
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาจุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศกึษา 2559 
 

องคประกอบ 

 

          ขอเสนอแนะ 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

1. สรางความเขาใจ ปรัชญาหลักสูตร, วัตถุประสงคหลักสูตร, PLOs ของหลักสูตร 

แกอาจารยและนักศึกษา 

2. บริหารจัดการคุณวุฒิ(สาขา) ของอาจารยประจําหลักสูตร ใหหลากหลาย และ/

หรือพัฒนาประสบการณการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อรองรับความหลากหลายของสาขา

ยอย(sub disciplines in biology) ในสาขาจุลชีววทิยา 

3. กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน มคอ.3, มคอ.5, มคอ.7 ท่ีมีการจัดสง 

ผูสอน ผูเรียน มีความเขาใจ รูรวมกันในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให

บรรลุ CLOs ของรายวชิาและ บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

ประชุมสาขา ส.ค. 59 – 

ก.ค. 60 

- 1. อาจารยประจํา

หลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม

แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร

ดําเนินงานหลักสูตร 

2 .  มี บั น ทึ ก ก า ร

ประ ชุ มอย า ง เ ป น

รู ป แ บ บ  เ พื่ อ เ ป น

ขอมูลและหลักฐาน

ในการดํา เ นินงาน

ของหลักสูตร 

 

 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 



องคประกอบ 

 

          ขอเสนอแนะ 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

องคประกอบที่ 2 บณัฑติ 

1. ตองมคีวามชัดเจนของตลาดแรงงานในสาขาวิชาจุลชีววิทยา การมีเครือขายกับ

หนวยงานราชการ เอกชน การลงนามความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ

สาขาจุลชีววทิยา 

2. ตองมีความชัดเจนในเร่ือง PLOs วาบัณฑิตท่ีจบสาขาจุลชีววิทยา รูอะไร เขาใจ

อะไร ทําอะไรเปน (ม ีAT) เมื่อจบสาขาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

3. ออกแบประเมนิความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ ใหตรง PLOs 

4. ติดตามบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําอยางตอเนื่อง  บัณฑติท่ีไมทํางานในสาขา

ชีววิทยารอยละเทาไหรมีใครบาง  เพื่อไดขอมูล สะทอนความเปนจริงใน

ตลาดแรงงานในสาขาวชิาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

โครงการ

ฝกอบรมการใช

เคร่ืองมอื

วทิยาศาสตร

ช้ันสูง 

ม.ค. 60-พ.ค. 

60 

20,000 1. นักศึกษาเขารวม

โครงการ รอยละ 80 

2. นักศึกษาสามารถ

เรียนรูภาคทฤษฎี

และภาคปฏบัิติใน

การใชเคร่ืองมอื

ช้ันสูง เชน PHLC ได  

ผศ.จารุวรรณ  

ฉัตรทอง 

โครงการสํารวจ

ความพงึพอใจ

ผูใชบัณฑติ 

พ.ค. 59 – 

ก.ค. 59 

5,000 1. ไดรับผลการ

ประเมนิจากผูใช

บัณฑติ  

รอยละ 50 

2. ระดับความพงึ

พอใจของผูใชบัณฑติ

ท่ีมตีอบัณฑติใหมมี

คาเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

 

อ. ธนขวัญ บุษบัน 



องคประกอบ 

 

          ขอเสนอแนะ 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

องคประกอบที่ 3 นักศกึษา 

1. มีการประเมินกระบวนการรับเขานักศึกษา ในดานความสามารถในการ

ศึกษาศาสตรดานจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

2. มีการจัดการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม สําหรับนักศึกษาท่ีรับเขามีผลการเรียน

ไมตามเกณฑ และมกีารเตรียมการในปการศึกษาถัดไป จัดใหมกีารทดสอบความรู

จุลชีววทิยาเชิงลกึ เพื่อใหความจํา ความเช่ียวชาญเพิ่มเติม  

3. มีการเตรียมพรอมกอนเขาศึกษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-ภาษา

อื่นๆ 

4. จัดโครงการ/กิจกรรมให นักศึกษารู  แหลงงานอาชีพทางจุล ชีววิทยา

อุตสาหกรรม(Career Path)เพื่อให fade inspiration ในการเรียนรู Milestone ท่ีจะ

เรียนรูในสาขาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

5. จัดนักศึกษาทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ (cam bridge placement test)เพื่อ

รูศักยภาพทางภาษาอังกฤษ/IT เพื่อนําสูการพัฒนา 

โครงการปรับ

พื้นฐานนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 

ส.ค. 59-ธค 

59 

- 1. นักศึกษาเขารวม

โครงการ รอยละ 80 

2. นักศึกษามคีวาม

พรอมสําหรับการ

เรียนในสาขาวชิาได 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

โครงการไหวครู

สาขาจุลชีววทิยา 

ต.ค. 59 – 

พ.ย. 59 

8,800 1. นักศึกษาและ

อาจารยท่ีเขารวม

กจิกรรม รอยละ 80 

2. นักศึกษามี

ทัศนคติท่ีดตีอ

สาขาวชิา 

ดร. วัฒนา  พันธุ

พชื 

 

โครงการเตรียม

ความพรอม

สําหรับวชิาชีพ

ใหแกนักศึกษา 

ก.พ. 60-พ..ค.

60 

15,000 1. นักศึกษาเขารวม

โครงการ รอยละ 80 

2. นักศึกษาสามารถ

ใชอุปกรณเคร่ืองมือ

ต า ง  ๆ  ไ ด อ ย า ง

ถูกตองและเหมาะสม 

 

อ. กานตชนา สทิธ์ิ

เหลาถาวร 



องคประกอบ 

 

          ขอเสนอแนะ 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

โครงการการ

สรางเครือขาย

ศิษยเกา 

ม.ีค. 59 – 

พ.ค. 59 

5,000 1. ศิษยเกาเขารวม

โครงการ รอยละ 10 

ศิษยปจจุบันเขารวม

โครงการ รอยละ 80 

2 .  มี ก า ร จั ด ทํ า

ทํ า เ นี ย บ รุ น ข อ ง

นักศึกษาท่ีเปนศิษย

เกาและศิษยปจจุบัน 

อ. ธนขวัญ บุษบัน 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

1. สรางระบบ/กลไก ในการรับอาจารย  เพื่อใหไดอาจารยท่ีมีศักยภาพสูงเขามาใน

สาขาวชิา 

2. การวางแผนระยะยาว ดานอัตรากําลังอาจารย และ/หรือพัฒนาอาจารยให

สอดคลองกับความหลากหลายในสาขาชีววทิยา 

3. การวางแผนระยะยาว ดานการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

งานวจิัยใหสอดคลองกับความหลากหลายของศาสตรในสาขาชีววทิยา 

4. สรางระบบ ภาระงาน/แรงจูงใจใหอาจารยพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอยาง

ตอเนื่อง 

5. สรางระบบการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาภาระการสอน(participatory are the 

research) 

โครงการสงเสริม

การทําผลงาน

ทางวชิาการ 

ตลอดป

การศึกษา 

2559 

งบประมาณ

ของ

มหาวทิยาลัย 

1 .  อาจารยประจํ า

หลักสูตรไดเขารวม

โครงการ รอยละ 80 

2. อาจารยท่ีเขารวม

โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม 

ก า ว ห น า ใ น ก า ร

เตรียมผลงานเพื่อขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

เ ช น  ก า ร จั ด ทํ า

เอกสารประกอบการ

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 



องคประกอบ 

 

          ขอเสนอแนะ 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

6. สรางระบบ/กลไก ในการพัฒนาอาจารย ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการทางวชิาการ CSR (Corporate Social Responsibility) 

สอน หนังสือ ตํารา 

หรือผลงานวจิัย 

การขอทุนวจิัย 

งบรายได งบ

แผนดนิ และ

งบประมาณจาก

แหลงงเนทุน

ภายนอก 

ตลอดป

การศึกษา 

2559 

งบประมาณ

ของ

มหาวทิยาลัย 

และ

งบประมาณ

จากรัฐบาล 

1. อาจารยประจํา

หลักสูตรไดเขารวม

โครงการ รอยละ 

100 

2 .  อาจารย ทุกคน

ไดรับทุนวิจัย รอยละ 

100 

 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

การขอ

งบประมาณ

ดําเนินงาน

บริการวชิาการ 

ตลอดป

การศึกษา 

2558 

งบประมาณ

ของ

มหาวทิยาลัย 

1 .  อาจารยประจํ า

หลักสูตรไดเขารวม

โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร

วชิาการ รอยละ 100 

2. ไดรับงบประมาณ

บริการวิชาการโดย

ไ ด เ ป น หั ว ห น า

โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร

วชิาการ รอยละ 80 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 



องคประกอบ 

 

          ขอเสนอแนะ 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

การนําเสนอ

ผลงานทาง

วชิาการ 

ตลอดป

การศึกษา 

2558 

งบประมาณ

ของ

มหาวทิยาลัย 

1 .  อาจารยประจํ า

หลักสูตรไดเขารวม

การนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ ท้ังใน

ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ

ตางประเทศรอยละ 

80 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีน การสอน การประเมินผูเรยีน 

1. ช้ีใหเห็น เกี่ยวกับ Program structure 2 curriculum mapping of courses เพื่อ

บรรลุ PLOs วา บัณฑิตรูอะไร เขาใจอะไร ทําอะไรดาน มี AT อะไร หลักสูตรมี

จุดเดนตรงไหนท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน และความตองการของบัณฑิต ทํา 

constructive alignment ระหวาง teaching - learning – strategies  และ CLOs – 

PLOs 

2. นักศึกษาตองรูวาจะถูกสอบโดย teaching - learning – strategies  และ  

assessment เพื่อใหรูวานักศึกษา รู เขาใจ ทําอะไรได ม ีAT อยางไร ตาม PLOs 

โครงการศึกษาดู

งานโรงงาน

อุตสาหกรรม  

ภาคเรียนท่ี 1   

พ.ย. 59 -ม.ค. 

60 

18,000 1. นักศึกษาเขารวม

โครงการ รอยละ 80 

2. นักศึกษามคีวาม

เขาใจในกระบวนการ

ผลติของโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของกับจุล

ชีววทิยา 

3. นักศึกษานํา

ความรูท่ีไดจาก

การศึกษาดูงานมา

ดร. นฤมล  บุญ

ม่ัน 



องคประกอบ 

 

          ขอเสนอแนะ 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

จัดทํารายงานสรุป 

และจัดบอรด 

โครงการศึกษาดู

งานโรงงาน

อุตสาหกรรม 

ภาคเรียนท่ี 2   

ม.ค. 60-ม.ีค. 

60 

18,000 1. นักศึกษาเขารวม

โครงการ รอยละ 80 

2. นักศึกษามคีวาม

เขาใจในกระบวนการ

ผลติของโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของกับจุล

ชีววทิยา 

3. นักศึกษานํา

ความรูท่ีไดจาก

การศึกษาดูงานมา

จัดทํารายงานสรุป 

และจัดบอรด 

ผศ.ดร. รินรดา 

พัฒนใหญย่ิง 

โครงการสง

นักศึกษาฝกงาน

กับมหาวทิยาลัย

เครือขาย 

ตลอด  

ปการศึกษา 

2559 

20,000 1. นักศึกษาเขารวม

โครงการ รอยละ 80 

2. ผลการประเมนิ 

ผาน นักศึกษา

ดร. วัฒนา  พันธุ

พชื 



องคประกอบ 

 

          ขอเสนอแนะ 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

ตางประเทศ สามารถนําความรู

จากการเรียน

ประยุกตใชการจัด

กจิกรรมมาใชในเชิง

ปฏบัิติการวชิาชีพได 

3. นักศึกษาไดรับ

ความพงึพอในในการ

รวมกจิกรรม 

(คาเฉลี่ย 4.51) 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู 

1. การประเมนิสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตองใหครอบคลุมทุกมิติ และช้ีชัดวาผลท่ีได

จากการปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะสงผลใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางมี

ประสทิธิภาพ 

โครงการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ 

สารเคม ีและ

อาหารเลี้ยงเช้ือ 

การซอมบํารุง

ครุภัณฑ

(งบประมาณ

รายได) 

เม.ย. 59 – 

ก.ค. 59 
23,000 

นักศึกษามคีวามพงึ

พอใจตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนโดยรวมใน

ระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.21-5.00) 

ดร. วัฒนา  พันธุ

พชื 

โครงการจัดซื้อ ต.ค. 58 – 94,000 นักศึกษามคีวามพงึ ดร. วัฒนา  พันธุ



องคประกอบ 

 

          ขอเสนอแนะ 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผดิชอบ 

วัสดุอุปกรณ 

สารเคม ีและ

อาหารเลี้ยงเช้ือ 

(งบประมาณ

แผนดนิ) 

ม.ีค. 59 พอใจตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนโดยรวมใน

ระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.21-5.00) 

พชื 

โครงการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ 

สารเคม ีอาหาร

เลี้ยงเช้ือ และ

การซอมบํารุง

ครุภัณฑ

งบประมาณ

แผนดนิไดจดัสรร

จากศูนย

วทิยาศาสตร 

ตลอด  

ปการศึกษา 

2558 

180,409 

นักศึกษามคีวามพงึ

พอใจตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนโดยรวมใน

ระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.21-5.00) 

ดร. วัฒนา  พันธุ

พชื 

 


