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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาจุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

จากข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายองค์ประกอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้น ามาก าหนดโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนาและ

ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมนิ ฯ 

ปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ  

ปีการศึกษา 2560 

การด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(ส.ค.61 – ก.ค.

62) 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

 

เป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2561 

ระดับ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ระดับ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน 

ควรเตรียมความพรอมดาน

ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร  พ .ศ . 

2558 เพือ่รองรับการปรับปรุง

หลักสูตรในปี 2562 เพื่อพร

อมใชป  

ตัวบ่งชี้ที่  1 .1  การบริหาร

จัดการหลักสูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2548 

ผ่าน ผ่าน ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับในศาสตร์ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

สค 61 – กค. 62 - คณาจารย์สาขาวิชา ผา่น ผ่าน 

องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต 

1.การส ารวจคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติควรสอดคลอ้งกับผล

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.35  

4.35 1. ทบทวนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

ในเอกสารมคอ. 2 และออกแบบ

ส ารวจคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้อง

สค 61 – กค. 62 7500.- คณาจารย์สาขาวิชา คะแนน

เฉลี่ย

มากกว่า 

มากกว่า 

4.35 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนาและ

ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมนิ ฯ 

ปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ  

ปีการศึกษา 2560 

การด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(ส.ค.61 – ก.ค.

62) 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

 

เป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2561 

ระดับ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ระดับ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

การเรยีนรูท่ีคาดหวังของหลัก

สตูรจุลชีววิทยาอตุสาหกรรม 

ท่ีก าหนดไวใน มคอ. 2  

2.ควรปรับปรุงผลการ

พัฒนาดานความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และดานทักษะ

ทางปญญาเพื่อใหม ีผลประเม

นิสูงขนึ้ 

/ร้อยละ 

92.31 

กับผลการ เรี ยนรู้ ท่ี คาดหวั ง ใน

เอกสารมคอ. 2  

2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาไดพ้ัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น 

จัดโครงการธรรมะกับวิทยาศาสตร์

และการสร้างสายสัมพันธ์ ในหมู่

คณะ 

4.35 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า

หรือประกอบอาชีพ อิสระ

ภายใน 1 ปี 

รอ้ยละ 

92.31 

4.62     รอ้ยละ 

95 

>4.62 

องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา 

1. ควรน าปญหาแรกเขาของ

นักศึกษาใหมท่ีระบุใน มคอ.2 

มาเตรยีมความพรอม  

2. ควรก าหนดทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองการมุง่เน

นของนักศึกษาแตละชั้นปให

ชัดเจนเปนรูปธรรมและควร

ประเมนิคนหา กลยุทธการ

ประเมนิการเสรมิสรางทักษะ 

ตัวบงชี ้3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 3.00 1. จัดโครงการเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาใหม ่

ส.ค. 61 - ธ.ค. 61 5,000.- คณาจารย์สาขาวิชา ระดับ 3 3.00 

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

ระดับ 2 2.00 2. ก าหนดทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ท่ีตองการมุง่เนนของนักศึกษาแตละ

ชั้นปใหชัดเจนเปนรูปธรรมและ

ประเมนิคนหา กลยุทธการประเมิน

การเสริมสรางทักษะ การเรยีนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าผลมาปรับปรุง  

 

สค 61 – กค. 62  คณาจารย์สาขาวิชา ระดับ 3 3.00 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนาและ

ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมนิ ฯ 

ปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ  

ปีการศึกษา 2560 

การด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(ส.ค.61 – ก.ค.

62) 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

 

เป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2561 

ระดับ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ระดับ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

เพื่อน าผลมาปรับปรุง  

3. น าผลประเมนิอาจารยท่ี

ปรกึษามาปรับปรุงระบบการ

ดูแลนักศึกษา  

4. แบบสอบถามความพึง

พอใจนกัศึกษา ควรสอดคลอ

งกับตัวบงชี ้3.1 , 3.2 และ

การจัดการขอรองเรยีนและ

รายงานแนวโนม  3 ปยอน

หลงั 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ผลท่ีเกิดกับ

นักศึกษา 

ระดับ 2 2.00 3. ทบทวนผลการประเมนิอาจารย์ท่ี

ปรกึษาและน ามาปรับปรุงระบบการ

ดูแลนักศึกษา 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักศึกษาให้สอดคคล้อง

กับตัวบง่ชี ้ 

ส.ค. 61 - ก.ค. 

62 

- คณาจารย์สาขาวิชา ระดับ 3 3.00 

องค์ประกอบที่  4  อาจารย์ 

1. อาจารยประจ าหลกัสูตร

ควรผลติผลงานทางวิชาการท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรจุล

ชีววิทยาอตุสาหกรรม  

2.    ควรสง่เสริมอาจารย

ประจ าหลักสูตรเขาสูต าแหน่ง

ทางวิชาการและเพิ่มคุณวุฒิ

ให้มาากขึน้  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย์ 

ระดับ 2 2.00 1. ส่งเสริมการท าวิจัยและเผยแพร่

ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ใ น ศ า ส ต ร์ ท่ี

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ จุ ล ชี ว วิ ท ย า

อุตสาหกรรมให้กับอาจารย์ ใน

สาขาวิชา 

สค 61 – กค. 62 -  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน

เฉลี่ย  

4.44 

4.44 สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ fast 

track การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

/ การช่วยเหลอืภายในสาขาเพื่อช่วย

ให้อาจารย์ในสาขาเข้าสู่ต าแหน่ง

สค 61 – กค. 62 - คณาจารย์สาขาวิชา คะแนน

เฉลี่ย  

4.44 

4.44 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนาและ

ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมนิ ฯ 

ปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ  

ปีการศึกษา 2560 

การด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(ส.ค.61 – ก.ค.

62) 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

 

เป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2561 

ระดับ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ระดับ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

ทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิทาง

การศึกษาระดับปรญิญาเอกมากขึน้ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลท่ีเกิดกับ

อาจารย์ 

ระดับ 3 3.00     ระดับ 3 3.00 

องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1. ควรก าหนดสดัสวนคะแนน

ประเมนิตามแผนกระจาย

ความรับผิดชอบรายวิชาให

ชัดเจน  

2. ควรทบทวนผลลัพธการ

เรยีนรท่ีูคาดหวังของหลักสูตร 

(PLO) ใหสอดคลองกับการวิ

เคราะหหลักสูตรและเชื่อมโยง

กับผลการเรยีนรูรายวิชา 

(CLO)  

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรยีนรคูวรน ามาปรับปรุง

การเรยีนการสอนใหม ี

คุณภาพมากยิ่งขึน้  

4. ควรน าคะแนนผลการประ

เมนิการสอนรายวิชาของ

ตั วบ่ งชี้ ที่  5 . 1  สา ระของ

รายวิชาในหลักสูตร 

ระดับ 2 2.00 1. ทบทวนและก าหนดสัดสวน

คะแนนประเมินตามแผนกระจาย

ความรับผิดชอบรายวิชา  

2. ทบทวนผลลัพธการเรยีนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ใหมี

ความสอดคลองกับการวิเคราะห

หลักสูตรและเชื่อมโยงกับผลการ

เรยีนรูรายวิชา (CLO)  

 

สค 61 – กค. 62 - คณาจารย์สาขาวิชา ระดับ 3 3.00 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนาและ

ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมนิ ฯ 

ปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ  

ปีการศึกษา 2560 

การด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(ส.ค.61 – ก.ค.

62) 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

 

เป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2561 

ระดับ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ระดับ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

อาจารยน  ามาประกอบการจัด

สอน  

5. ควรมีการประเมนิผล

สัมฤทธิ์ของหลักสูตร (Exit 

Exam) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ

ผู้ ส อ น แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร

จัดการเรยีนการสอน 

ระดับ 3 3.00 3. ทบทวนและน าคะแนนผลการ

ประเมนิการสอนรายวิชาของ

อาจารย์มาใช้ประกอบการจัดการ

สอน  

 

สค 61 – กค. 62  คณาจารย์สาขาวิชา ระดับ 3 3.00 

 ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน

ผู้เรยีน 

ระดับ 2 2.00 4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

(Exit Exam) 

  คณาจารย์สาขาวิชา ระดับ 3 3.00 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุ ณวุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ดม ศึ กษ า

แห่งชาติ 

รอ้ยละ 

100 

ผ่าน 5. น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรยีนรมูาใชใ้นการปรับปรุงการ

เรยีนการสอน 

 

สค 61 – กค. 62 - คณาจารย์สาขาวิชา รอ้ยละ 

100 

5.00 

องค์ประกอบที่  6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ควรก าหนดเปาหมายของ

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู เพื่อใหสามารถ

ตัวบ่งชี้ที่  6.1  สิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้

ระดับ 3 3.00 1. ทบทวนและก าหนดเปาหมายของ

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

2. ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู จากอาจารย

สค 61 – กค. 62  คณาจารย์สาขาวิชา ระดับ 3 3.00 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนาและ

ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมนิ ฯ 

ปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ  

ปีการศึกษา 2560 

การด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(ส.ค.61 – ก.ค.

62) 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

 

เป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2561 

ระดับ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ระดับ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

ประเมนิกระบวนจัดหาฯ      

ไดอยางเปนรูปธรรม  

2. การประเมนิความพึงพอใจ

ตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูควร

ครอบคลุมท้ังของอาจารย

ผู้สอน นักศึกษาและอาจารยผู

รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้สอน นักศึกษาและอาจารย ผู

รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

     ข้อมูลรายงาน ณ วันท่ี 13 กันยายน 2561  ลงนาม ............ ........................................ (หัวหน้าสาขาวิชา) ลงนาม ............................................................... (หัวหน้าภาควชิา)   

       (ผศ. ดร. รนิรดา พัฒนใหญ่ย่ิง)            (................................................................) 

                                                                     หัวหน้าสาขาวิชาจุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม              หัวหน้าภาควิชา......................................................                         


