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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ปี การศึกษา 2556
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประจํ าปี การศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
2. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
3. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
อาจารย์ ดร. ธนัท อมาตยกุล
อาจารย์ ดร. กมลชัย ชะเอม
อาจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
4. วันทีร่ ายงาน
31 พฤษภาคม 2557
5. ปี การศึกษาทีร่ ายงาน
ปี การศึกษา 2556
6. สถานทีต่ ้ งั
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 หมู่ท่ี 6 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
1. จํ านวนนิสิตชั้นปี ที่ 1 ทีร่ บั เข้าในปี การศึกษาทีร่ ายงาน
29 คน
2. จํ านวนนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาในปี ทีร่ ายงาน
2.1 จํานวนนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.2 จํานวนนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.3 จํานวนนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
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2.4 จํานวนนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ)

0 คน

3. รายละเอียดเกีย่ วกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
3.1 ร้อยละของนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ยังไม่มีนิสติ สําเร็จการศึกษา เนื่องจากรับนิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร ปี การศึกษา 2556 เป็ นปี แรก
4. จํ านวนและร้อยละของนิสิตทีส่ อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
จํ านวนนิสิตทีส่ อบผ่านตาม ร้อยละของนิสิตทีส่ อบ
ชั้นปี ปี การศึกษา จํ านวนนิสิตทีร่ บั
จริง
แผนการศึกษา
ผ่านตามแผนการ
ศึกษา
1
2556
29
23
79.31
5. อัตราการเปลีย่ นแปลงจํ านวนนิสิตในแต่ละปี การศึกษา
ปี การศึกษา 2556 มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงนิสติ ลดลงร้ อยละ 20.69 ของนิสติ ที่เลื่อนชั้นจากปี 1
ขึ้นเป็ นนิสติ ปี 2
6. ปั จจัย/สาเหตุทีม่ ีผลกระทบต่อจํ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา
นิสติ ย้ ายไปเรียนสถาบันอื่น / นิสติ ขอพักการศึกษา และนิสติ พ้ นสภาพในภาคการศึกษา 2/2556
7. ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
ไม่มีข้อมูล เนื่องจากนิสติ เตรียมศึกษาในชั้นปี ที่ 2
วันทีส่ าํ รวจ .............................................................................
จํานวนแบบสอบถามทีส่ ง่ ....................... จํานวนแบบสอบถามทีต่ อบกลับ ........................
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวการณ์ได้งานทําเทียบกับจํ านวนผูต้ อบแบบสอบถาม
การได้งานทํา
จํานวน
ร้ อยละ

ได้งานทําแล้ว
ตรงสาขาที่เรียน ไม่ตรงสาขาที่เรียน
-

ไม่ประสงค์จะทํางาน
ยังไม่ได้งานทํา
ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น
-

8. การวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้
ยังไม่มีนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษา
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หมวดที่ 3 การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหลักสูตรฯ เริ่มดําเนินการสอนในปี การศึกษา 2556 โดยจัดการ
เรียนการเรียนสอนสําหรับนิสติ ชั้นปี ที่ 1
2. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
เนื่องจากหลักสูตรฯ ได้ จดั การเรียนการสอนเป็ นปี แรก (ปี การศึกษา 2556) จึงยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
ปี การศึกษา 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 1
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อ
พัฒนามนุษย์
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
คม 100 เคมีท่วั ไป 1
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยา 1
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 141 ทักษะการรู้
สารสนเทศ
ทนก 101 จุลชีววิทยา
ทนก 102 ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา
ทชว 101 เทคโนโลยีชีวภาพ
เบื้องต้ น
คม 101 เคมีท่วั ไป 2
คม 191 ปฏิบัตกิ ารเคมีท่วั ไป 2

ภาค
การศึกษา

การกระจายระดับคะแนน

จํานวนนิสติ ลง
ทะเบียน

จํานวนนิสติ
ที่สอบผ่าน

A

B+

B

C+

C

D+

D

E

W

I

1

-

-

1

3

5

6

8

4

1

-

28

23

1

-

1

3

7

8

6

2

-

1

28

25

1

11

6

7

1

-

-

1

-

1

-

27

26

1
1
1
1
1

-

-

4
-

18
1
1
2

3
3
2
4
3

10
8
6
11

11
3
5
8

2
1
12
10
1

1
1
1
1

1
-

27
27
27
27
28

24
25
14
16
26

2

9

1

7

6

1

-

-

-

-

-

24

24

2

-

1

-

5

11

5

2

-

-

-

24

24

-

-

-

-

24

24

2
2
2
2
2
2

7
-

10
3
1

4
1
4
5

1
7
5
4

1
6
6
4

1
6
1
5

1
3
3

-

3
-

-

24
24
24

21
24
24

2
2
-

3

7

10

4
4

3
-

3
-

1
-

13
-

-

24
24

10
24

* นิสติ ลาออก 4 คน ขอพักการเรียน 1 คน ในภาคการศึกษา 1/2556
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การวิเคราะห์รายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไม่ปกติ
3. การเปิ ดรายวิชาในภาคหรือปี การศึกษา
3.1 รายวิชาทีไ่ ม่ได้เปิ ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ ม่ได้เปิ ดสอน
ไม่มี
3.2 วิธีแก้ไขกรณีทีม่ ีการสอนเนื้ อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
ทุกรายวิชามีการสอนครบถ้ วน
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร

การติดตาม มคอ3 และ มคอ 5 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยหน่วยงานอื่น
ในมหาวิทยาลัยค่อนข้ างยากและไม่
ทันตามกําหนด

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

แนวทางการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหา

ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ -หลักสูตรฯ นําส่ง มคอ.3 และ
ของหลักสูตร แต่มีผลต่อการรายงาน มคอ.5 ของรายวิชาในหลักสูตร ตาม
ผลตัวบ่งชี้การดําเนินการหลักสูตร
กําหนดการของฝ่ ายวิชาการของ
คณะฯ พร้ อมแจ้ งความประสงค์ให้
คณะฯ ติดตาม มคอ 3 และ มคอ 5
ของรายวิชาที่สอนโดยหน่วยงานอื่น
ตามที่กาํ หนดในปฏิทนิ ของฝ่ าย
วิชาการ มหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยดําเนินการเร่งรัดให้ ทุก
คณะ นําไฟล์ มคอ 3 มคอ 4 และ
มคอ 5 และ มคอ 6 ของรายวิชาที
คณะฯ เปิ ดสอนให้ นิสติ ของคณะฯ
และเปิ ดสอนให้ คณะอื่น ตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูท้ ีก่ ําลังจะสําเร็จการศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ ําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ทีส่ าํ คัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
1.2 ข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1
ไม่มี
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2. การประเมินจากผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ ําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ทีส่ าํ คัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
2.2 ข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)
ไม่มี
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
มี

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา

มี

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาํ หนดในมคอ 3 และ มคอ4 (ถ้ ามี)
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ7 ปี ที่แล้ ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ได้ รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนํา
ด้ านการจัดการเรียนการอน
9. อาจารย์ประจําได้ รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ
10.บุคลากรสนับสนุนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่
ต่อคุณภาพหลักสูตร
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

คําอธิบายหรือหลักฐานอ้ างอิง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรครั้งที่ 1/2556, 2/2556, 3/2556,
4/2556, ครั้งที่ 1/2557, 2/2557, 3/2557,
และ 4/2557
เอกสาร มคอ. 2

ไม่ประเมินในปี การศึกษา
2556

จะดําเนินการในปี ที่ 2 ของการเปิ ด
หลักสูตรฯ

ไม่ประเมินในปี การศึกษา
2556

จะดําเนินการในปี ที่ 2 ของการเปิ ด
หลักสูตรฯ

มี

ไม่ประเมินในปี การศึกษา
2556
ไม่ประเมินในปี การศึกษา
2556
มี
มี
มี

ไม่ประเมินในปี การศึกษา
2556
ไม่ประเมินในปี การศึกษา
2556

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสาร มคอ. 7

จะดําเนินการในปี ที่ 2 ของการเปิ ด
หลักสูตรฯ
หลักสูตรฯ เปิ ดสอนปี แรก ปี การศึกษา
2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรครั้งที่ 3/2557
สรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุม
วิชาการของคณาจารย์ ปี การศึกษา 2556
สรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุม
วิชาการของบุคลากรสนับสนุนการสอน ปี
การศึกษา 2556
-
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หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในปี ทีร่ ายงาน
1.1
รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

มศว 151 การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 142 วิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาชีวติ และ
สิ่งแวดล้ อม
คม 100 เคมีท่วั ไป 1

ประเมินโดย
นิสิต


อื่นๆ
คณะกรรมการ
รายวิชา



คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา





คณะกรรมการ
รายวิชา

คม 190 ปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป 1
ชว 101 ชีววิทยา 1



ชว 191 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 1
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1



คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร



คณะกรรมการ
รายวิชา

มศว 122 ภาษาอังกฤษ
เพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2



คณะกรรมการ
รายวิชา

มศว 141 ทักษะการรู้
สารสนเทศ



คณะกรรมการ
รายวิชา

ทนก 101 จุลชีววิทยา



คณะกรรมการ
รายวิชา





แผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

-ประสานงานผู้เกี่ยวข้ องปรับปรุงสภาพ
ห้ องเรียน
-จัดตารางการใช้ งานห้ องคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมเพื่อให้ นสิ ติ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาด้ วยตนเองผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษา
ออนไลน์
มีการปรับปรุงเนื้อหาและสื่อให้ กระชับ ทําให้
เข้ าใจได้ ชัดเจนมากขึ้น
มีการจัดทําข้ อสอบกลางภาคและปลายภาคเป็ น
ข้ อสอบกลางของคณะเพื่อใช้ กบั ผู้เรียนทุกกลุ่ม
-เลือกกรณีศึกษาที่สอดคล้ องกับข่าว
สิ่งแวดล้ อมในช่วงเดียวกับภาคการศึกษา
-ยกตัวอย่างที่พบในชีวิตประจาวันในหัวข้ อการ
เรียนที่เกี่ยวข้ อง
-ให้ นิสติ อ่านเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขนัย
สาคัญมาก่อนล่วงหน้ า
-

การดําเนินการ
มี











ขอตั้งงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อนํามาใช้ ใน
การจัดการในห้ องเรียนให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่นิสติ ของ มศว
-ปรับเพิ่มลดบางหัวข้ อในแผนการสอนเพื่อให้
สอดคล้ องกับคําอธิบายรายวิชา
-ปรับกิจกรรมให้ น้อยลงและเน้ นให้ แต่ละ
กิจกรรมดึงความรู้มาบูรณาการมากขึ้น
-จัดตารางการใช้ งานห้ องคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมเพื่อให้ นสิ ติ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาด้ วยตนเองผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษา
ออนไลน์
-ปรับปรุงลําดับเนื้อหา
-ปรับปรุงแก้ ไขแบบฝึ กหัดให้ ชัดเจนและตรง
ประเด็น
-คัดเลือกสื่อที่น่าสนใจมาให้ เพิ่มเติม
ให้ นิสติ สอบวัดผลความรู้ก่อนการสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค (สอบย่อย) ซึ่งช่วยให้ นิสติ
สามารถทบทวนความรู้หลังการเรียนในแต่ละ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่มี
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สัปดาห์ และลดเนื้อหาของวิชาในการสอบกลาง
ภาคและสอบปลายภาค
คณะกรรมการ
การปรั
บสัดส่วนคะแนนการประเมินโดยมีการ
ทนก 102 ปฏิบัติการจุล

รายวิชา
ทดสอบความรู้หลังการทําปฏิบัติการ และการ
ชีววิทยา
สอบปฏิบัติการในการใช้ อปุ กรณ์ และเทคนิค
ด้ านจุลชีววิทยา
คณะกรรมการ
-มีการปรับการเรียนการสอนโดยเน้ นการ
ทนก 101*

บริหารหลักสูตร แสดงออกทางความคิด และการทํากิจกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้ น
ร่วมกับชุมชุน โดยการบูรณาการกับกิจกรรม
บริการวิชาการของคณะ ฯ
-การปรับสัดส่วนคะแนนการประเมินโดยส่ง
รายงาน หรือคะแนนกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
*จัดการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2556 เป็ นปี แรก และจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาในปี การศึกษา 2557





1.2

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยหลักสูตรฯ มี 1 รายวิชา (ทชว 101) รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยคณะฯ มี 2
รายวิชา (ทนก101 และ ทนก102) และรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยหน่ วยงานอื่น จํานวน 13 รายวิชา รวม
ทั้งหมด 16 รายวิชา ได้ รับการประเมินผลจากนิสิตครบทุกรายวิชา โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผ้ ูสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากถึงมากที่สดุ (คะแนนอยู่ในช่วง 3.904.80 จากคะแนนเต็ม 5) และคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รวมอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากถึงมากที่สดุ (คะแนนอยู่ในช่วง 3.50-4.60 จากคะแนนเต็ม 5)
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผูส้ อน และข้อมูลป้อนกลับจาก
แนวทางการแก้ไข/ปรัปปรุง
แหล่งอื่น
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
- นิสิตไม่ ทราบถึงการกระทําที่คัดลอกงานจากบทความออนไลน์ - แจ้ งให้ นิ สิตทราบ และเสริ มความรู้ความเข้ าใจเรื่ องคุ ณธรรม
หรือคัดลอกงานบางส่วนจากเพื่อน เพื่อใช้ ส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย จริยธรรมในรายวิชาที่สอนบรรยาย
2.2 ความรู้
-มีความรู้พ้ ืนฐานด้ านวิทยาศาสตร์ท่วั ไป ยังไม่เพียงพอ
- ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

2.3 ทักษะทางปัญญา
- การใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อใช้ ในการตอบคําถาม หรือการ
สร้ างคําถามที่ก่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
2.4 ทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- การมีมนุษยสัมพันธ์ และการเข้ ากลุ่ม ทํางานร่วมกัน
-นิสติ ไม่ส่งงานตามกําหนดเวลา

- เพิ่มตัวอย่างกรณีศึกษา และการสอนเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ไม่เข้ าใจ
- ฝึ กการใช้ ภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด การฟั ง การอ่าน และเขียน
โดยให้ อาจารย์ในหลักสูตรฯ ติดตามพัฒนาการการใช้ ภาษาอังกฤษ
ของนิสติ
- เชิญวิทยากรเพื่อให้ ความรู้แก่นิสติ เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ

- ปรับรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน ให้ มีการตั้งคําถามและการตอบ
คําถาม โดยมีปฏิสมั พันธ์ท้งั ผู้สอนและผู้เรียน
- เสริมสร้ างความเข้ าใจในการทํางานร่วมกับผู้อ่นื
- มีแผนเร่งรัด ติดตามการส่งงานของนิสติ โดยอาจใช้ เกณฑ์ประเมิน
ในสัดส่วนของคะแนน เป็ นต้ น

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นิ สิ ตไม่ สามารถใช้ ทั กษะข้ อ 2.5 นี้ ได้ อย่ างถู กต้ องและมี - สังเกตและให้ นิสิตได้ ฝึกปฏิบัติทักษะนี้อย่างสมํ่าเสมอ จากการ
รายงานหน้ าชั้นเรียน
ประสิทธิภาพเพียงพอ

3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร

มี 

ไม่มี 

3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรฯ ได้ ช้ ีแจงหน้ าที่ของอาจารย์ใหม่แต่ละคน ขั้นตอนการ
ติดต่องานหรือดําเนินการกิจกรรมใดๆ ของคณะการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่สามารถขอคําปรึกษาจากเพื่อนร่ วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาได้ นอกจากนี้
อาจารย์ใหม่ ต้ องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และ
การแสดงออกทางความคิดในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่เี ข้ าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภณพั ฒนะโภคา วันที่เข้ าร่ วมกิจกรรม 12 ธันวาคม 2555 สรุปการ
ประเมินมีความเข้ าใจในหน้ าที่ต้องรับผิดชอบ การพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน ร้ อยละ
100 (คะแนนประเมิน 5 ดีมาก)
อาจารย์ ดร.นํา้ ฝน รักขุมแก้ ว วันที่เข้ าร่ วมกิจกรรม 20 มีนาคม 2557 สรุปการประเมินมีความ
เข้ าใจในหน้ าที่ต้องรับผิดชอบ การพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน ร้ อยละ 100 (คะแนน
ประเมิน 5 ดีมาก)
อาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข วันที่เข้ าร่ วมกิจกรรม 20 มีนาคม 2557 สรุปการประเมินมีความ
เข้ าใจในหน้ าที่ต้องรับผิดชอบ การพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน ร้ อยละ 100 (คะแนน
ประเมิน 5 ดีมาก)
3.3 หากไม่มกี ารจัดปฐมนิเทศ ให้ แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ ดาํ เนินการ
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้ าร่วม
เอกสารสรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการ
สอน (เอกสารแนบ)
4.2 สรุปข้ อคิดเห็น และประโยชน์ท่ผี ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับ
เอกสารสรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการ
สอน (เอกสารแนบ)
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หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ ระเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะจากผูป้ ระเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะจากผู ้
ประเมิน *
* รอผลการประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา 2556 กําหนดวันประเมินในวันที่ 10 –
13 มิถุนายน 2557

ความเห็นของผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะ

2. การนําไปดําเนินการเพือ่ การวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
2.1 ดําเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2.2 การติดตามการใช้ ส่อื การเรียนการสอนรูปแบบใหม่
2.3 การสร้ างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั

หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปี ทีผ่ ่านมา
เนื่องจากเป็ นการจัดทํา มคอ 7 เป็ นปี แรกของหลักสูตรฯ ที่มีการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2556 จึงไม่
สามารถดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปี ที่ผ่านมา

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้ อเสนอในการปรับโครงสร้ างหลักสูตร
2.2 ข้ อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
รายวิชา
ทชว 101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้ น

ข้ อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
- เสริมสร้ างทักษะทางความคิด กระบวนการสร้ างสรรค์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนกับการแก้ ปัญหาด้ าน
สิ่งแวดล้ อม การใช้ ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
- การจัดกลุ่มผู้เรียน โดยให้ ผ้ ูเรียนได้ มีโอกาสเลือกเนื้อหาที่สนใจ ใน 1
ชั่วโมงบรรยาย

ทุกรายวิชา (ตามความเหมาะสม)

-ส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษในการทํากิจกรรมกลุ่ม การรายงานหน้ าชั้น
หรือการทํารายงาน
-การใช้ ส่อื การสอนรูปแบบใหม่ เช่น คลิปวีดิโอ สื่อการสอนออนไลน์
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-ให้ ผ้ ูสอนและผู้ประสานงานรายวิชา สามารถออกแบบการเรียนการสอน
ได้ ตามความเหมาะสม

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมตามที่กาํ หนดในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. แผนปฏิบตั ิการใหม่สําหรับปี การศึกษา 2557
แผนปฏิบตั ิการ

วันที่คาดว่าจะสิ้ นสุด
แผน

แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา

30 เมษายน 2558

การติดตามการใช้ ส่อื การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (A-tutor สื่อ
การเรียนออนไลน์ วีดที ศั น์ ฯลฯ)
การติดตามการส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษ
การติดตามการให้ ความรู้นสิ ติ เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ (โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสติ /การเชิญวิทยากรในรายวิชา)
การสร้ างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย (การทําบันทึกข้ อตกตลง
ร่วมกัน การเตรียมความพร้ อมสําหรับสหกิจศึกษา การทํา
โครงการวิจยั ร่วม ฯลฯ)

30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผู้ประสานงานรายวิชา ทชว101
ทชว201 ทชว202 และทชว 203
ประธานบริหารหลักสูตร
ประธานบริหารหลักสูตร
ประธานบริหารหลักสูตร
ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสติ
ประธานบริหารหลักสูตร
ฝ่ ายวิชาการ/ฝ่ ายวิจัย/ศูนย์วจิ ัยฯ

อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................

อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร. ธนัท อมาตยกุล
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................

อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................

อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
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ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เห็นชอบโดย : ......................................................................................(หัวหน้ าภาควิชา)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เห็นชอบโดย : .................................................................................................(คณบดี)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................

เอกสารประกอบรายงาน
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. เอกสารสรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
การสอน
3. รายงานการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ7 ปี การศึกษาที่ผ่านมา (ยังไม่มี)
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