักศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอการจัดพื ้นที ่สำหรับนักศึกษาและ

อาจารยไดมีการพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และทำงานรวมกัน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.10 และ 4.43 ตามลำดับ  และระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง สามารถชวยใหนักศึกษาและอาจารยสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองได มี

คะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 4.27 และ 4.14 ตามลำดับ หองเรียนมีอุปกรณการเรียนการ

สอนเหมาะสมมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 4.27 และ 3.86 จากคะแนน

เต็ม 5  หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการของหองสมุดมีความเพียงพอและความ

ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 และ 4.14  หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.27 

และ 3.71 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาว หลักสูตรฯ ไดมีการหารือ

กันในที่ประชุมสาขาวิชาฯ โดยวิเคราะหปจจัยหลักที่สงผลตอคะแนนการประเมินใน

ระดับพอใช ไดดังตอไปน้ี 

      1. งบประมาณที่หลักสูตรฯ ไดรับในการจัดซื ้อวัสดุอ ุปกรณและรวมทั ้งการ

ซอมแซมครุภัณฑวิทยาศาสตร มีจำนวนลดลงจากปที่ผานมาเน่ืองจากหลักสตูรชีววิทยา

ไดดำเนินการปดหลักสูตรแลว 

       2. ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงของกลองจุลทรรศนที่มีอายุการใชงานมาเปน

ระยะเวลานานถึงแมวาจะไดรับการบำรุงรักษาเปนประจำทุกป 

       3. ความขาดแคลนอุปกรณการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก เครื่องโปรเจคเตอร

และคอมพิวเตอรโนตบุกที่อาจารยผูสอนตองขอยืมใชจากสำนักงานคณะฯ  

       4. การใหบริการระบบอินเตอรเน็ตไรสายภายในมหาวิทยาลัยยังคงมีสัญญาณ

ใหบริการไมครอบคลุมพื้นที่และอาคารที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ทำใหอาจารย

และนักศึกษาไมสามารถสืบคนคนขอมูลทางดานวิชาการไดสะดวกตามความตองการ 

       5. จำนวนหนังสือตำราที ่มีอยู ในหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย สวนใหญจะ

คอนขางเกาและชำรุดทรุดโทรมเพราะผานการใชงานมาเปนระยะเวลานาน ทำให

อาจารยและนักศึกษาสวนใหญเขาไปใชบริการเปนจำนวนนอยถึงแมวามหาวิทยาลัยจะ

สนับสนุนใหอาจารยไดแจงความจำนงในการสั่งซื้อหนังสอืและตำราใหม แตสวนใหญมกั

เปนที่ตำราภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาลึกซึ้งในศาสตรดานใดดานหน่ึงเปนการเฉพาะ ทำให
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ไมเหมาะสำหรับการใหบริการแกนักศึกษาในการศึกษาคนควาในรายวิชาที่เปนเพียง

ความรูเบื้องตน 

       6. ไดมีการซอมพื้นที่ชำรุดหองเรียนและหองปฏิบัติการ หอง 2152 2153 2154 

และหองปฏิบัติการ 2157 ไดเพิ่มมา จึงนาจะเพียงพอตอการใชงานในการวิจัยของ

อาจารยและนักศึกษา นอกจากนี้ยังไดรับการอนุมัติงบประมาณ ป 2564 ในการติดต้ัง

โตะปฏิบัติการเพิ่มเติมในหอง 2157 และมีการติดต้ังตูดูดควันในหอง 2152 แทนที่ตูดูด

ควันภายในหองที่มีความชำรุดเสียหายและไมสามารถใชงานได  

       7. การไดเครื่องมือและครุภัณฑสำหรับปฏิบัติการและการเรียนการสอน เพิ่มเติม

มาจากงบประมาณป 2563 ซึ่งเปนเครื่องมือทางโมเลกุลสำหรับใชในการเรียนการสอน

วิชาพันธุศาสตร ที ่จะสอนปฏิบัติการใหนักศึกษาเพื ่อเตรียมพรอมสำหรับการฝก

ประสบการณและการทำงานในสายอาชีพนี้มากขึ ้น นอกจากนี้อาจารยในสาขาวิชา

ชีววิทยาสามารถใชเครื่องมือทางโมเลกุลเพื่อการวิจัยอีกดวย   

         ซึ ่งจากการไดมาของวัสดุอุปกรณตางๆโดยเฉพาะอุปกรณทาง molecular 

สงผลใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาอยางเปน

รูปธรรมกอใหเกิดการเพิ ่มขึ ้นของจำนวนผลงานตีพิมพโดยเฉพาะงานตีพิมพของ

นักศึกษาซึ่งยังไมเคยมีการตีพิมพในระดับชาติมากอน งานตีพิมพ ไดแก ศิริวิมล สีระ

พจน วันทนา ลีบอนอย. การศึกษาโครงสรางพันธุกรรมของบุกในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบรุี The genetics study of konjac in Chaibadan district, Lopburi province

. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 18 มีนาคม 2565. 3163-3170.  

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ ผานเกณฑตามที่กำหนดไวเนื่องจากมี

การปรับปรุงกระบวนการในการได

เครื่องมือและครุภัณฑสำหรับปฏิบัติการ

และการเร ียนการสอน เพ ิ ่มเต ิมตอ

เนื่องมาจากงบประมาณป 2562 สงผล

ให ม ีคะแนนความพ ึ งพอใจของทั้ ง

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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น ั กศ ึ กษาและอาจารย ท ี ่ ม ี ต  อสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรูมีแนวโนมของเพิ่ม

มากขึ้น และกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ

จำนวนผลงานตีพิมพโดยเฉพาะงาน

ตีพิมพของนักศึกษาซึ ่งยังไมเคยมีการ

ตีพิมพในระดับชาติมากอน งานตีพิมพ 

ไดแก ศิร ิวิมล สีระพจน วันทนา ลีบอ

นอย. การศึกษาโครงสรางพันธุกรรมของ

บุกในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบรุ ี

The genetics study of konjac in 

Chaibadan district, Lopburi province

. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม คร ั ้ งท ี ่  8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม ประเทศไทย 18 มีนาคม 

2565. 3163-3170. 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 

หมวด 6 ขอคิดเห็น 
 

1. การประเมินจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสำรวจ) วันท่ีสำรวจ .............................  

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ควรจัดรูปแบบการสอนที่ควบคูกบัเทคโนโลยี มีการ

ปฏิบัติเพื่อใหทราบถึงเทคนิคจริง มีอุปกรณที่ทันสมัย

เพียงพอย่ิงข้ึนอีก เพือ่เปนประโยชนในการประกอบ

อาชีพของนักศึกษา 

หลักสูตรชีววิทยาไดดำเนินการปดหลักสูตร

เปนที่เรียบรอยแลว อยางไรก็ตามทางหลักสูตรยัง

ต องด ูแลน ักศ ึกษาท ี ่ เหล ืออ ีกหนึ ่ งช ั ้นป ซ ึ ่งสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนที่หลักสตูรมีในขณะน้ีถือ

วาเพียงพอตอการดูแลนักศึกษาใหจบการศึกษา

อยางมีคุณภาพ 
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ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- 

 
 

2. การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

1. ควรจัดสรรหลักสูตรใหมีความเหมาะสมและ

สามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริงให

มากข ึ ้น เพ ื ่ อ ให บัณฑิตท ี ่ จบมาม ีความรู

เหมาะสมกับหนาที่งานที่จะทำตอไป 

2. ควรปรับหลักสูตรใหครอบคลุมทั่วถึง 

 

เน่ืองจากหลักสูตรไดดำเนินการปดหลักสูตรเปนที่

เรียบรอยแลว อยางไรก็ตามทางหลักสูตรยังตอง

ดูแลนักศึกษาที่เหลอือีกหน่ึงช้ันปซึ่งสามารถเพิ่ม

การอบรมในหัวขอที่จำเปนในการจบไปทำงาน

เพื่อใหเพียงพอและครอบคลมุตามขอเสนอแนะ

ดังกลาว  

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- 

 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

ต้ังแตปการศึกษา 2563 จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับ ประกอบกบันโยบายของมหาวิทยาลัย

ไมใหเปดหมูเรียนในกรณีต่ํากวา 10 คน สงผลใหหลักสูตรชีววิทยารับนักศึกษาไมไดเน่ืองจากไดนักศึกษาจํานวน 6 

คนเทาน้ัน และไดปดหลกัสูตรไมรบันักศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป 

 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

จำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาลดลงทัง้ประเทศสงผลใหนักศึกษาในหลักสูตรชีววิทยาลดลงดวย

เชนกัน 

 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

(ตามท่ีระบุในแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร) 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ี

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการ

ไดสำเร็จ 
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ในปการศึกษา 2564 ไมมีการ

จัดทำแผนพฒันาคุณภาพระดับ

หลักสูตร เน่ืองจากไมมกีาร

เปดรบันักศึกษาต้ังแตป

การศึกษา 2563  

   

    

    
 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ (ถามี) 

.......-............................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 
 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรงุโครงสรางหลักสตูร (จำนวนหนวยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ) 

..................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

..................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

..................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 

3. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2565 (ระบุแผนการปฏิบติัการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และ

ผูรับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะ

สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

กจิกรรมจดัซื้อวสัดุและสื่อการเรยีนรูส้าขาวชิา

ชวีวทิยา ในไตรมาสที ่3 

 

มิถุนายน 2565 ผศ. ดร. วันทนา ลีบอนอย 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ในรอบปการศึกษา 2564 เมื่อ

ประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐาน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีผลการประเมินสรุปได ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 1 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

I ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ผาน  ผานเกณฑ 

 ไมผานเกณฑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 2-6 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

O คะแนนเต็ม 

5 

4 4.01 4.01 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรทีี่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป 

O รอยละ 100 3 3.89 3.89 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา I 5 ระดับ ………-………. ………-………. ………….. 

คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

I 5 ระดับ 4 4 4 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกบั

นักศึกษา 

I 5 ระดับ 4 4 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและ

พัฒนาอาจารย 

I 5 ระดับ 3 4 4 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย I    5 คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 
5 5 5 คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 60 
5 5 5 คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 
5 5 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย I 5 ระดับ 3 4 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 

I 5 ระดับ 3 3 3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

P 5 ระดับ 4 4 4 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน P 5 ระดับ 3 3 3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P รอยละ 100 รอยละ 100 5 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

P 5 ระดับ 4 4 4  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้     3.83 คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวน 

ตัวบงช้ี 

I P O คะแนนเฉล่ีย 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

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2 - - 2.1, 2.2 3.95 ระดับคุณภาพดี 

3 2 3.2, 3.3 - - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1, 4.2, 

4.3 

- - 4.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 

5.4 

- 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

     3.83 ระดับคุณภาพดี 

 

รายงานผลการวิเคราะหแตละองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรฯ มีผลการดำเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในดานวิชาการและดานการพัฒนา

คุณลักษณะใหสอดรับกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงควรจัดกิจกรรมโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดมสีวน

รวมในการวางแผนการดำเนินงานรวมกับอาจารยอยางสม่ำเสมอ 

2.อาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร และมีการเขียนขอทุนวิจัยเพื่อ

เผยแพรเพิ่มข้ึน รวมทั้งอาจารยประจำหลกัสตูรไดตำแหนงวิชาการเพิ่มมากข้ึน และมีการย่ืนขอกำหนดตำแหนง

วิชาการแลว 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. หลักสูตรยังขาดการกระบวนการแสวงหานักศึกษาเขามาเรียน ที่มีประสทิธิภาพผนวกกับจำนวน นักศึกษา

ลดลงทั้งประเทศสงผลใหไดนักศึกษานอย ดังน้ันควรหามาตรการใหมๆ ในการแสวงหานักศึกษา 

2. ในปจจุบันนักเรียนใหความสนใจกับการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรลดนอยลงอยางมาก จึงควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธทั้งออนไลนในรูปแบบตางๆ  

3. 
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องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลว สวนใหญไดงานภายใน 1 ป หลังจบการศึกษา 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. นักศึกษาไดงานไมตรงสาย อาจจะตองมีการเพิ่มการปฏิบัติการเพื่อใหไดเทคนิคตางๆ ที่จำเปนสำหรับการ

ทำงาน 

2. 

3. 
 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2. มีการรายงานการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา มี

แนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึน 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. - 

2. 

3. 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผลจากการปรับปรุงกระบวนการทำให อาจารยประจำหลักสูตรไดทุนวิจัยมากขึ้น รวมทั้งสามารถยื่นขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการแลวทุกทาน 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1.  ปรับปรุงในทุกๆ ดาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตร 

2. 

3. 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา

ในศาสตรสาขาน้ันๆ เพื่อสงเสริมหรือดึงดูดความนาสนใจกับนักเรียนมากข้ึน 

2. การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

3. ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. การประเมินผูเรียน 

2. 

3. 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. -  

2. 

3. 
 

ผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอรับรองวา ขอความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ถูกตอง เปนความจริงทุกประการ 

 

1. ลงนาม                  อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลกัสตูร 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขวัญชัย คูเจรญิไพศาล) 
 

2. ลงนาม      อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันทนา ลีบอนอย)  
 

3. ลงนาม          อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลกัสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ราเมศ จุยจลุเจิม) 
 

4. ลงนาม                              อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

         (อ. อรสิรา เอี่ยมสบืทับ) 
 

 

                                       ลงนาม        

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันทนา ลบีอนอย)                                                                                  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

                                                                                          วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

ลงนาม.....................................................................     

                         (ดร. วฤชา ประจงศักด์ิ) 

                                                                                 คณบดี 

                                                                                       วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
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