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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานผลการตรวจประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจํ า ปก ารศึ ก ษา 2560 สาขาวิ ช า
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการ
ตรวจประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจํ าปก ารศึก ษา 2560 ประกอบดว ย 6 องคป ระกอบ
จํานวน 13 ตัวบงชี้ พบวาคุณภาพดาน Input ระดับคุณภาพปานกลาง 2.63 และดาน Process มี
คุณภาพดี 3.25 และดาน Output ระดับคุณภาพดีมาก 4.49 สรุปภาพรวมผานการประเมินคะแนน 3.11
อยูในระดับคุณภาพดี ผลการประเมินระดับหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เป น ไปตามมาตรฐานตามเกณฑ ค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประจําป 2558
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติสามารถสรุปไดดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 ผลประเมินตัวบงชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.
3.
4.
5.
6.

องคประกอบที่ 2 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีมาก
องคประกอบที่ 3 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพปานกลาง

องคประกอบที่ 4 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี
องคประกอบที่ 5 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพปานกลาง
องคประกอบที่ 6 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพปานกลาง
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สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
ในปการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได
ดําเนินการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เปนครั้งแรก โดยมีการจัดการเรียน
การสอน และองคประกอบอื่นๆของหลักสูตรที่สอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ตอมาในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จํ า เป น ต อ งป ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา และดํ า เนิ น การเป ด หลั ก สู ต ร
ใกลเคียงคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เปนหลักสูตรใหม
ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการสนองตอบนโยบายรัฐบาลในยุคสมัยนั้น รวมทั้งสนองตอบความตองการนักจุล
ชีววิทยาในอุตสาหกรรมการสงออกในภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดมา
ในปการศึกษา 2558 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองคประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมจั ด เป น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามสอดคล อ งและตอบสนอง
ยุทธศาสตรของรัฐในดานการสงเสริมการสงออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจําเปนตองอาศัย
นักจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทําหนาที่ในการควบคุมคุณภาพทางดานจุลินทรียของอาหารกอนการ
สง ออก รวมทั้ ง การบริ โ ภคในประเทศ การพั ฒ นาการศึ ก ษาและการเพิ่ ม ขี ด ศั ก ยภาพในการผลิ ต
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณในศาสตรสาขานี้ ประกอบกับการเปนผูมี
คุณธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตสาธารณะ จึงมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมพรอม
ในการรับมือกับการลงทุน และการจางงานที่จะเกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงสอดคลองกับราง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งใหความสําคัญกับการ
พัฒนาและสรางฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยใหมีเสถียรภาพ สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และควบคุมคุณภาพสินคาภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
และสินคาสําหรับการอุปโภคบริโภคอื่นๆ นอกจากนี้หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมยังเปนศาสตรที่
สงเสริ มและกระตุ น การทํ าวิจั ย เพื่อ พั ฒ นาเศรษฐกิจระดับ รากหญ า และนํ าภู มิป ญ ญาชาวบานมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตปรัชญาของหลักสูตร ที่กลาววา “สงเสริม สรางสรรค มุงมั่น
พัฒนาความรูดานจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนององคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนําพา
ประเทศชาติ สูความเปนผูนําทางดานวิทยาศาสตรและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม”
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1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ไดมีการมีการพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปการศึกษา 2559 ดังนี้
1. การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ควรเขี ย นให เ ห็ น ถึ ง ศาสตร ข องจุ ล ชี ว วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการประเมินกระบวนการพัฒนา เพื่อการปรับปรุง ผลการดําเนินการ
ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินปการศึกษา 2559 เปนที่เรียบรอยแลว
รายละเอียดอยูในเลมเอกสาร มคอ.7 ป 2560
2. ปรับการเขียน SAR ชี้ใหเห็นชัดเจน วามีการปรับปรุงกระบวนการประเมินอยางไร ผลการ
ดําเนิน การไดปรั บ ปรุงตามขอ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินปก ารศึก ษา 2559 เปนที่
เรียบรอยแลว รายละเอียดอยูในเลมเอกสาร มคอ.7 ป 2560
3. พิจารณาการปรับรายวิชาใหเทาทันศาสตรของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาระรายวิชาใน
หลักสูตร ใหครอบคลุมศาสตรของจุลชีววิทยามีการทําขอตกลงทางวิชาการกับหนวยงานภาคเอกชน
ภายในประเทศ และสถาบันการศึกษาในตางประเทศดังรายละเอียดใน มคอ.7 ป 2560
4. การจัด อาจารย ผู ส อนแบบ team teaching มีวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ อะไร เป น ไปตาม
วัตถุประสงคอยางไร ควรเพิ่มการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจนวา สงผลอยางไร
มีการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนอยางไร มีการเพิ่มรายวิชาแบบ team
teaching มากขึ้น สงผลถึงคะแนนประเมินอาจารยในรายวิชาที่สอนสูงขึ้นดังรายละเอียดใน มคอ.7 ป
2560
5. ควรทําแผนภาพ Curriculum Mapping ของรายวิชา ใหเห็นถึงสาระรายวิชาในหลักสูตร วา
กาวหนาเทาทันในศาสตรของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม อยางไร การปรับการเรียนการสอนใหตรงกับ
ศาสตรทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมมากขึ้น และสอดคลองกับ Curriculum Mapping และความตองการ
ของตลาดแรงงานตามรายละเอียดใน มคอ.3
6. ควรศึกษาหาแนวทางในการแกไขและปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอัตราการคงอยูของ
นักศึกษา การใหความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาจารยที่ปรึกษา ควรดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ต่ําเปนพิเศษ ใหคําปรึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและปญหาดานตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไขและ
ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอัตราการคงอยูของ นักศึกษา การใหความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อาจารยที่ปรึกษา ควรดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําเปนพิเศษ ใหคําปรึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับการ
เรียนและปญหาดานตาง ๆ ดังรายละเอียดใน มคอ.7 ป 2560 องคประกอบที่ 3
7. ควรสร า งจุ ด เด น จุ ด ขาย ในสาขาวิ ช า โดยให บั ณ ฑิ ต ที่ จ บไปและได ง านทํ า แล ว ช ว ย
ประชาสัมพันธหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วามีผลดีอยางไร สะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงใน
ตลาดแรงงานในสาขาวิช าจุ ล ชีว วิท ยาอุ ต สาหกรรมวายั งขาดแคลนบัณ ฑิต ในศาสตรข องสาขาจุ ล
ชีววิทยาอุตสาหกรรมมีความรวมมือกับดานวิชาการกับสถานประกอบการเอกชน และมีคะแนนประเมิน
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จากผูประกอบการ มีการจัดโครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3
เพื่อใหเกิดวิสัยทัศนและทัศนคติในการทํางาน รวมทั้งนักศึกษาไดงานตรงตามสาขา ไดคะแนนประเมิน
ในระดับ 5 เต็ม ดังรายละเอียดองคประกอบที่ 5
1.3 วิธีการประเมิน
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ
กําหนดขึ้น
ทั้ง นี้ โ ดยการวิ เ คราะห / เปรี ย บเที ย บผลการดํา เนิน งานตามตั ว บ งชี้ ใ นทุ ก องค ป ระกอบ
คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว
2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
- การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
- ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงชี้และองคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย
- สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม
- สัมภาษณและจดบันทึก
- อาจารยประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน
- บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร
- บัณฑิต/ศิษยเกา
- ผูใชบัณฑิต
- ศึกษาจากเอกสาร
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ระบุผลการประเมิน ผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ระบุผลการประเมิน ผาน
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ระบุผลการประเมิน ผาน
ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ผาน 3 ขอ
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
26.11
คะแนนเฉลี่ย
แหงชาติ
4.35
6
ตัวบงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
12
รอยละ 92.31
13
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 2
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 2
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ผาน

4.35
4.62
3.00
2.00
2.00

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 2
2
5
2
5
3.80
5

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

รอยละ 40
รอยละ 40

2.00
5.00
3.33

รอยละ 76

5.00

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3

4.44
3.00

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 2

2.00

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3

3.00

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 2

2.00

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
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ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา

มี การดําเนินการ
รอยละ 100
มี การดําเนินการ

ผาน

มี การดําเนินการ

ผาน

มี การดําเนินการ

ผาน

มี การดําเนินการ

ผาน

มี การดําเนินการ

ผาน

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

มี การดําเนินการ

ผาน
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ผาน

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดสวน)
ตัวหาร
ไมมี อาจารยใหม
ไมนับตัวบงชี้

ตัวบงชี้คุณภาพ
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบั การพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมคะแนนตัวบงชี้ 5.4
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

มี การดําเนินการ

ผาน

มี การดําเนินการ
รอยละ 100
มี การดําเนินการ
ระดับความพึงพอใจ 4.19
มี การดําเนินการ
ระดับความพึงพอใจ 5.00
ผาน 11 ขอ
คิดเปนรอยละ 100

ผาน

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3
รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้

ผาน
ผาน
5.00

3.00
3.11
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
ขอเสนอแนะในภาพรวม
1. หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธซึ่งแสดงคุณภาพที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่นําไปสูผลลัพธที่ตองการ มีการ
ทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธที่กําหนด หากหลักสูตรไมไดผลลัพธตามที่ตองการใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางาน
อยางไร เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ
2. ควรพัฒนาสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมอบรมเทคนิคการบริหารหลักสูตรและการจัดทํารายงาน SAR
องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
1. ควรเตรียมความพรอมดานศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรในป
2562 เพื่อพรอมใชป 2563
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-
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องคประกอบที่ 2: บัณฑิต
1. จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1.การสํารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ควรสอดคลองผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ที่กาํ หนดไวใน มคอ. 2
2.ควรปรับปรุงผลการพัฒนาดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะทางปญญาเพื่อใหมีผลประเมินสูงขึน้

3. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา
1. จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1.
ควรนําปญหาแรกเขาของนักศึกษาใหมที่ระบุใน มคอ.2 มาเตรียมความพรอม
2.
ควรกําหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ตองการมุง เนนของนักศึกษาแตละชั้นปใหชัดเจนเปนรูปธรรมและควรประเมินคนหากลยุทธการประเมินการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อนําผลมาปรับปรุง
3.
นําผลประเมินอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงระบบการดูแลนักศึกษา
4.
แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษา ควรสอดคลองกับตัวบงชี้ 3.1 , 3.2 และการจัดการขอรองเรียนและรายงานแนวโนม 3 ปยอนหลัง
3. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-
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องคประกอบที่ 4: อาจารย
1. จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1.
2.

อาจารยประจําหลักสูตรควรผลิตผลงานทางวิชาการทีส่ อดคลองกับหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ควรสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตาํ แหนงทางวิชาการและเพิ่มคุณวุฒิใหมากขึน้

3. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน
1. จุดเดนและแนวทางเสริม
-

1.
2.
3.
4.
5.

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ควรกําหนดสัดสวนคะแนนประเมินตามแผนกระจายความรับผิดชอบรายวิชาใหชัดเจน
ควรทบทวนผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ใหสอดคลองกับการวิเคราะหหลักสูตรและเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูรายวิชา (CLO)
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูควรนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ควรนําคะแนนผลการประเมินการสอนรายวิชาของอาจารยนํามาประกอบการจัดสอน
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตร (Exit Exam)

3.การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
-

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.จุดเดนและแนวทางเสริม
-

1.
2.

2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ควรกําหนดเปาหมายของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถประเมินกระบวนจัดหาฯ ไดอยางเปนรูปธรรม
การประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูค วรครอบคลุมทั้งของอาจารยผสู อน นักศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน

-
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องค

คะแนน

จํานวนตัว

ประกอบที่

ผาน

บงชี้

I

3
4
5
6
รวม

องคประกอบที่ 2 -6

2

O

เฉลี่ย

ผาน/ไมผานการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชีใ้ น

1

P

คะแนน

ผลการประเมิน

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไดมาตรฐาน/ไมไดมาตรฐาน

2

-

-

4.49

4.49

ระดับคุณภาพดีมาก

3

2.33

-

-

2.33

ระดับคุณภาพปานกลาง

3

3.15

-

-

3.15

ระดับคุณภาพดี

4

2.00

3.33

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

1

-

3.00

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง
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7

4

2

3.11

ระดับคุณภาพดี

2.63
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

3.25
ระดับคุณภาพดี

4.49
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ภาคผนวก
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กําหนดการตรวจประเมิน
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
**************************************
วันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

- อาจารยประจําหลักสูตรกลาวตอนรับ และนําเสนอภาพรวมของหลักสูตร
- ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
โดย รศ.ดร.ดุษณี
ธนะบริพัฒน (ประธานกรรมการ)
รศ.ประดิษฐ
มีสุข
(กรรมการ)
ผศ.รัตนะ
ยศเมธากุล
(กรรมการ)
นางสาวพิลาวรรณ
กองทองนอก (เลขานุการ)
ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ตอ)
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงผลการตรวจ
ประเมิน และขอเสนอแนะตออาจารยประจําหลักสูตร
***********************************************

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง
21

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
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ภาพประกอบ
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