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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 สาขาวิชา 

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบดวย 6 องคประกอบ 

จํานวน 13 ตัวบงช้ี พบวาคุณภาพดาน Input ระดับคุณภาพปานกลาง 2.63 และดาน Process มี

คุณภาพด ี3.25 และดาน Output ระดับคุณภาพดมีาก 4.49 สรุปภาพรวมผานการประเมินคะแนน 3.11 

อยูในระดับคุณภาพดี ผลการประเมินระดับหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไปตามมาตรฐานตามเกณฑคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา ประจําป 2558  

 จากผลการประ เมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาตสิามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  องคประกอบที่ 1 ผลประเมินตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. องคประกอบที่ 2  ผลการประเมนิอยูในระดับคุณภาพดีมาก  

3. องคประกอบที่ 3 ผลการประเมนิอยูในระดับคุณภาพปานกลาง 

4. องคประกอบที่ 4 ผลการประเมนิอยูในระดับคุณภาพด ี

5. องคประกอบที่ 5 ผลการประเมนิอยูในระดับคุณภาพปานกลาง 

6. องคประกอบที่ 6 ผลการประเมนิอยูในระดับคุณภาพปานกลาง 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได

ดําเนนิการเปดหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  เปนครั้งแรก โดยมีการจัดการเรียน

การสอน และองคประกอบอื่นๆของหลักสูตรที่สอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร ี 

ตอมาในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จําเปนตองปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และดําเนินการเปดหลักสูตร

ใกลเคียงคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เปนหลักสูตรใหม

ขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเปนการสนองตอบนโยบายรัฐบาลในยุคสมัยนั้น รวมทั้งสนองตอบความตองการนักจุล

ชีววทิยาในอุตสาหกรรมการสงออกในภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งมกีารขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดมา 

ในปการศกึษา  2558  สาขาวชิาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม ไดดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2558 ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองคประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตร ีสาขาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมจัดเปนหลักสูตรที่มีความสอดคลองและตอบสนอง

ยุทธศาสตรของรัฐในดานการสงเสริมการสงออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจําเปนตองอาศัย

นักจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทําหนาที่ในการควบคุมคุณภาพทางดานจุลินทรียของอาหารกอนการ

สงออก รวมทั้งการบริโภคในประเทศ การพัฒนาการศึกษาและการเพิ่มขีดศักยภาพในการผลิต

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

สงเสริมและกระตุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญา และนําภูมิปญญาชาวบานมา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตปรัชญาของหลักสูตร ที่กลาววา “สงเสริม สรางสรรค มุงม่ัน 

พัฒนาความรูดานจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนององคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนําพา

ประเทศชาต ิสูความเปนผูนําทางดานวทิยาศาสตรและจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม” 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปท่ีผานมา 

สาขาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม ไดมกีารมกีารพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิผลการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปการศกึษา 2559 ดังนี้  

1. การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ควรเขียนใหเห็นถึงศาสตรของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการประเมินกระบวนการพัฒนา เพื่อการปรับปรุง ผลการดําเนินการ

ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินปการศึกษา 2559 เปนที่เรียบรอยแลว 

รายละเอยีดอยูในเลมเอกสาร มคอ.7 ป 2560 

2. ปรับการเขียน SAR ช้ีใหเห็นชัดเจน วามีการปรับปรุงกระบวนการประเมินอยางไร ผลการ

ดําเนินการไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินปการศึกษา 2559 เปนที่

เรยีบรอยแลว รายละเอยีดอยูในเลมเอกสาร มคอ.7 ป 2560 

3. พิจารณาการปรับรายวิชาใหเทาทันศาสตรของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาระรายวิชาใน 

หลักสูตร ใหครอบคลุมศาสตรของจุลชีววิทยามีการทําขอตกลงทางวิชาการกับหนวยงานภาคเอกชน

ภายในประเทศ  และสถาบันการศึกษาในตางประเทศดังรายละเอยีดใน มคอ.7 ป 2560 

4. การจัดอาจารยผูสอนแบบ team teaching มีวัตถุประสงค เพื่ออะไร เปนไปตาม 

วัตถุประสงคอยางไร ควรเพิ่มการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจนวา สงผลอยางไร 

มีการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนอยางไร มีการเพิ่มรายวิชาแบบ team 

teaching มากขึ้น สงผลถึงคะแนนประเมินอาจารยในรายวิชาที่สอนสูงขึ้นดังรายละเอียดใน มคอ.7 ป 

2560  

5. ควรทําแผนภาพ Curriculum Mapping ของรายวิชา ใหเห็นถึงสาระรายวิชาในหลักสูตร วา

กาวหนาเทาทันในศาสตรของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม อยางไร การปรับการเรียนการสอนใหตรงกับ

ศาสตรทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรมมากขึ้น และสอดคลองกับ Curriculum Mapping และความตองการ

ของตลาดแรงงานตามรายละเอยีดใน มคอ.3  

6. ควรศึกษาหาแนวทางในการแกไขและปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอัตราการคงอยูของ 

นักศกึษา การใหความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาจารยที่ปรึกษา ควรดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียน

ต่ําเปนพิเศษ ใหคําปรึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและปญหาดานตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไขและ

ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอัตราการคงอยูของ นักศึกษา การใหความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

อาจารยที่ปรึกษา ควรดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําเปนพิเศษ ใหคําปรึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับการ

เรยีนและปญหาดานตาง ๆ ดังรายละเอยีดใน มคอ.7 ป 2560 องคประกอบที่ 3  

7. ควรสรางจุดเดน จุดขาย ในสาขาวิชา โดยใหบัณฑิตที่จบไปและไดงานทําแลวชวย

ประชาสัมพันธหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วามีผลดีอยางไร สะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงใน

ตลาดแรงงานในสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมวายังขาดแคลนบัณฑิตในศาสตรของสาขาจุล

ชีววทิยาอุตสาหกรรมมคีวามรวมมอืกับดานวชิาการกับสถานประกอบการเอกชน และมีคะแนนประเมิน
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จากผูประกอบการ มีการจัดโครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 3 

เพื่อใหเกิดวิสัยทัศนและทัศนคติในการทํางาน รวมทั้งนักศึกษาไดงานตรงตามสาขา ไดคะแนนประเมิน

ในระดับ 5 เต็ม ดังรายละเอยีดองคประกอบที่ 5 

  

1.3 วธิกีารประเมนิ 

วัตถุประสงคในการประเมนิ 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ

คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 

 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

 - การเตรยีมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเตมิโดย 

 - สังเกตจากสภาพจรงิดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทกึ 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิยเกา 

 - ผูใชบัณฑติ 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี ้

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผาน  

1. จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลการประเมนิ ผาน   

2. คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสตูร ระบุผลการประเมนิ ผาน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ระบุผลการประเมนิ ผาน   

ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผาน 3 ขอ   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหงชาต ิ

26.11 คะแนนเฉลี่ย 

4.35 
4.35 

 

6  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป 12 รอยละ 92.31 
4.62 

 

13  

องคประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2.00  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2.00  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2.00  

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 2 รอยละ 40 5.00  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
2 รอยละ 40 

3.33 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสตูร 3.80 รอยละ 76 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2 4.44  

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2.00  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมนิผูเรียน ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ 100 

ผาน  

  2) มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอน

ในแตละปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ไมม ีอาจารยใหม ไมนับตัวบงช้ี  

  9) อาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอื

วชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ 100 

ผาน  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มตีอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.19 

ผาน  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 5.00 

ผาน  

รวมคะแนนตัวบงชี้ 5.4 ผาน  11 ขอ  

คดิเปนรอยละ 100 

5.00  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี ้ 3.11 
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ผลการประเมินเชงิคุณภาพ 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธซึ่งแสดงคุณภาพที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่นําไปสูผลลัพธที่ตองการ มีการ

ทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธที่กําหนด หากหลักสูตรไมไดผลลัพธตามที่ตองการใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางาน

อยางไร เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ 

2. ควรพัฒนาสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมอบรมเทคนคิการบริหารหลักสูตรและการจัดทาํรายงาน SAR  

 

องคประกอบท่ี 1: การกํากบัมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ใหหลักสูตรมมีาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

1. ควรเตรียมความพรอมดานศกัยภาพอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรในป 

2562 เพื่อพรอมใชป 2563  

การปฏบิัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 2: บัณฑติ 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

1.การสํารวจคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิควรสอดคลองผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูรจุลชีววทิยาอตุสาหกรรม ที่กําหนดไวใน มคอ. 2 

2.ควรปรับปรุงผลการพัฒนาดานความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และดานทักษะทางปญญาเพื่อใหมผีลประเมนิสูงขึ้น 

 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 3: นักศกึษา 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

1. ควรนําปญหาแรกเขาของนักศกึษาใหมที่ระบุใน มคอ.2 มาเตรียมความพรอม 

2. ควรกําหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ตองการมุงเนนของนักศกึษาแตละช้ันปใหชัดเจนเปนรูปธรรมและควรประเมนิคนหากลยุทธการประเมนิการเสรมิสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อนําผลมาปรับปรุง 

3. นําผลประเมนิอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงระบบการดูแลนักศกึษา 

4. แบบสอบถามความพงึพอใจนกัศกึษา ควรสอดคลองกับตัวบงช้ี 3.1 , 3.2 และการจัดการขอรองเรียนและรายงานแนวโนม  3 ปยอนหลัง 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 



15 
 

องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

1. อาจารยประจาํหลักสูตรควรผลติผลงานทางวชิาการทีส่อดคลองกับหลักสตูรจุลชีววทิยาอตุสาหกรรม 

2.    ควรสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตาํแหนงทางวชิาการและเพิ่มคุณวุฒใิหมากขึ้น 

 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

 

 

 



16 
 

องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรกําหนดสดัสวนคะแนนประเมนิตามแผนกระจายความรับผดิชอบรายวชิาใหชัดเจน 

2. ควรทบทวนผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ใหสอดคลองกับการวเิคราะหหลักสูตรและเช่ือมโยงกับผลการเรยีนรูรายวชิา (CLO) 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูควรนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมคุีณภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ควรนําคะแนนผลการประเมนิการสอนรายวชิาของอาจารยนํามาประกอบการจัดสอน 

5. ควรมกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลักสูตร (Exit Exam) 

 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขยีนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

1.จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรกําหนดเปาหมายของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถประเมนิกระบวนจัดหาฯ ไดอยางเปนรูปธรรม 

2. การประเมนิความพงึพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูควรครอบคลุมทัง้ของอาจารยผูสอน นักศกึษาและอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จํานวนตัว

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/ไมผานการประเมนิ หลักสูตรไดมาตรฐาน/ไมไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งทุ
กต

ัวบ
งช

ีใ้น
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที่

 2
 -

6 

2 - - 4.49 4.49 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.33 - - 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.15 - - 3.15 ระดับคุณภาพดี 

5 4 2.00 3.33 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.11 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ  2.63 

ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 

3.25 

ระดับคุณภาพดี 

4.49 

ระดับคุณภาพ

ดมีาก 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

************************************** 
 

วันศุกรท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    - อาจารยประจําหลักสูตรกลาวตอนรับ และนําเสนอภาพรวมของหลักสูตร 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - 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  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    - ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

   ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ตอ) 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผล 

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงผลการตรวจ 

   ประเมิน และขอเสนอแนะตออาจารยประจําหลักสูตร 

 

*********************************************** 
 
หมายเหตุ    กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
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คําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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