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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับหลักสูตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจําปการศึกษา 2559 
 

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

1. หลักสูตรควรเนนถึงการพัฒนานักศึกษา

ใหไดมาซึ่งอัตลักษณของสถาบัน  

-โครงการเตรียมฝกประสบการณ

วชิาชีพทางดานอุตสาหกรรมอาหาร 

-โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ

เนื้อสัตว 

ก.พ. - พ.ค. 2560 
 

5,000.00  
 
5,000.00 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการรอยละ 100 

ความพึ งพอใจของผู เ ข าร วม

โครงการ รอยละ 90 

อาจารยนันทพร อัคนิจ 

2. ควรมีการปฐมนิเทศอาจารยประจําหลักสูตร
ใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

จัดใหมกีารปฐมนิเทศอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ต.ค. – ธ.ค. 2559 - อาจารยประจําหลักสูตรคนใหม

ไดรับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการ

บริหารหลักสูตร รอยละ 100 

อาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

องคประกอบที่ 2 บณัฑติ 

1. ควรเนนการสรางผูประกอบการใหมดวย - โครงการอบรมเบเกอรีในอุตสาหกรรม
อาหาร 
- โครงการอบรมไอศกรมีในอุตสาหกรรม
อาหาร 
 

ต.ค. – ธ.ค. 2559 5,000 

 

5,000 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการรอยละ 100 

ความพงึพอใจของผูเขารวม

โครงการ รอยละ 90 

อาจารยสุพัฒนชล ีสริิ

โชควรกติต์ิ 

อาจารยนันทพร อัคนิจ 

องคประกอบที่ 3 นักศกึษา 

1. ควรมกีจิกรรมในหองเรียนท่ีเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

 

-โ ครงก ารน วัตกรรม เพื่ อ พัฒนา

ผลติภัณฑอาหาร 

-โครงการอบรม ISO 

-โครงการอบรมการใชเคร่ืองมอืช้ันสูง 

-โครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

มี.ค. - พ.ค. 2560 
 

ต.ค. - พ.ย. 2559 
ม.ค. - มี.ค.  2560 
ม.ค. - มี.ค.  2560 

 

10,000 

 

8,000 

1,000 

30,000 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการรอยละ 100 

ความพึ งพอใจของผู เ ข าร วม

โครงการ รอยละ 90 

อาจารยสุพัฒนชล ีสริิ

โชควรกติต์ิ 

อาจารย ดร. ชูสทิธ์ิ หงส

กุลทรัพย 

อ.ดร.ธนิดา ฉ่ัวเจริญ 
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ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

การสื่อสาร   

2. ควรมีการปรับนโยบายการประเมินผลการ
เรียนรู ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป ใหมีความ
สอดคลองกับผลการเรยีนรูตาม มคอ.2 โดย
มุงเนนการประเมินดานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
การสอบ 

ปรับวิธีการประเมินผลการเรียนรู ใน
รายวิชาการศึกษาท่ัวไป ใหมีความ
สอดคลองกับผลการเรียนรูตาม มคอ.2 
โดยมุงเนนการประเมินดานอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากการสอบ เชน การทํา

โครงงาน การคนควาขอมูลและการ

นําเสนองานหนาช้ันเรียน  

ต.ค. 2559- พ.ค. 

2560 

- รายงานผลการเรียนของนักศึกษา อาจารยประจําหลักสูตร 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

1. ควรจะมีความหลากหลายในการตีพิมพ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ เชน วารสารท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ  

จัดใหอาจารยนําเสนอผลงานวิจัย ท้ัง
ร ะดั บชาติ แล ะนานาชาติ ท่ี มี ค ว าม
หลากหลาย 

ต.ค. 2559- พ.ค. 

2560 

- จํานวนผลงานวจิัยท่ีไดรับการ

ตีพมิพระดับชาติและนานาชาติ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

2. สนับสนุนใหอาจารยทุกทานมีสวนรวมใน

การทําผลงานทางวชิาการ โดยการจัดระบบ

นักวจิัยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหม หรือ  

ทํางานวจิัยในลักษณะพหุสาขาวชิา  

จัดระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารย
ใหม หรือ ทํางานวิจัยในลักษณะพหุ
สาขาวิชา 

ต.ค. 2559- พ.ค. 

2560 

- จํานวนผลงานวชิาการของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

3. ควรพัฒนาคุณวุฒิอาจารยใหเขาสูระดับ
ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ โดย
จัดหาแหลงทุนภายนอกในการศึกษาตอและทํา
วิจัย 

พัฒนาคุณวุฒิอาจารย ให เขาสู ระดับ
ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ โดย
จัดหาแหลงทุนภายนอกในการศึกษาตอ
และทําวิจัย 

ต.ค. 2559- พ.ค. 

2560 

- จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ี

มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารยประจําหลักสูตร 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีน การสอน การประเมินผูเรยีน 

1. การบริหารจัดการ การเรียนการสอนใน

รายวิชาปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับทรัพยากรท่ี
มีอยู ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โครงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือใชในการเรียนการ
สอน 

ต.ค. 2559- ส.ค. 2560 
 

     10,000.00  
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู 

อาจารยประจําหลักสูตร 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู 
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ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

1. ควรมีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ใหครอบคลุมทุกดาน ท้ังจานวนท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม  

 

โครงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือใชในการเรียนการ
สอน 

ต.ค. 2559- ส.ค. 2560 
 

     10,000.00  
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 


