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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (3.23 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี
มาก (องค์ประกอบท่ี 2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบท่ี 4) และมีจํานวน 3 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบท่ี 3, 5 และ 6 )  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 4.49 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 4 3.33 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 5 3 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 6 3 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.23 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 
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บทนํา 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา   ชื่อย่อ  วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Microbiology) ชื่อย่อ B.Sc. (Microbiology) 
Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  
 

รหัสหลักสูตร  
 25450091100999 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีววิทยา  
 2. เพ่ือผลิตนักวิชาการด้านจุลชีววิทยา สนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
สถาบันวิทยาศาสตร์การอาหาร โรงพยาบาล และอ่ืนๆ 
 3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์
ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ  และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถ
พัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีท่ีปรากฎและมี
คําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 
 5. มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนา
สังคม 
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
 7. มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอ
ข้อมูล 
 8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล นางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะ 1. เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร

ฯ จากนางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล
เป็น นางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะ 

นางสาวณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล 2. เปลี่ยนแปลงเลขานุการ
หลักสูตรฯ จากนางสาวอรอนงค์  
พริ้งศุลกะเป็นนางสุขุมาภรณ์  
กระจ่างสังข์ 

นางสาวพิชาภัค  สมยูรทรัพย์ นางสาวณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย 3. เปลี่ยนแปลงนามสกุลนางสาว           
สุขุมาภรณ์  สุขขุม เป็น                      
นางสุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์ 

นางสาวสุขุมาภรณ์  สุขขุม นางสาวพิชาภัค  สมยูรทรัพย์  
นางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะ นางสุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์  

 

 

คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 นางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะ* รองศาสตราจารย์ วท.บ. (จุลชวีวิทยา) พ.ศ. 2538 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 
2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (จุลชวีวิทยา) พ.ศ. 
2524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2528
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นางสาวณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย* อาจารย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 
2538 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย                   
วท.ม. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยมหิดล                 
วท.ด. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
4 นางสาวพิชาภัค  สมยูรทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม (พันธุวิศวกรรม) พ.ศ. 
2547มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
Ph.D. (Natural Science and 
Technology) พ.ศ. 2551 
Okayama University, Japan 

5 นางสุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์* อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)                 
(จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี                                 
ปร.ด (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
จํานวนนิสิตหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที ่9 เมษายน 2558) 
 

สาขาวิชา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 5 รวม 

จุลชีววิทยา  51 คน  37 คน 25 คน 41 คน 4 คน  158 คน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการประเมิน 
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วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันน้ัน ๆ กําหนดข้ึน 

ท้ังน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

• ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

• สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

• อาจารย์ประจําหลักสูตร 

• อาจารย์ผู้สอน 

• บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหลักสูตร 

• นิสิต/ศิษย์เก่า 

• ผู้ใช้บัณฑิต 

• ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่าํกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพ่ือให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการ ทุกตัว 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    4.49  4.49 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 43.80 10 4.38 4.38 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

23 25 92 4.6 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต 2.67 2.67 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2  การส่งเสรมิและพัฒนานิสิต   3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต    2 2 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร 3.33 3.33 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสตูร  

    
3 3 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสตูร      5 5 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

        

     ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

        

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร 

        

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      2 2 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร       2 2 

ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

    
2 2 

ตัวบ่งช้ีท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    
5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  3 3  

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      3  3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน …..  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 41.98/13 
3.23          ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.38,4.6 
(2.1,2.2) 

4.49 ดีมาก 

3 3 3,3,2 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.67 ปานกลาง 

4 3 3,5,2 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.33 ดี 

5 4 2 
(5.1) 

2,3,5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3 ปานกลาง 

6 1 - 3 
 (6.1) 

- 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน 3 3.25 4.49 3.23 ดี 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจํารอบปีการศึกษา 2557 ในวันท่ี 
17 กรกฎาคม 2558   ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่
ในระดับดี  (3.23 คะแนน)  ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่
ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบท่ี 4) และมีจํานวน 3 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบท่ี 3, 5 และ 6 ) 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการกํากับมาตรฐานท่ีดีมาก ผ่านทุกตัวบ่งชี้ 
 
 

ควรวางแผนและเร่งดําเนินการในเรื่องการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

จุดอ่อน จุดท่ีควรพัฒนา 
  

 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีนิสิตท่ีมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับดีมาก  

เร่งดําเนินการควบคุมเพ่ือให้นิสิตเรียนจบตาม
หลักสูตรโดยไม่เหลือนิสิตตกค้าง 

จุดอ่อน จุดท่ีควรพัฒนา 
  

 
องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
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จุดอ่อน จุดท่ีควรพัฒนา 

  
 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร    
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดอ่อน จุดท่ีควรพัฒนา 
  

 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดอ่อน จุดท่ีควรพัฒนา 
  

 
องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดอ่อน จุดท่ีควรพัฒนา 
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ภาคผนวก  

1.สรุปการสัมภาษณ์ 
 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

14 

2. Common DataSet 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 
 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 36 คน   

2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดร้ับการประเมินท้ังหมด 10 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 43.80 คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 33.33 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 23 คน   

6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 36 คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 92 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

4.6 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด   คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10)   ช้ิน   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันนําเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ช้ิน   

26 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   

27 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 
2 (0.60) 

     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี
เป็นท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 
1 (0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   
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40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

45 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   

47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

2 ช้ิน  0.40 

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

1 ช้ิน  0.40 

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

17 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

1 ช้ิน  0.80 

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

6 ช้ิน 6.00  

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

  ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
(1.00) 

  ช้ิน   

71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ช้ิน   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 1 ช้ิน  1.00 

73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   

74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

76 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

18 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   

82 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   

83 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   คน   

86 จํานวนบทความท่ีไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร   ช้ิน/คน   
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558     

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
9.00-10.45 น. ลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ห้อง 10-103 กรรมการหลักสูตรฯ 

10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00-12.00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (ต่อ) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.45 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (ต่อ) 

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.30 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (ต่อ) 

 


