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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับหลักสูตร  สาขาวิชาสถติิประยุกต 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจําปการศึกษา 2559 
 

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

- โครงการวพิากษโครงการงาน และวชิาการ

สถติปิระยุกต 

ต.ค.58- ก.ค. 60 35,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาความรูความ

เขาใจในโครงการพเิศษดาน

สถติปิระยุกต 

องคประกอบที่ 2 บณัฑติ 

   1.ควรมกีารวเิคราะหหาสาเหตุเกี่ยวกับบัณฑติที่ 

ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ที่ม ี

เปอรเซนตการทํางานคอนขางนอย เพื่อหาแนว 

ทางการแกไข 

   2.ควรมรีะบบในการตดิตามการประเมนิความพงึ 

พอใจของผูใชบัณฑติ เพื่อใหไดขอมูลตอบกลับมาก 

ขึ้น เชน อาจดําเนนิการตดิตามในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรอาจมกีารเก็บขอมูลควบคูกันไป 

โครงการสถติวิชิาการสัมพันธ ต.ค.58- ก.ค. 60 35,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาความรูความ

เขาใจในโครงการพเิศษดาน

สถติปิระยุกต 

องคประกอบที่ 3 นักศกึษา 

   1. หลักสูตรควรมีนโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา เพื่อให จํานวน

นักศกึษาเปนไปตามแผน  

   2. ควรมีการดําเนินการจัดโครงการเตรียมความ

พรอมสําหรับนักศึกษาใหเขมแข็ง ซึ่งจะสงผล

ตออัตรการคงอยู และการสําเร็จการศึกษาของ

นักศกึษาเพิ่มขึ้น 

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ต.ค.58- ก.ค. 60 30,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาความรูความ

เขาใจในทักษะดานภาษาอังกฤษ 

โครงการงานจัดการศกึษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ต.ค.58- ก.ค. 60 25,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาความรูความ

เขาใจในวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

โครงการวชิาการสถติปิระยุกต ต.ค.58- ก.ค. 60 20,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาความรูความ

เขาใจในการนําสถติไิป

ประยุกตใช 

โครงการเรียนรูดูงานสถติปิระยุกต ต.ค.58- ก.ค. 60 20,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาไดเห็นแนว
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ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

ทางการประกอบอาชพีที่

เกี่ยวของกับสาขาสถติปิระยุกต 

โครงการกจิกรรมบายศรีสูขวัญ ต.ค.58- ก.ค. 60 35,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาเกดิความ

สามัคคใีนหมูคณะ 

โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ต.ค.58- ก.ค. 60 27,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาไดความรูในการ

เตรียมความพรอมสําหรับการ

เรียนในมหาวทิยาลัย 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

   1. อาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทาง

วิ ช าการมี จํ านวนน อย  หลั กสู ต รควรจั ดทํ า

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เกี่ยวกับเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการ มกีารตดิตามผล และรายงาน

ผล ทุก  6 เดือน และมีการชี้แจงหากผลการ

ดําเนนิการไมเปนไปตามแผน 

   2. อาจารยประจําหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญใน

การทําวิจัย/ไดรับรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย/ตีพิมพ

ผลงานวจิัยในวารสารที่มี Impact factor สูงควรเปน

พี่เลี้ยงใหกับอาจารยประจําหลักสูตรทานอื่นหรือ

อาจถายทอดความรูในรูปแบบของการจัดทํา การ

จัดการความรู (KM) 

- - - - - 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีน การสอน การประเมินผูเรยีน 

   1. หลักสูตรควรมีการบูรณาการพันธกิจทั้ง 3 

พันธกจิ ไดแกการบริการทางวชิาการแกสังคม การ

วจิยิ และการทํานุบํารุงศลิปวํฒนธรรมกับการเรียน

การสอนใหครบถวนและชัดเจน 

   2.  หลักสูตรควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเ รียนของนักศึกษาใหชัดเจนและเปน

โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ต.ค.58- ก.ค. 60 15,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาความรูความ

เขาใจในการทําวจิัยเพื่อพัฒนา

ดานตาง ๆ 

โครงการเผยแพรผลงานวจิัยของนักศกึษา ต.ค.58- ก.ค. 60 20,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาเผยแพรและฝก

ทักษะในการนําเสนองานวจิัยใน

รูปแบบตาง ๆ 
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ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

รูปธรรม เชน 1.การทวนสอบความสอดคลอง

ระหวาง มคอ 3 กับ มคอ 5 โดยคณะกรรมการทวน

สอบซึ่งอาจแตงตั้งมาจากอาจารยในสาขา 2.การ

ประเมินตนเองของนักศึกษาหลังจากได เ รียน

รายวิชาตางๆ ไปแลว โดยใชแบบประเมินที่วัดตาม

ผลการเรียนรูทัง้ 5 โดเมน เปนตน 

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวชิาสถติิ

ประยุกต 

ต.ค.58- ก.ค. 60 15,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหพัฒนาศักยภาพของ

นักศกึษาในดานสถติปิระยุกต 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู 

- โครงการพัฒนาสงัคมผูดอยโอกาส ต.ค.58- ก.ค. 60 18,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาความรูความ

เขาใจในโครงการพเิศษดาน

สถติปิระยุกต 

โครงการอนุรักษศลิปะและวัฒนธรรม ต.ค.58- ก.ค. 60 8,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาอนุรักษศลิปะ

และวัฒนธรรมไทย 

โครงการการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพื่อชุมชน ต.ค.58- ก.ค. 60 16,000 ความพงึพอใจรอยละ 80 เพื่อใหนักศกึษาไดนําความรูไป

ถายทอดสูชุมชน 

 


