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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

  
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจำปการศึกษา 2564 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม พ.ศ.2564) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอื้อมพร จันทรสองดวง ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนิกาญจน จันทรมาทอง กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย เปมิกา ขำวีระ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561)  ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 12 ตัวบงช้ีโดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยูใน

ระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.83 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผาน เกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดี       มีคะแนนเฉลี่ย 3.95  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มผีลการดำเนินงานในระดับดี มีคะแนนเฉลีย่ 3.50 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับดี 

  มีคะแนนเฉลีย่ 3.75 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 

 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื ่อเปนแนวทางให

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

1.จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก  

อาจารยมีคุณวุฒปิรญิญาเอกมากกวาเกณฑที่กำหนด รวมถึงมีตำแหนงทางวิชาการสูงและมี

กระบวนการสงเสริมคุณภาพอาจารยที่ชัดเจน 

2. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

การไดมาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา สงผลใหนักศึกษาสามารถใชเครื่องมือในการวิจัย

จนไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย และไดรับการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติ 

จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่ยังคงเหลือใหมีทกัษะอาชีพสำหรับการประกอบอาชีพอสิระ หรือ

เปนผูประกอบการรายยอย 
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ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะกรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
 ผาน/ไมผาน ผาน ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

562 
80.3 4.01 4.01 

7 

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

14 
77.8 3.89 3.89 

18 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 3.95 3.95 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา    - 
ไมรับการ

ประเมิน 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    4 
4 

(มีเง่ือนไข) 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    4 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 4.00 3.50 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
   4 

4 

(มีเง่ือนไข) 

ตัวบงช้ี 4.2 คณุภาพอาจารย    5 5 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
 

75 
18.75   

20 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ 
 

75 
6.25   

60 

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  30 
7.5   

20 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย    4 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 4.33 4.00 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   3 

3 

(มีเง่ือนไข) 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะกรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
   4 

4 

(มีเง่ือนไข) 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน    3 3 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  100 5 5 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 3.75 3.75 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู    4 4 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6     4 4 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
20.03/5 

= 4.00 

19.2/5 

= 3.84 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวนตัว

บงช้ี 

I P O คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

2.00-0.01  ระดับคุณภาพนอย 

3.00-2.01  ระดับคุณภาพปานกลาง 

4.00-3.01  ระดับคุณภาพดี 

5.00-4.01  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/ไมผาน ผาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - 2.1,2.2 7.9/2 

= 3.95 

ระดับคุณภาพดี 

3 2 3.2, 

3.3 

- - 7/2 

= 3.50 

ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1,4.2, 

4.3 

- - 12/3 

= 4.00 

ระดับคุณภาพดี 

5 4 5.1 5.2,5.3 

5.4 

- 15/4 

= 3.75 

ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 12 6 4 2 19.2/5 

= 3.84 

ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 22/6 

=3.67 

16/4 

= 4.00 

8.78/2 

= 4.39 

3.84 ระดับคุณภาพดี 
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จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ 

 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

นักศึกษาไดงานทำหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ป 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน ขอแสนอแนะแนวทางเสริม 

มีการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาจนสามารถยื่นขอ

สนับสนุนทุนวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

อาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเปนไปตาม

มาตรฐานหลักส ูตร มีการเขียนขอทุนวิจ ัยเพื่อ

เผยแพรเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ันยังมีอาจารยประจำ

หลักสูตรไดยื่นกำหนดตำแหนงวิชาการ และไดรับ

การอนุมัติตำแหนงวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เร ียนรู เพ ื ่อให ไดอ ุปกรณในการเร ียนการสอน 

เครื่องมือวิทยาศาสตร และการปรบัปรุงอาคารเรียน

เพื่อใหพรอมกับการเรียนการสอน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
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 ลงช่ือ...........................................................ประธานกรรมการ 

  (……………………………………………………) 
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