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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร -
วิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.23 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 7 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้ ) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4) และมีจ านวน 3 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 3, 5 และ 6)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00  น้อย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.49 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.33 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.23 ด ี  
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ค าน า 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร -
วิโรฒ ได้เข้าร่วมการประเมินเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ซึ่งได้รวบรวมผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2557 ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา 2557 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเมื่อได้รับการประเมินคุณภาพแล้ว จักได้รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหลักสูตรฯ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
 ในนามของประธานหลักสูตรฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
กรรมการประจ าหลักสูตรรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานจนส าเร็จ
เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 

ประธานหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
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สารบัญหลักฐาน 
  

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_57_1 เล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ  
B.Sc.Micro_57_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา                

จุลชีววิทยา วาระพิเศษ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 

B.Sc.Micro_57_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา                

จุลชีววิทยา ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 2 มิถุนายน 2557 

B.Sc.Micro_57_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา              

จุลชีววิทยา วาระพิเศษ วันท่ี 18 สิงหาคม 2557 

B.Sc.Micro_57_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา            

จุลชีววิทยา ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 

B.Sc.Micro_57_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา           

จุลชีววิทยา ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 30 มกราคม 2558 

B.Sc.Micro_57_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา          

จุลชีววิทยา ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 30 เมษายน 2558 

B.Sc.Micro_57_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา            

จุลชีววิทยา ครั้งท่ี 3/2558 วันท่ี 8 มิถุนายน 2558 

B.Sc.Micro_57_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา            

จุลชีววิทยา ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

B.Sc.Micro_57_10 มคอ. 3 ภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557   

B.Sc.Micro_57_11 มคอ. 5 ภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557   

B.Sc.Micro_57_12 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557  

B.Sc.Micro_57_13 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2556  

B.Sc.Micro_57_14 สรุปโครงการของสาขาจุลชีววิทยา  
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B.Sc.Micro_57_15 ค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของภาควิชาชีววิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2558 

B.Sc.Micro_57_16 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร 
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ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ชื่อย่อ  วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Microbiology) ชื่อย่อ B.Sc. (Microbiology) 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รหัสหลักสูตร  
 20145501 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีววิทยา  
 2. เพ่ือผลิตนักวิชาการด้านจุลชีววิทยา สนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
สถาบันวิทยาศาสตร์การอาหาร โรงพยาบาล และอ่ืนๆ 
 3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ
สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความ รู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฎและมี
ค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 
 5. มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
 7. มีความสามารถสูงในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล 
 8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล นางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะ 1. เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรฯ จาก

นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุลเป็น นางสาวอร
อนงค์  พริ้งศุลกะ 

นางสาวณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล 2. เปลี่ยนแปลงเลขานุการหลักสูตรฯ 
จากนางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะเป็น
นางสุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์ 

นางสาวพิชาภัค  สมยูรทรัพย์ นางสาวณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย 3. เปลี่ยนแปลงนามสกุลนางสาว           
สุขุมาภรณ์  สุขขุม เป็นนางสุขุมาภรณ์  
กระจ่างสังข์ 

นางสาวสุขุมาภรณ์  สุขขุม นางสาวพิชาภัค  สมยูรทรัพย์  

นางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะ นางสุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์  

 

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 นางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะ* รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2538 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์               

วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง

อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2541

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 

2545 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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2 นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2524 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   

วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง

อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2528

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นางสาวณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย* อาจารย ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2538 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   

วท.ม. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2541

มหาวิทยาลยัมหิดล                 

วท.ด. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

    

    

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
4 นางสาวพิชาภัค  สมยรูทรัพย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วท.ม (พันธุวิศวกรรม) พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์                 

Ph.D. (Natural Science and 

Technology) พ.ศ. 2551 

Okayama University, Japan 

5 นางสุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์* อาจารย ์ วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)                 

(จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี                                 

ปร.ด (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

จ านวนนิสิตหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที ่9 เมษายน 2558) 
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สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

จุลชีววิทยา  51 คน  37 คน 25 คน 41 คน 4 คน  158 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      

จุลชีววิทยา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
จ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. นางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะ* 
2. นางสุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์* 
3. นางสาวณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย* 
4. นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล 

     5.   นางสาวพิชาภัค  สมยูรทรัพย์ 
หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  4 คน ได้แก่  
    1.1  นางสาวอรอนงค์  พริ้งศุลกะ  

   (วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)   
     1.2 นางสาวณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย  
   (วท.ด.  จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
     1.3 นางสาวพิชาภัค  สมยูรทรัพย์  
   (Ph.D. Natural Science and Technology, Okayama 
University, Japan) 
 1.4 นางสุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์ 
  (ปร.ด จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2. 2.  ด ารงต าแหน่งวิชาการจ านวน 3 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน     
2 คน (นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุลและนางสาวพิชาภัค  สมยูรทรัพย์)         
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน (นางสาวอรอนงค์             
พริ้งศุลกะ)  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
11. การปรับปรุงหลักสูตร
ต า ม ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ก าหนด 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขณะนี้ยังไม่ถึง
รอบของการปรับปรุงหลักสูตร แต่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2558 (B.Sc.Micro_57_8) เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร และจะได้น าเสนอภาควิชา
ชีววิทยาต่อไป  

12. ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้
เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ข้อ ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
    ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 และครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร (B.Sc.Micro_57_3 ถึง B.Sc.Micro_57_9) 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
     ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา ได้จัดท า มคอ. 2 ของหลักสูตร 
โดยผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์  2555 และได้ เปิดสอนในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555 
(B.Sc.Micro_57_1) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 
     ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา มีรายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ. 3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา โดยในภาค
เรียนที่ 1/2557 มีจ านวน  3 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 มีจ านวน 5 วิชา 
(B.Sc.Micro_57_10) 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
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หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  
      ในปีการศึกษา 2557 หลักสตูร วท.บ. จุลชีววิทยา มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา โดยในภาคเรียนที ่1/2557 มีจ านวน 3 วิชา และในภาคเรยีนที่ 
2/2557 มีจ านวน 5 วิชา (B.Sc.Micro_57_11)                         
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังปีการศึกษา                         
     ในปีการศึกษา 2557 หลักสตูร วท.บ. จุลชีววิทยา ได้จดัท า มคอ. 7 แล้วเสร็จเมื่อ
วันท่ี 6 มิถุนายน 2558 (B.Sc.Micro_57_12) และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
ประจ าหลักสตูรตามรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 
(B.Sc.Micro_57_8) 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
“ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.38 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.6 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.49 ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.38 มีคุณภาพดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารวจโดยการ
แจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่ส าเร็จการศึกษารวม 36 
คน โดยได้รับแบบส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิตกลับมาจ านวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 27.78 จากแบบส ารวจที่
ส่งไปให้จ านวนผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด (36 ฉบับ) โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา เฉลี่ยเท่ากับ 4.38 (43.80/10) 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
43.80 10 4.38 4.38  คะแนน 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.38 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 36 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 36 

 
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

-  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.54 
-  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.24 
-  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.36 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.60 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.16 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 27.78 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_2.1_1 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี

การศึกษา 2556 
B.Sc.Micro_57_2.1_2 ตัวอย่างแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ  4.6 มีคุณภาพดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
  
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      
 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่าน
ระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตร                
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา จ านวน 36 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ในจ านวนนี้มีบัณฑิตที่ได้ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 11 คน จึงเหลือจ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ที่น ามาค านวณเป็น 25 คน โดยในจ านวนนี้มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น  23 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งเท่ากับ 4.6 คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
25 23 ร้อยละ 92 4.6 คะแนน 

 

    จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                         จ านวนบณัฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
100 

X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 36 
2 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   คน 36 
3 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 23 

4 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน - 
6 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 
คน - 

7 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 11 
8 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - 
9 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - 
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระ  
ค่าเฉลี่ย 15,060.87 

11 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ 100 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2556  
B.Sc.Micro_57_2.2_2 รายงานสรุปภาวะการมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2556 (แสดงอัตรา

เงินเดือน)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ไม่ประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง 

 

หลักสูตรจุลชีววิทยาได้มีระบบและกลไกในการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งการส ารวจ
และติดตามผลที่เกิดกับนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้บัณฑิตจุลชีววิทยาที่พึง
ประสงค์ และมีแนวทางการปรับปรุงในแต่ละวงรอบ  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

 

การได้มาของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1. รับตรง 
2. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 

3. โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ” 

การรับนิสิตระบบ

แอดมิชชั่นกลาง 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 

นิสิตใหม่รายงานตัว/ ลงทะเบียน/ ช าระค่าลงทะเบียน 
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การรับนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน   

- การรับนิสิต 

P หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยาให้ความส าคัญกับการคัดเลือกนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้จ านวนนิสิตตรงตามแผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 (B.Sc.Micro_57_1) โดย
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ก าหนดกฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการรับนิสิตและคุณสมบัติของ
นิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ รวมทั้งน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดในปีการศึกษา 2556 ได้แก่ จ านวน
การรับนิสิต และคะแนนวิชาเฉพาะ มาปรับแก้ไขในการรับนิสิตรอบปัจจุบันก่อนประกาศรับนิสิต พร้อม

ก าหนดกรอบการรับนิสิต (จ านวนนิสิต และ เกณฑ์คะแนนสอบ) 
และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (P) 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ รอบสอบตรง (D) 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการรับนิสิตรอบสอบตรง  
(จ านวนนิสิตที่เข้าสอบ รายงานตัว และหาแนวทางแก้ไข)  (C) 

กรณีได้จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน ได้ปรับเพ่ิมจ านวนนิสิตที่เรียกสัมภาษณ์ใน
รอบแอดมิชชั่น เพ่ือให้ได้จ านวนนิสิตตามแผนที่ก าหนด  (A) 
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ทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ (ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล 
และ อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย) (B.Sc.Micro_57_2 และ B.Sc.Micro_57_3.1_1) เมื่อได้นิสิตที่มี
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ประเมินกระบวนการการรับนิสิต
และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ด าเนินการแล้ว เพ่ือระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในรอบปีการศึกษาถัดไป   

D การด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ก าหนดจ านวนรับ
นิสิตทั้งสิ้นเท่ากับ 55 คน เป็นนิสิตสอบตรงเท่ากับ 40 คน และแอดมิชชั่นเท่ากับ 25 คน 
(B.Sc.Micro_57_2) ซึ่งในคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีร่วมเป็น
กรรมการด้วย เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสรู้จักนิสิตตั้งแต่แรก และในการสอบสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้สอบได้ถามความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยากับนิสิตเพ่ือประเมินคุณสมบัติของนิสิตเบื้องต้นว่าสอดคล้อง
กับธรรมชาติของหลักสูตรฯ หรือไม่ และเก็บเป็นข้อมูลในการก าหนดเกณฑ์ปรับปรุงการรับนิสิตและ
การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนการเข้าศึกษาต่อไป  

C จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 พบว่าจ านวนนิสิตที่รับจากการ
สอบตรงได้ไม่ครบตามที่ก าหนด คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จึงได้ประชุมหารือเพ่ือปรับเปลี่ยน
จ านวนการรับนิสิตในรอบแอดมิชชั่นให้มากขึ้น (B.Sc.Micro_57_3)  

A ในการรับนิสิตรอบแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2557 ได้ปรับจ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับจาก 40 คน 
เป็น 50 คน เพ่ือให้ได้นิสิตครบตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากจ านวนนิสิตสอบตรงและนิสิตจากโรงเรียน
เครือข่ายที่มารายงานตัวน้อยกว่าที่ก าหนดคือมีจ านวนเท่ากับ 19 และ 3 คนตามล าดับ  

นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ยังได้มีมติไม่รับนิสิตแอดมิชชั่นรอบ 2 เนื่องจากที่
ผ่านมาคุณภาพของนิสิตในรอบ 2 ต่ ากว่ามาตรฐานของภาควิชาฯ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการศึกษาในชั้น
ปีที่สูงขึ้นและให้ก าหนดค่าน้ าหนักของผลสอบวิชาชีววิทยาในการคัดเลือกนิสิตเข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2558 นี้ ได้ก าหนดค่าน้ าหนักของวิชาชีววิทยาให้มีค่ามากขึ้นเป็นร้อยละ 30 
(B.Sc.Micro_57_3) 

การปรับปรุงระบบการรับนิสิตมีความชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

จากผลการด าเนินงานการรับนิสิตในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมาได้มีการประเมินกระบวนการ
การรับนิสิต พบปัญหาเรื่องจ านวนการรับนิสิตและคุณภาพนิสิต จึงได้น ามาปรับแก้ไขกระบวนการรับ
นิสิตใหม่ ในรอบปีการศึกษา 2557 ดังนี้  

1) จ านวนนิสิตที่รับจากรอบแรกของการสอบตรงไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ท าให้ต้องเพ่ิมจ านวน
รับนิสิตในรอบแอดมิชชั่นให้มากขึ้น  

แนวทางที่ได้ปรับปรุงคือ เพ่ิมจ านวนนิสิตที่เรียกสัมภาษณ์ในรอบสอบตรงให้มากขึ้น เพ่ือให้ได้
จ านวนนิสิตตรงตามแผนที่ก าหนด 
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ผลการรับนิสิต ในปีการศึกษา 2556 พบว่ามีจ านวนนิสิตที่รายงานตัวเข้าศึกษาจากการสอบตรง
เท่ากับ 9 คน จากจ านวนนิสิตที่เรียกมาสัมภาษณ์ 80 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้ หลักสูตรได้เพ่ิม
จ านวนนิสิตที่เรียกสัมภาษณ์มากขึ้นเท่ากับ 120 คน พบว่ามีนิสิตที่รายงานตัวเข้าศึกษาจากการสอบ
ตรงเท่ากับ 22 คน จากการเพ่ิมจ านวนนิสิตที่เรียกสัมภาษณ์มากขึ้นในปีการศึกษา 2557 เมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษา 2556 พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น คือได้จ านวนนิสิตจากการสอบตรงมากขึ้น 
(B.Sc.Micro_57_4) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จึงได้น าแนวทางดังกล่าวมาปรับการรับนิสิตใน
รอบสอบตรงโดยเพิ่มจ านวนนิสิตที่เรียกสัมภาษณ์ให้มากขึ้นในปีการศึกษา 2558 (B.Sc.Micro_57_4) 

2) นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมีความรู้พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาน้อย ข้อมูลได้จากการสอบ
สัมภาษณ์ในรอบปีที่ผ่านมา  

แนวทางที่ได้ปรับปรุง คือ ก าหนดเกณฑ์คะแนนผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาที่ สทศ. จัดสอบ ให้มี
ค่าน้ าหนักของวิชาชีววิทยาให้มากขึ้นเป็นร้อยละ 30  

จากการรับนิสิต ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯ ไม่ได้ก าหนดค่าน้ าหนักของผลสอบวิชา
ชีววิทยาในการคัดเลือกนิสิตเข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ ได้ก าหนดค่าน้ าหนักของวิชา
ชีววิทยาให้มีค่ามากขึ้นเป็นร้อยละ 30 เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามต้องการมากยิ่งขึ้น
(B.Sc.Micro_57_4) 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ประชุมก าหนดให้นิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือก

เข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัย (P) 

นิสิตเข้าร่วมเตรียมความพร้อมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ ช่วยดูแล (D) 

อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ ติดตามการเข้าร่วมเตรียมความพร้อมของนิสิตในที่

ปรึกษา และรายงานผลในที่ประชุมหลักสูตรฯ (C) 

อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะน า ตักเตือน นิสิตให้เข้าร่วมการเตรียมความพร้อม 

และกิจกรรมให้ครบตามท่ีหลักสูตรฯ ก าหนด (A) 
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P คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งรอบสอบตรงและ
แอดมิชชั่น ต้องเข้าเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมที่คณะวิทยาศาสตร์จัดก่อนเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 นอกจากนี้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดอีกด้วย 
เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_57_3)  

DC อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการเข้าเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมที่คณะวิทยาศาสตร์จัด และ
การเข้าร่วมค่ายอัตลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่  1 ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับพบว่านิสิตเข้าร่วมทุกคน 
(B.Sc.Micro_57_4) 

A ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในปีการศึกษา 2557 แนะน าให้เข้าร่วมในปี
การศึกษาถัดไป 

 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_3.1_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (สอบตรง และ แอดมิชชั่น) 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน   

หลักสตูรฯ ก าหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 
(ด้านการเรียน กิจกรรม และทุนการศึกษา) (P) 

ด าเนินการเตรยีมความพร้อมของนิสิต
ก่อนเข้าศึกษา (D) 

หลักสตูรฯ จดักิจกรรม เช่น ปฐมนิเทศ 
แนะน าคณาจารย์ในหลักสตูร อาจารย์ที่
ปรึกษา การลงทะเบียน ทุนการศกึษา 

เป็นต้น (D) 

อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละช้ันปี 
นัดพบนิสิตเพื่อสร้างสัมพันธ์ แนะน า
การลงทะเบยีน วางแผนการเรียน  แจ้ง
นิสิตเรื่องตารางเวลาว่าง ห้องพัก เบอร์

ติดต่อที่นิสติสามารถเข้าพบได ้(D) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 
ด าเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาทักษะ
ของนิสิตตามแผนงาน (D) 

ก ากับติดตามการด าเนินการงานการพัฒนานิสิต (C) 
- ด้านการเรียน /  ด้านปัญหาส่วนตวั / ความเสีย่งด้านการศึกษาของนิสิตที่มผีล

การเรยีนต่ ากว่าเกณฑ ์
- แลกเปลีย่นข้อมูลอื่นๆ ของนิสิตปจัจุบัน และบณัฑิต 
- ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินโครงการและกิจกรรม ปญัหาอุปสรรค  

แนวทางแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงาน  

น ามติของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จากผลการประเมิน

การบวนการและผลสัมฤทธ์ิที่ผ่านมา (A) 
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P หลักสูตรจุลชีววิทยามีระบบและกลไกในการพัฒนานิสิตและการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต
ในระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร เ พ่ือให้ได้บัณฑิตที่ พึงประสงค์ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมและการพัฒนานิสิต เช่น 
กิจกรรมในการส่งเสริมทักษะและพัฒนานิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานที่ กิจกรรมกีฬา การ
อบรม และทุนการศึกษา เป็นต้น โดยปรับปรุงจากผลการด าเนินงาน และข้อมูลการร้องเรียนจากรอบปี
ที่ผ่านมา จากนั้นทางหลักสูตรได้จัดปฐมนิเทศสาขาจุลชีววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2557 ส าหรับนิสิต
ทั้ง 4 ชั้นปี เพ่ือแนะน าคณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี และกิจการต่างๆ ในรอบปี
การศึกษา จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีจะนัดพบนิสิตเพ่ือแนะน าการลงทะเบียน และแจ้ง
ตารางเวลา รวมทั้งช่องทางที่นิสิตสามารถเข้าพบได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการส ารวจและ
ติดตามปัญหาของนิสิตที่มีความเสี่ยงในการเรียนและอ่ืนๆ และน าเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะ
ประชุมเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
โดยบันทึกผลการประเมินโครงการต่างๆ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในรอบต่อไป นอกจากนี้ยังได้ส ารวจผลที่เกิดกับนิสิตปัจจุบันและบัณฑิต ถึง
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร การร้องเรียน ความเสี่ยง และความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต เพ่ือ
น ามาปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ต่อไป (B.Sc.Micro_57_3) 

 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี  

D ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้จัดปฐมนิเทศสาขา
จุลชีววิทยา ส าหรับนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี ในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม เพ่ือแนะน าคณาจารย์ในหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี และกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีการศึกษา โดยประธานหลักสูตรฯ ได้บรรยาย
เรื่องการลงทะเบียน รายวิชาที่เปิดสอน และการประเมินผลการเรียน ความเสี่ยงในการไม่ส าเร็จ
การศึกษาครบตามเวลาที่ก าหนด และทุนการศึกษาส าหรับนิสิตขาดแคลนที่ทางภาควิชาจัดสรรให้แต่
ละชั้นปี รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้นิสิตได้รับทราบ (B.Sc.Micro_57_3.2_1 และ 
B.Sc.Micro_57_3.2_2)  

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีนัดพบนิสิตในที่ปรึกษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง แจ้งนิสิตเรื่องตารางเวลา ห้องพัก เบอร์ติดต่อ หรือช่องทางที่นิสิตสามารถเข้าพบได้เมื่อมีปัญหา 
(B.Sc.Micro_57_3.2_3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเรื่องการลงทะเบียน และการวางแผนการเรียน
โดยค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของนิสิต รวมทั้งส ารวจจ านวนนิสิตที่กู้ยืมทางการศึกษาหรือมี
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ความประสงค์ที่จะกู้ยืมฯ ในปีการศึกษานี้ (B.Sc.Micro_57_3.2_4) เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลในการจัดหา
ทุนและดูแลนิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อไป  

C อาจารย์ที่ปรึกษาได้ก ากับติดตามปัญหาของนิสิตที่มีความเสี่ยงในการเรียน มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ การคงอยู่ของนิสิต และปัญหาอ่ืนๆ โดยการหารือแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานิสิตร่วมกัน (B.Sc.Micro_57_6 และ 
B.Sc.Micro_57_7)  

A ในปีการศึกษา 2557 ได้ด าเนินการให้ค าแนะน าแก่นิสิตที่มีความเสี่ยง ดังนี้ 

1) นิสิตชั้นปีที่ 2 นายสิทธิชนม์ โชโต มีความประสงค์จะขอพักการเรียนในภาคเรียนที่ 1 เพ่ือ
เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ่ืน ตามความเห็นชอบของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา  
(อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย) แนะน าให้นิสิตท าเรื่องขอพักการเรียน และเมื่อนิสิตสอบได้ที่
เรียนใหม่ตามความประสงค์ แนะน าให้นิสิตท าเรื่องลาออก 

2) นิสิตชั้นปีที่ 3 นางสาวศิริพร พรหมสุวงษ์ มีผลการเรียนของรายวิชาในสาขาจุลชีววิทยาต่ า 
มีความประสงค์จะขอย้ายโอนไปหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาจารย์ที่ป รึกษา      
(อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์) น าเรื่องเข้าที่ประชุมหลักสูตรฯ และที่ประชุมมีมติให้อาจารย์
ที่ปรึกษาหารือกับหัวหน้าภาควิชาเพ่ือตรวจสอบเกณฑ์และคุณสมบัติของนิสิต รวมทั้ง
ติดต่อประสานขอโอนย้ายนิสิตไปหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 

3) นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการสอบในภาคเรียนที่ 2 ต่ ากว่า mean ในรายวิชาบังคับ ได้แก่ 
CH241 Biochemistry มีความเสี่ยงที่จะไม่จบการศึกษาภายใน 4 ปี อาจารย์ที่ปรึกษา            
(อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ และ รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ) ได้ก ากับติดตามการเรียน
ของนิสิตอย่างใกล้ชิด จนนิสิตส าเร็จการศึกษา 

นอกจากนี้มีนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียน ท าให้กองบริการการศึกษาแจ้ง
มาที่อาจารย์ที่ปรึกษาว่าจะคัดชื่อนิสิตออก อาจารย์ที่ปรึกษา (อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่าง
สังข์ และ รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ) ได้ติดต่อประสานงานให้นิสิตช าระเงินค่าลงทะเบียน
ท าให้สามารถแจ้งจบการศึกษาได้ 

4) นิสิตชั้นปีที่ 5 นายวุฒิพันธ์ ธนโชติธีรนัย และ นางสาวอภิสรา กันชัย ที่มีผลการสอบใน
ภาคเรียนที่ 2 ต่ ากว่า mean ในรายวิชาบังคับ ได้แก่ SMB311 Microbial genetics 
อาจารย์ที่ปรึกษา (อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย) ได้ก ากับติดตามการเรียนของนิสิตอย่าง
ใกล้ชิด จนนิสิตส าเร็จการศึกษา 
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การปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
มีความชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา พบปัญหาเรื่องการควบคุมดูแลนิสิต จึงได้
น ามาปรับกระบวนการ ดังนี้ 

1) การลงทะเบียน และการวางแผนการเรียนของนิสิต การเข้าร่วมกิจกรรมตามหมวดต่างๆ 
ของนิสิต  

แนวทางการปรับปรุงคือ ให้ข้อมูลนิสิต แนะน าการวางแผนการเรียน และให้ประธานหลักสูตรฯ 
จัดส ารับการลงทะเบียนให้กับนิสิตทุกชั้นปี (B.Sc.Micro_57_4 และ B.Sc.Micro_57_3.2_5) 

ในปีการศึกษา 2557 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสาขาจุลชีววิทยาทั้ง 4 ชั้นปี เพ่ือให้ข้อมูลนิสิต
ตามที่กล่าวมาข้างต้น และจัดส ารับการลงทะเบียนให้กับนิสิตทุกชั้นปี  (B.Sc.Micro_57_3.2_1) ผล
ความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามพบว่าอยู่ในระดับดีมาก ประกอบกับการสังเกตของอาจารย์ที่
ปรึกษาพบว่าไม่มีนิสิตที่ลงทะเบียนผิดหรือไม่ครบตามหลักสูตรฯ ก าหนดในปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Micro_57_3.2_2) ที่ประชุมกรรมการหลักสูตรฯ มีมติให้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิสิตนิสิตสาขาจุล
ชีววิทยาทั้ง 4 ชั้นปีในปีการศึกษาถัดไป ส าหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ
ติดตามการลงทะเบียนของนิสิตเป็นรายบุคคลต่อไป (B.Sc.Micro_57_3) 

2) นิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 มีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรึกษาน้อย และไม่รู้จักคณาจารย์ในหลักสูตร 
เนื่องจากรายวิชาเรียนส่วนใหญ่ยังเป็นวิชานอกสาขา  

แนวทางการปรับปรุงคือ แนะน านิสิตให้รู้จักคณาจารย์ในหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  

ในปีการศึกษา 2557 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยแนะน าคณาจารย์ใน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีได้นัดพบนิสิตในที่
ปรึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมีช่องทางอ่ืนๆ ในการติดต่อกับนิสิตในที่ปรึกษาอีกด้วย 
เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ เฟซบุ๊ค เป็นต้น  ส าหรับนิสิตที่เริ่มเรียนรายวิชาในสาขา ได้จัดตารางสอน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีให้สอนนิสิตในที่ปรึกษา เพ่ือจะได้มีโอกาสพบนิสิตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ได้แก่ รายวิชา SMB202 Laboratory in microbiology ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 
โดยจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2 สอนนิสิตสาขาจุลชีววิทยา (อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย และ        
ผศ.ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์) (B.Sc.Micro_57_10) นิสิตสามารถติดต่อปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้
สะดวกยิ่งขึ้นผ่านทางไอที ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ค าแนะน าแก่นิสิตได้ทันที เช่น เรื่องการ
ลงทะเบียน และการขอลาป่วย เป็นต้น ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เช่น เรื่องการ
ป่วยของนิสิตท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ติดต่อประสานงานอาจารย์ประจ า
รายวิชานั้นๆ เพ่ือขอให้นิสิตสอบภายหลังได้  
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

P กรรมการประจ าหลักสูตรประชุมก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมและการพัฒนานิสิต โดย
ก าหนดกิจกรรม และโครงการต่าง เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ดังนี้ 

โครงการเสริมหลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาควิชา ประจ าปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Micro_57_14) ได้แก่ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการทัศนศึกษาวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

การหมัก ครั้งที่ 1 (ได้รับเงินสนับสนุน 31,700 บาท) 
รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 

2.  โครงการศึกษาเห็ดรา 
(ได้รับเงินสนับสนุน 26,000 บาท) 

อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 

3.  โครงการอบรมการประกันความปลอดภัยของอาหารโดย
ระบบ HACCP และการจัดการระบบคุณภาพ GMP (ได้รับ
เงินสนับสนุน 24,200 บาท) 

รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 

4.  โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน 
(ได้รับเงินสนับสนุน 32,000 บาท) 

รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 

5.  โครงการกีฬาโคโลนีเกมส์ 
(ได้รับเงินสนับสนุน 33,000 บาท) 

อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 

 

D โครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการด าเนินงาน ได้แก่ 

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   

 - การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) โดยมี
กิจกรรมในรายวิชาปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา (SMB484 Independent study in microbiology 
และ SMB481 Special problems in microbiology) ที่เน้นให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้พัฒนากระบวนการ
คิดและการแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษให้ค าแนะน าและก ากับ
ดูแล (B.Sc.Micro_57_3)  

 - การสื่อสารและความร่วมมือ (communication and collaboration) โดยก าหนดให้นิสิต
ปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับคณะวิทย์ฯ และคณาจารย์ในหลักสูตร 
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ภายใต้หัวข้อ “ชมดอกไม้บาน ชิมอาหารหมัก” โดยการบูรณาการกับรายวิชา SMB372 Food 
microbiology ซึ่งนิสิตได้เข้าร่วมในการเตรียมอาหารหมัก ได้แก่ การหมักไวน์ การท าวุ้นมะพร้าว การ
ท าโยเกิร์ต และเข้าร่วมบรรยายให้กับนักเรียน (B.Sc.Micro_57_10)  

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี   

 - การรู้สารสนเทศ (information literacy) โดยการน าเอกสารประกอบการสอน power 
point ขึ้นใน A-tutor เพ่ือให้นิสิตสามารถ download ได้อย่างสะดวก เช่น รายวิชา SMB201 
Micobiology, SMB372 Food microbiology, SMB476 Agricultural microbiology และ 
SMB477 Industrial microbiology เป็นต้น (B.Sc.Micro_57_3.2_5) 

 - การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) โดยจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้
นิสิตสามารถใช้สืบเสาะหาข้อมูลในทางวิชาการได้ นอกจากนี้ทางคณะวิทย์ฯ ยังได้เพ่ิมจุด wifi จ านวน 
24 จุด เพ่ือส่งเสริมทักษะการรู้สื่อต่างๆ 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)   

ก าหนดจัดโครงการเสริมสร้างทักษะเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานทางด้าน
จุลชีววิทยา (ประกอบรายวิชา SMB475 Environmental microbiology, SMB476 Agricultural 
microbiology และ SMB479 Fermentation technology) โครงการศึกษาเห็ดรา (ประกอบรายวิชา 
SMB301 Mycology) เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสเห็นสภาพการท างานจริง และมีโอกาสลงมือปฏิบัติ จาก
การศึกษานอกสถานที่ ทั้งนี้ทางหลักสูตรยังได้จัดโครงการจ้างนิสิตช่วยงาน เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ 
ความรับผิดชอบและวิชาชีพ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตปี 3 ก่อนการฝึกงาน เพ่ือให้นิสิต
ชั้นปีที่ 3 มีโอกาสฝึกฝนทักษะและเทคนิคทางจุลชีววิทยาจากอาจารย์ผู้สอนก่อนการฝึกงานจริง 
โครงการอบรม HACCP โดยผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษา ซึ่งนิสิตที่ผ่านการอบรมครบตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดจะได้รับใบรับรองผ่านการ
อบรม ซึ่งสามารถใช้ประกอบการสมัครงานได้ (B.Sc.Micro_57_14) 

นอกจากนี้ยังจัดโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมเอง โดยจัดร่วมกับนิสิต
สถาบันอ่ืนในสายอาชีพเดียวกัน มีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า และเข้า
ร่วมกิจกรรม ได้แก่ โครงการกีฬาโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 11 ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้ง 4 ชั้นปี กิจกรรม
ประกอบด้วย การแข่งขันทางวิชาการ กีฬา และสันทนาการ ท าให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใน
ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน (B.Sc.Micro_57_14) 

C ผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมทั้งหมด ได้บันทึกในการประชุมหลักสูตรฯ เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าทุกโครงการอยู่ในระดับดีมาก ส่วนปัญหา อุปสรรค ได้
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ระบุและหาแนวทางแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (B.Sc.Micro_57_6, B.Sc.Micro_57_8 และ 
B.Sc.Micro_57_14) 

A โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ด าเนินการแล้วและพบ
ปัญหา อุปสรรค ได้เตรียมการปรับให้เหมาะสมในภาคการศึกษาถัดไป เช่น  

-  โครงการศึกษาดูงานทางด้านจุลชีววิทยา ในปีการศึกษา 2558 เปลี่ยนสถานที่ในการศึกษาดู
งานเ พ่ือให้ เหมาะสมกับหลักสูตร และให้มีความทันสมัยและก้าวทันวิทยาการที่ เปลี่ ยนไป 
(B.Sc.Micro_57_8) 

-  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีที่ 3 ก่อนการฝึกงาน ได้ปรับลดจ านวนนิสิตให้
เป็นกลุ่มเล็กลง เพ่ือที่จะสามารถฝึกปฏิบัติการได้อย่างทั่วถึงทุกคน และให้นิสิตสามารถเข้าฝึกงานกับ
อาจารย์ผู้สอนได้ทุกท่านโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดปีการศึกษา 2558 (B.Sc.Micro_57_8) 

 

การปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา พบปัญหาเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรมี
น้อย และนิสิตปี 3 มีปัญหาเรื่องการฝึกงาน จากข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ จึงได้น ามาปรับแก้
ไขกระบวนการ ดังนี้ 

1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีน้อย คือมีเพียงโครงการศึกษาดูงานทางด้านจุลชีววิทยาของนิสิตชั้น
ปีที่ 4 เท่านั้น  

แนวทางการปรับปรุงคือ เพ่ิมโครงการเสริมทักษะวิชาชีพในรายวิชาบังคับจ านวน 1 โครงการ 

ในปีการศึกษา 2557 ได้เพ่ิมโครงการทัศนศึกษาให้มากขึ้น คือ โครงการศึกษาเห็ดรา (ประกอบ
รายวิชา SMB301 Mycology และรายวิชา SMB476 Agricultural microbiology) โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาควิชา ซึ่งเน้นการศึกษาดูงาน การลงมือปฏิบัติของนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 และ 
4 (B.Sc.Micro_57_14) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตพบว่าอยู่ในระดับดี ซึ่งได้บันทึกในการ
ประชุมหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ นิสิตที่เข้าร่วมทัศนศึกษามีความเข้าใจในรายวิชา SMB301 
Mycology มากขึ้น เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติจริง ในปีการศึกษาถัดไปได้ขอจัดโครงการต่อเนื่อง โดย
ปรับให้นิสิตมีการท าวิจัยในชั้นเรียนร่วมด้วย 

2) ปัญหาด้านการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 คือ นิสิตขาดความช านาญด้านเทคนิคทางจุล
ชีววิทยา ท าให้มีปัญหาในการปรับตัวในช่วงเริ่มต้นของการฝึกงาน ในสถาบันต่างๆ แม้ว่าทางหลักสูตร
ได้จัดอบรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตแล้วจ านวน 3 วัน ก่อนการรายงานตัวเข้าฝึกงาน 
(B.Sc.Micro_57_3.2_4) 
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แนวทางการปรับปรุงคือ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีที่ 3 ให้มากขึ้น 

ในปีการศึกษา 2557 จึงได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีที่ 3 ตลอดปีการศึกษา 
2557 โดยแบ่งกลุ่มนิสิตเป็นกลุ่มย่อย ในเทอมแรกให้นิสิตฝึกประสบการณ์ เทคนิคพ้ืนฐานใน
ห้องปฏิบัติการ กับเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ส่วนในเทอมที่สองให้นิสิต
รับการฝึกเทคนิคเฉพาะทางกับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจุลชีววิทยาตามห้องปฏิบัติการต่างๆ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ซึ่งผลการก ากับติดตามการด าเนินงานพบว่านิสิตมีแนวโน้มในการพัฒนาเทคนิค
รายบุคคลที่ดีขึ้น (B.Sc.Micro_57_3.2_6) อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้ไปนิเทศการฝึกงาน
ของนิสิต (B.Sc.Micro_57_8) รวมทั้งพูดคุยกับหัวหน้างานของนิสิตเพ่ือประเมินความสามารถของนิสิต
ในการฝึกงาน แล้วรายงานในการประชุมหลักสูตรฯ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_3.2_1 สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การลงทะเบียน รายวิชาที่เปิดสอน และ

การประเมินผลการเรียน” โดย รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ  
B.Sc.Micro_57_3.2_2 แบบประเมินผลการจัดปฐมนิสิตนิสิตสาขาจุลชีววิทยา 
B.Sc.Micro_57_3.2_3 ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ระบุเวลาในการเข้าพบของนิสิต 

และช่องทางในการติดต่อ 
B.Sc.Micro_57_3.2_4 ข้อมูลนิสิตกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
B.Sc.Micro_57_3.2_5 ตัวอย่าง A-tutor รายวิชาต่างๆ  
B.Sc.Micro_57_3.2_6 แบบประเมินกิจกรรมการเตรีมความพร้อมในการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพปานกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

P หลักสูตรฯ ได้มีในการส ารวจผลที่เกิดกับนิสิตปัจจุบัน ถึงความพึงพอใจต่อหลักสูตร การ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากนิสิต เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงทุกปี พร้อม
ทั้งท าการส ารวจการคงอยู่ของนิสิตในแต่ละชั้นปี เพ่ือเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเป็น
เหตุให้นิสิตอยู่ไม่ครบตลอดหลักสูตร ส าหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาได้ท าการส ารวจ ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร อัตราการมีงานท า ตลอดจนความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป (B.Sc.Micro_57_8) 

ในการส ารวจการร้องเรียนของนิสิต ได้เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเขียนข้อร้องเรียนส่งมาที่
ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาได้โดยตรงที่ห้องภาควิชาฯ หรือจากแบบสอบถาม (โดยไม่ต้อง
ระบุชื่อ ตามความประสงค์ของนิสิต) รวมทั้งสามารถโทรศัพท์สายตรงถึงฝ่ายกิจการนิสิตของภาควิชา 

หลักสูตรฯ วางแผน และก าหนดเกณฑ์การส ารวจการคงอยู่ของนิสิตในแต่ละชั้น
ปี เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งผลต่างๆ ที่เกิดกับนิสิต (P) 

ท าการส ารวจการคงอยู่ของนิสิตในแต่ละชั้นปี และความพึงพอใจ ต่อหลักสูตร 
การร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากนิสิต (D) 

ประเมินแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียนต่างๆ ในที่ประชุมหลักสูตรฯ 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และปรับปรุง (C) 

น ามติที่ประชุมหลักสูตรฯ มาด าเนินการปรับแก้ไข และติดตามผล  (A)  
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หรือฝ่ายกิจการนิสิตระดับคณะ เพ่ือไม่ให้เกิดการปะทะกับคู่กรณีซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่สบายใจของ
ทั้งสองฝ่าย โดยค าร้องเรียนของนิสิตจะน าเข้าที่ประชุมของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาร่วมกันในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และน าเข้าที่ประชุมภาควิชา ในกรณีที่เก่ียวข้องกับภาควิชา เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการกิจการนิสิตทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะอีกด้วย (อ.
ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย) (B.Sc.Micro_57_8) 

D ในปีการศึกษา 2557 ด้านการคงอยู่ของนิสิต พบว่าร้อยละการคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
คือจากร้อยละ 67.57 เป็น 85.42 รายละเอียดแสดงในตารางข้างล่าง  

ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิตได้แก่ 
 1. นิสิตสอบตรงบางกลุ่มในชั้นปีที่ 1 ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอมแรกของปีการศึกษาเพ่ือรักษา
สิทธิ์การคัดชื่อออก แต่นิสิตไม่ได้มาเรียนจริงตั้งแต่เปิดเทอม ซึ่งรายชื่อและจ านวนนิสิตจะยังคงอยู่ใน
ระบบนาน 1 ปี ท าให้จ านวนนิสิตที่ข้ึนชั้นปีที่ 2 ลดลง 
 2. นิสิตบางกลุ่มมาเรียนในหลักสูตรตามความประสงค์ของผู้ปกครอง ไม่ได้สมัครเรียนตาม
ความชอบของตนเองท าให้นิสิตมีผลการเรียนที่ไม่ดี หรือไม่ผ่านเกณฑ์ มีผลต่อจ านวนนิสิตที่คงอยู่ 
 3. นิสิตบางกลุ่มท ากิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไป ท าให้มีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาในช่วงปี
แรกๆ ท าให้มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 แม้ว่าหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เช่น ความชอบ
ของนิสิต และความต้องการของผู้ปกครอง แต่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ค านึงถึงความส าเร็จ
ของนิสิตเป็นสิ่งที่ส าคัญ จึงได้ก ากับติดตามการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยง รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน าตักเตือนนิสิตเรื่องการแบ่งเวลาในการเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสม (B.Sc.Micro_57_6 และ 
B.Sc.Micro_57_8) 

D ด้านการส าเร็จการศึกษา พบว่าร้อยละการส าเร็จของนิสิตชั้นปีที่ 4 มีค่าเท่ากับร้อยละ 85.42 
ตามระยะเวลาของหลักสูตรฯ (เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตแรกเข้า) ทั้งนี้ไม่มีนิสิตเหลือค้างในชั้นปี ซึ่ง
แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดี  

D ด้านความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรฯ โดยแบ่งเป็น 3 ข้อหลัก ได้แก่ หลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (B.Sc.Micro_57_7) 

ข้อเสนอแนะจากนิสิตได้แก่ 

- อยากให้มีอุปกรณ์มากกว่านี้เพ่ือรองรับต่อจ านวนนิสิตได้เพียงพอ เช่นเครื่องวัด OD ตู้เขี่ย
เชื้อ เครื่องชั่ง เป็นต้นค่ะ 
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- ควรเข้าใจว่าเครื่องมือในภาคจุลชีววิทยานั้นต้องใช้ไฟมาก ดังนั้นจึงไม่ควรว่าภาควิชาว่าใช้ไฟ
เปลืองค่ะ เครื่องมือทุกชนิดจ าเป็นต่อการศึกษาค่ะ 

- ดีจริงๆ 

ข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองนิสิตจ านวน 1 เรื่อง ได้แก่  

- การเก็บเงินในชั้นปีของนิสิตปี 1 เพ่ือการเข้าร่วมงานรับปริญญาของบัณฑิต ปีการศึกษา 
2556” ซึ่งร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ของผู้ปกครองนิสิตสายตรงถึงฝ่ายกิจการนิสิตระดับคณะ 
(B.Sc.Micro_57_3.3_1) ซึ่งได้จัดการข้อร้องเรียนดังนี้ 

เมื่อได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะท าบันทึก มายังตัวแทนกรรมการกิจการนิสิต
ของหลักสูตร  (อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย) จากนั้นได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เพ่ือปรึกษาหารือ (B.Sc.Micro_57_8) ซึ่งมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี (ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล 
และ อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย) ตรวจสอบ ความถูกต้อง และสอบถามนิสิตถึงปัญหาเพ่ือการ
แก้ปัญหาในชั้นปี ติดตามผลการแก้ไข และรายงานผลการด าเนินงานกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
บันทึกเก็บเป็นข้อมูลต่อไป  

ผลการด าเนินงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามข้อเท็จจริงโดยปากเปล่ากับประธานนิสิตชั้นปีที่ 1 
พบว่าเป็นการเข้าใจผิดของนิสิตในชั้นปีเนื่องจากการสื่อสารระหว่างนิสิตด้วยกันเอง จากนั้นอาจารย์ที่
ปรึกษาเรียกนิสิตในที่ปรึกษาชี้แจงให้ทราบถึงความส าคัญของความสามัคคี การยืดหยุ่น และการสื่อสาร 
(B.Sc.Micro_57_8) 

CA ผลการด าเนินงานในด้านการคงอยู่ของนิสิต การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
หลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือสรุป และ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  

ด้านการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนิสิต ที่ประชุมหลักสูตรฯ มีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่
ละชั้นปีก ากับติดตามการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยงในการคัดชื่อออก และนิสิตที่มีผลการเรียนที่ต่ า
กว่าเกณฑ์ เพ่ือช่วยให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ตามเกณฑ์ และรายงานต่อที่ประชุม
หลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_57_6 และ B.Sc.Micro_57_8) 

ด้านความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ที่ประชุมหลักสูตรฯ มีมติให้
ด าเนินการดังนี้ 

- เรื่องข้อเสนอแนะจากนิสิต เรื่องเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เพียงพอ ได้ให้มีการซ่อม และ
ตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอโดยนักวิทยาศาสตร์ (นางสาวเกตุวดี อินเสียน) ทั้งนี้การ
ช ารุดของเครื่องมือบางเครื่องอาจเนื่องมาจากการใช้งานของนิสิตที่ขาดวิจัย จึงให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษก ากับดูแลนิสิต ให้ความรู้กับนิสิตที่ใช้เครื่องมือดังกล่าว และได้ย้าย
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บางเครื่องมือบางเครื่องมาไว้ที่ห้องเตรียมสาร 1217 ที่มีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังได้จัดซื้อเครื่องมือใหม่มาทดแทน ซึ่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องได้จัด
เวรดูแลท าความสะอาดเป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยมี อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียรักษ์ ก ากับดูแล  
(B.Sc.Micro_57_3.3_2)  

- ส่วนเรื่องการใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรการประหยัดไฟและควบคุมการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศ ที่
ประชุมหลักสูตรฯ มีมติให้ย้ายเครื่องมือบางชนิดที่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศช่วยระบาย
ความร้อน ในขณะเปิดใช้งานเพ่ือยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ได้แก่ เครื่อง Polymerase 
Chain Reaction มาไว้ที่ห้องถ่ายภาพเจลซึ่งมีขนาดห้องเล็กกว่าห้องเดิมถึง 1 ใน 3 และ
สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ ท าให้ช่วยประหยัดไฟ นอกจากนี้ยังมีมติให้คณะกรรมการ
สถานที่ตรวจสอบเครื่องมือที่เสื่อมสภาพ โดยถอดปลั๊กไฟ และปิดการใช้งานของเครื่องมือ
ดังกล่าว เพ่ือการประหยัดไฟ ทั้งยังจัดให้มีพัดลมประจ าห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง และ
อนุญาตให้นิสิตสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ในเวลาท างาน 

- เรื่องข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองนิสิต ที่ประชุมหลักสูตรฯ มีมติให้ติดตามผลโดยสังเกตการณ์ 
การเข้าร่วมงานรับปริญญาของบัณฑิตว่ามีการเก็บเงินของผู้ไม่ร่วมงานในชั้นปีหรือไม่ ซึ่ง
พบว่าไม่มีการเก็บเงินดังกล่าว  

ในปีการศึกษาถัดไป งานปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา มีมติให้ท าความเข้าใจกับนิสิตถึง
ความเหมาะสมในการเก็บเงินของชั้นปี รวมทั้งมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีดูแลนิสิตอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป 

 

การปรับปรุงผลที่เกิดกับนิสิต มีความชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา พบปัญหาดังนี้ 

1) เรื่องการคงอยู่ของนิสิตในปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 67.57 ซึ่งมีจ านวนน้อย 

แนวทางการปรับปรุงคือ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับติดตามการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยงในการ
คัดชื่อออก และนิสิตที่มีผลการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 นี้มีค่าร้อยละการคงอยู่ของนิสิตเพ่ิมเป็น 85.42 ซึ่งแสดง
ถึงแนวโน้มที่ดีข้ึน 

2) เรื่องข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองนิสิต เรื่อง “การเก็บเงินนิสิตแรกเข้าชั้นปีที่ 1 ของสโมสร
นิสิต” ซึ่งร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายตรงถึงฝ่ายกิจการนิสิตระดับคณะ  

แนวทางการปรับปรุงคือ ท าความเข้าใจกับนิสิตรุ่นพ่ี ถึงเรื่องการเก็บเงินดังกล่าวร่วมกับภาควิชา 
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ในปีการศึกษา 2557 หัวหน้าภาควิชาได้เรียกประชุมตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 2 ก่อนการเข้าค่ายอัต
ลักษณ์ เพ่ือท าความเข้าใจถึงเรื่องการเก็บเงินเข้าร่วมโครงการค่ายอัตลักษณ์  โดยให้นิสิตแจกแจง
รายละเอียดในการเก็บเงิน โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี (อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย และ 
ผศ.ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์) และอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต ก ากับติดตามดูแลนิสิต ในปีการศึกษา 2557 
พบว่าไม่มีการเก็บเงินเพิ่มในรายจ่ายอื่นๆ ที่เกินก าหนด  

กรณีที่พบการเก็บเงินของนิสิต น าเรื่องเข้าที่ประชุมหลักสูตรฯ และท าความเข้าใจกับนิสิต 
รวมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีดูแลนิสิต 

3) เรื่องการส าเร็จการศึกษาของนิสิตในปี 2556 พบว่ามีร้อยละการส าเร็จการศึกษาเพียงร้อยละ 
61.07  

แนวทางการปรับปรุงคือ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับติดตามการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยงในการ
คัดชื่อออก และนิสิตที่มีผลการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 นี้มีค่าร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนิสิตเท่ากับ 85.42 
ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา 
2554 2555 2556 

อัตราการคงอยู่ของ 
นิสิตชั้นปีที่ 2 
นิสิตชั้นปีที่ 3 
นิสิตชั้นปีที่ 4 

 
- 
- 

42 

 
- 

27 
41 

 
37 
26 
41 

การส าเร็จการศึกษา - - - 
 

ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนขณะอยู่ชั้นปี
ที่ 3* 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวน
จริง) ของชั้นปีที่ 4 

ร้อยละการคงอยู่ 
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ปี 2550  41 38 92.68 
(38/41 × 100) 

ปี 2551 45 44 97.78 
(44/45 × 100) 

ปี 2552 47 44 93.62 
 (44/47 × 100) 

ปี 2553  46 43 93.48 
(43/46 × 100) 

ปี 2554 42 41 97.62 
(41/42 × 100) 

ปี 2555 25 - - 
 

* จ านวนนิสิตคงอยู่ให้เทียบจากชั้นปี 4 และปี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

- ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 

จบใน 4 ปี จบใน 5 ปี ร้อยละ 
ปี 2550 46 38 - 82.61 

(38/46 × 100) 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา หน้า 41 
 

ปี 2551 50 43 1 86.00 
(43/50 × 100) 

ปี 2552 51 44  - 86.27 
(44/51 × 100) 

ปี 2553 59 36 6  61.07 
(36/59 × 100) 

ปี 2554 (ล่าสุด) 48 41 - 85.42 
(41/48 × 100) 

ปี 2555 37 ปี 3   
ปี 2556 48 ปี 2   
ปี 2557 51    

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อรายวิชาที่นิสิตเรียน 
 

รายวิชาสาขาจุลชีววิทยาที่นิสิตเรียน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 
ภาคการศึกษาที่ 1    
SMB201 Microbiology 4.21 4.64 4.69 
SMB202 Laboratory in Microbiology 4.33 4.38 4.47 
SMB301 Mycology 4.52 4.56 4.59 
SMB421 Determinative Bacteriology 4.62 4.81 4.24 
SMB475 Environmental Microbiology 4.60 5.00 4.08 
SMB476 Agricultural Microbiology 4.70 4.69 4.36 
SMB479 Fermentation Technology 4.53 4.69 5.00 
SMB484 Independent Study in Microbiology 4.74 4.70 4.23 
SMB499 Internship 4.68 4.74 4.67 
    
ภาคการศึกษาที่ 2    
SMB302 Virology 4.44 4.36 4.35 
SMB311 Microbial Genetics 4.41 4.32 4.27 
SMB332 Microbial Physiology 4.45 4.39 4.35 

รายวิชาสาขาจุลชีววิทยาที่นิสิตเรียน ปีการศึกษา 
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2555 2556 2557 
SMB372 Food Microbiology 4.23 4.31 4.33 
SMB451 Medical Microbiology 4.86 4.63 4.76 
SMB477 Industrial Microbiology 4.41 4.33 4.36 
SMB482 Seminar in Microbiology 4.60 4.77 4.50 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_3.3_1 รายชื่อคณะกรรมการกิจการนิสิตระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Micro_57_3.3_2 ตารางดูแลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน ดีมาก 
    ประเด็นที่  4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 3.33 คะแนน ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ ์เท่ากบั 3 คะแนน คุณภาพปานกลาง 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 เรียนรู้จุลินทรีย์ชีวภาพ เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากร 
  

1.2 วิสัยทัศน์ 
 ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยทางจุลชีววิทยาที่มีคุณภาพ 
 
1.3 ความส าคัญ  

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด จิต
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกสาขาวิชา อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในปัจจุบันการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ถูกก าหนดกรอบมาตรฐานแยก
ไปในแต่ละสาขารายวิชา ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติ
ของแต่ละรายสาขาวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและให้สามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ได้ เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์อันพึงประสงค์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่
ต้องการแก่สังคม 
 

1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1.  เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีววิทยา  
 2. เพ่ือผลิตนักวิชาการด้านจุลชีววิทยา สนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม สถาบันวิทยาศาสตร์การอาหาร โรงพยาบาล และอ่ืนๆ 
 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพ่ือน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. โครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดการเรียนการสอน 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 

ร 

กรรมการประจ าหลักสตูรฯ                     

ผศ.ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย ์

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ                   

อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรยั  

กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ                                              

อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจา่งสังข ์

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 

กรรมการประจ าหลักสตูรฯ                 

ผศ.ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล 

ฝ่ายวิจัย ฝ่ายประสานงานกับภาควิชา ฝ่ายประเมินผลและวิเคราะหข์้อมูล 

ฝ่ายบริการวชิาการ 

ฝ่ายวางแผนและก ากับติดตาม 

แผนการรับอาจารย์ใหม ่

แผนการตั้งงบประมาณ

ครุภัณฑ์และโครงการ

ต่างๆ 

แผนการรับนิสิต 
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ผลการด าเนินงาน  
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ เพื่อส ารวจค่า FTES รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ทุกภาคการศึกษา และรวมทัง้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของอาจารย์ใหม่เป็นประจ าทุกปจีนกว่าจะได้ผลงานตีพิมพ์ (C)  

น าผลการประชุมเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อวางแผนอัตราก าลังปีต่อปี (A) 

วางแผนอัตราก าลัง 
(P)  

พัฒนาให้มีความพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 
ปีท่ี 1: ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา 
ปีท่ี 2: ริเริ่มโครงการวิจัยโดยขอแหล่งทุนภายใน 
ปีท่ี 3: ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

เมื่อมีผลงานตีพิมพส์ามารถเปน็อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ
ได ้

FTES 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ  5 คน 

คัดเลือกอาจารย์ที่มีคณุสมบัตติรงตามความต้องการของหลักสูตรฯ 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 
ลาออกหรือเกษียณอายุ 

(C) 

คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร (D) จากอาจารยผ์ู้สอนที่มีคณุสมบัติเหมาะสมท่ีสุด อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ จะมีการนัดสัมภาษณ์และ
ซักถามเกี่ยวกับวิสยัทัศน์ในการผลติบัณฑติเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตรฯ  

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อลงมติตัดสินผลการคัดเลือก  เสนอที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่อแต่งตั้ง/แจ้งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาเพื่อรับทราบ (D)   
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คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อลงมติตัดสินผลการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยมกีารคัดเลือกที่โปร่งใสและต้องมีเสยีงข้างมากอย่างน้อยร้อยละ 60 (D) 
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- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 P หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยามีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยหลักสูตรฯ มี
การวิเคราะห์ค่า FTES ต่อจ านวนนิสิตสม่ าเสมอ ซึ่งขณะนี้จ านวนนิสิตที่ต้องดูแลตามแผนการรับนิสิต
จะเป็นชั้นปีละ 55 คน รวม 4 ชั้นปีจะมีนิสิตในความดูแล 220 คน ((B.Sc.Micro_57_1)  ซึ่งค่า FTES 
ที่ก าหนดคือ 20: 1 ดังนั้นจะต้องมีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ อย่างน้อย 10 คน ซึ่งหลักสูตรฯ ได้มีการ
วางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังของ
ภาควิชาชีววิทยา (B.Sc.Micro_57_4.1_1) ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนฯ จะพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ 
(ซึ่งก าหนดในเกณฑ์สอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่: (B.Sc.Micro_57_4.1_5)) คือ ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนใหม่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็น
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ปีที่ 1: ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา  
 ปีที่ 2: ริเริ่มโครงการวิจัยโดยขอแหล่งทุนภายใน  
 ปีที่ 3: ตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

ทั้งนี้เมื่อมีผลงานตีพิมพ์สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  
 

 D  ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรฯ จะมีการประชุมกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเพื่อทดแทนโดยทันที โดยให้คณะกรรมการหลักสูตรฯ จะมีการนัดสัมภาษณ์และซักถาม
อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรฯ จากนั้นกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จะประชุมร่วมกันเพ่ือลงมติตัดสินผลการคัดเลือก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดโดยมีการคัดเลือกที่โปร่งใส ซึ่งผลการตัดสินจะต้องมีเสียงข้าง
มากอย่างน้อยร้อยละ 60 (3 ใน 5 คน) หลังจากตัดสินผลแล้ว ประธานหลักสูตรฯ จะน าเรื่องเสนอที่
ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ท่านใหม่ จากนั้นภาควิชาชีววิทยาเสนอ
ไปยังคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือท าหนังสือแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการหลักสูตรฯ ท่านใหม่ไปยังส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ 

(D) อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 5 คน และทั้ง 5 คน มีวุฒิการศึกษาตรงสาขารวมทั้งเป็นอาจารย์ประจ า จึงได้วางระบบไว้
เพ่ือด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  

C ถึงแม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยาจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือส ารวจให้มีอาจารย์ส ารองเพ่ือทดแทนสม่ าเสมอ โดย
วิเคราะห์จากค่า FTES รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ทุกภาคการศึกษา และ
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รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของอาจารย์ใหม่เป็นประจ าทุกปีจนกว่าจะได้ผลงานตีพิมพ์ 
( C)   ร ว ม ถึ ง ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ใ น ก า ร เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ทุ ก ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า 
(B.Sc.Micro_57_4.1_2 และ B.Sc.Micro_57_4.1_3)  

A หลักสูตรฯ ได้มีการน าผลน าการประชุม การวิเคราะห์ค่า FTES เสนอต่อที่ประชุมภาควิชาฯ 
เพ่ือวางแผนอัตราก าลังปีต่อปี (A) รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เพ่ือน าไปหาแนวทาง
ช่วยเหลือหรือเร่งรัดให้อาจารย์ใหม่มีผลงานตีพิมพ์เพ่ือเข้าสู่การเป็นคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ต่อไป  

(การประเมินความพึงพอใจมาใช้ภายหลังที่ใช้ประเมินในภาคการศึกษาที่ 1/2557 เพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการแก้ไขคือได้มีการก าหนดภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยระบุในข้อก าหนดภาระงาน (TOR) ซึ่งเมื่อมีการก าหนด TOR แยกตาม
คณะกรรมการแต่ละท่าน (B.Sc.Micro_57_4.1_4) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรโดยรวมในภาคการศึกษาที่ 2/2557 มีผลการประเมินในระดับมากขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 4.8 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในภาคเรียนที่ 1/2557 (ร้อยละ 4)) 

 
  รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_4.1_1 แผนอัตราก าลังของภาควิชาชีววิทยา และตารางการเกษียณอายุ

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
B.Sc.Micro_57_4.1_2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ครั้งที่ 

1 (ภาคเรียนที่ 1/2557) 
B.Sc.Micro_57_4.1_3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ครั้งที่ 

2  (ภาคเรียนที่ 2/2557) 
B.Sc.Micro_57_4.1_4 ข้อก าหนดภาระงาน (TOR) ของกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 
B.Sc.Micro_57_4.1_5 ข้อก าหนดภาระงาน (TOR) ของอาจารย์ผู้สอนสาขาจุลชีววิทยา 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  P อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเพ่ือวางแผนการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยจัดท าแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังของภาควิชาชีววิทยา (B.Sc.Micro_57_4.1_1)  

D ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ทั้ง 5 ท่านได้ท าแบบประเมินของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและได้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (B.Sc.Micro_57_4.1_2 และ B.Sc.Micro_57_4.1_3) เพ่ือดูแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจากหมวดความสุขในการท างานและความพึงพอใจโดยรวมทั้งสองภาค
การศึกษา  

C อนึ่ง ในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินความสุขในการท างานและความพึงพอใจโดยรวม
ทั้งสองภาคการศึกษา อยู่ในระดับดี และไม่ได้มีข้อเสนอแนะใดๆ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงน า
ผลประเมินความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ อันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการท างาน ได้แก่ ด้านการเรียนการ
สอน จะใช้ผลประเมินการสอน ในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 ของอาจารย์จากนิสิตเป็น
ตัวชี้วัด (ปค 003) ซึ่งผลการประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านนี้อยู่ในระดับดีมาก 
(B.Sc.Micro_57_4.1_5) ส่วนภาระงานด้านอื่นๆ จะประเมินโดยอาศัยเกณฑ์การประเมินภาระงานของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.Micro_57_4.1_6) ซึ่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีชั่วโมงปฏิบัติงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์/คน (ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ)  

A ถึงแม้ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้งสองภาคการศึกษา แต่
คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงในการลาออกของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คือ ส าหรับอาจารย์ที่มีภาระงานสอนที่มาก จะมีการมอบหมายให้นิสิตช่วยสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการเพ่ือแบ่งเบาภาระของอาจารย์ ซึ่งโครงการนี้ได้มีการด าเนินการทุกปี รวมทั้งมีการกระจาย
ภาระงานส าหรับอาจารย์ที่มีภาระงานสอนมากให้กับอาจารย์ท่านอ่ืน เช่น ในรายวิชา SMB 332 
Microbial Physiology รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ ได้มอบบางหัวข้อให้กับ อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม 
เป็นต้น (B.Sc.Micro_57_10 และ B.Sc.Micro_57_4.1_7) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_4.1_5 แบบ ปค. 003  ในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
B.Sc.Micro_57_4.1_6 ผลการประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย                       
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ศรีนครินทรวิโรฒของกรรมการประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Micro_57_4.1_7 Course syllabus วิชา SMB 332 Microbial Physiology ในปีการศึกษา 

2556 (ใช้เปรียบเทียบกับ มคอ. 3 ของปีการศึกษา 2557 ในรายวิชา
ดังกล่าว) 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยามีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้  
 
 
 
 

การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

C ประชุมติดตามการตีพิมพ์ผลงานเมื่อบรรจุเป็นเวลา 3 ปี 

D ที่ประชุมฯ เสนอภาควิชาเพื่อตัง้งบประมาณตอบแทนผู้ประเมินผลงาน 

A ที่ประชุมฯ ปรบักระบวนการตามที่อาจารย์เสนอและน าไปปรับใช้เพื่อลดระยะเวลาและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น 

D, C คณะกรรมการหลักสูตรฯ ตรวจสอบคณุภาพ/ความเพียงพอของผลงานตีพิมพ ์

C ที่ประชุมฯ จดัประชุมเพื่อติดตามการยื่นขอผลงานและให้อาจารยท์ี่เสนอก าหนดต าแหน่งได้น าเสนอถึงอุปสรรค หรือการปรับแนวทาง 

ท าข้อตกลงเป้าหมายของการพัฒนาตนเองทางวิชาการ 

ส ารวจผู้ที่ยังไมไ่ดต้ าแหน่งวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ  

D, C อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ และนิสติประเมินเอกสารค าสอน/
เอกสารประกอบการสอน   

 แก้ไขปรับปรุงก่อนยื่นขอผลงาน 

อาจารย์แสดงความประสงค์ยื่นขอต าแหน่งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ    

การเขียนเอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน การตีพิมพ์ผลงาน 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 P ส ารวจผู้ที่ยังไม่ได้ต าแหน่งวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ และที่ประชุม

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ให้อาจารย์ผู้สอนท าข้อตกลงเป้าหมายของการพัฒนาตนเองทางวิชาการเพ่ือก าหนด

รายวิชาในการขอต าแหน่ง และให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการเตรียมเอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการ

สอน เพื่อใช้ในการสอนก่อนยื่นขอ 1 ภาคการศึกษา 

 P โดยในปีการศึกษา 2556 ที่ประชุมได้ส ารวจอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ 

กระจ่างสังข์ ได้ยื่นความประสงค์จะขอต าแหน่งวิชาการ โดยที่ประชุมได้เสนอแนะให้อาจารย์  ดร.สุขุมาภรณ์ 

จัดท าเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการวิชา SMB372 Food Microbiology และให้เริ่มจัดท าเพ่ือใช้ในปี

การศึกษา 2557 (B.Sc.Micro_57_4.1_8) 

D, C ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ ได้น าเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการวิชา 
SMB372 Food Microbiology มาใช้ ซึ่งหลังจากการน ามาใช้อาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูลว่านิสิตท าคะแนนใน
ภาคปฏิบัติการได้น้อย เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุงบทปฏิบัติการรูปแบบใหม่ ที่บางบท
ปฏิบัติการมีการรวมหัวข้อท าให้มีเนื้อหามากเกินไปและไม่สามารถท าเสร็จได้ทันเวลา ที่ประชุมฯ จึงให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยให้มีการปรับลดเนื้อหาบทปฏิบัติการให้เหมาะสมกับเวลา (B.Sc.Micro_57_8) 

A จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอนได้น า มคอ. 3 วิชา SMB372 
Food Microbiology ในส่ วนปฏิบัติการ และบทปฏิบัติการมาปรับเนื้ อหาให้ เหมาะสมกับ 
(B.Sc.Micro_57_5.3_11)  

C เมื่ออาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการแสดงความจ านงค์ขอยื่นผลงาน  D ที่ประชุมฯ เสนอ

ภาควิชาเพ่ือตั้งงบประมาณตอบแทนผู้ประเมินผลงาน (D, C) นอกจากนี้ที่ประชุมจะตรวจสอบการตีพิมพ์
ผลงาน (นอกเหนือจากการติดตามการตีพิมพ์ผลงานเมื่อบรรจุเป็นเวลา 3 ปีซึ่งกระท าทุกปี)  ทั้งในแง่ของ
คุณภาพ/ความเพียงพอของผลงานตีพิมพ์ ก่อนที่จะยื่นขอก าหนดต าแหน่ง เมื่อผ่านที่ประชุมหลักสูตรฯ แล้ว      

(D) ที่ประชุมฯ จะน าเสนอภาควิชาเพ่ือตั้งงบประมาณตอบแทนผู้ประเมินผลงาน 

(C) เมื่ออาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการได้ยื่นขอต าแหน่งแล้ว ที่ประชุมฯ จะจัดประชุมเพ่ือ

ติดตามการยื่นขอผลงานและให้อาจารย์ที่เสนอก าหนดต าแหน่งได้น าเสนอถึงอุปสรรค หรือการปรับแนวทาง  

(A) เมื่อได้รับทราบถึงอุปสรรค ที่ประชุมฯ ปรับกระบวนการตามที่อาจารย์เสนอและน าไปปรับใช้
เพ่ือลดระยะเวลาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_4.1_8 เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการวิชา SMB372 Food Microbiology   
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ในปีการศึกษา 2557 กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ ดังนี้ 

ล าดับที ่
ชื่องานประชมุวิชาการ / โครงการ

ประชุม อบรม หรือสัมมนา 
วัน-เดือน-ปี 

ชื่อหน่วยงานที่จัด 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
รหัสเอกสาร 

1. รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 

1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษา

ทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกสด์้วยเครื่อง

วิเคราะหย์ุคใหม ่

29-30 กรกฎาคม 2557 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล/ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์/ 

กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_57_4.1_9 

 

2 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 1st 

Joint Seminar New Core to Core 

Program A. Advanced Research 

Networks On Establishment of an 

International Research Core for 

New Bio-research Fields with 

Microbes from Tropical Areas 

(World-class Research Hub of 

Tropical Microbial Resources 

and Their Utilization) 

10-11 สิงหาคม 2557 Kasetsart University, National Research Council of 

Thailand (NRCT), Japan Society for the Promotion 

of Science (JSPS), Vietnam Ministry of Science & 

Technology (MOST), Yamaguchi University, Can 

Tho University, National University of Laos, 

University of Brawijaya, Beuth University of 

Applied Sciences, The University of Manchester/ 

Centara Grand and Bangkok Convention Centre, 

Central World/ Bangkok/ Thailand 

3 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งท่ี 8  

26-27 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/ อาคารนวัตกรรม: 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
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ล าดับที ่
ชื่องานประชมุวิชาการ / โครงการ

ประชุม อบรม หรือสัมมนา 
วัน-เดือน-ปี 

ชื่อหน่วยงานที่จัด 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
รหัสเอกสาร 

วิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย  

4 ทุนแลกเปลีย่นนักวิจัย ภายใต้โครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ New 

Core to Core Program ภายใตก้าร

สนับสนุนของ JSPS-NRCT ประจ าปี 

2557 (FY2014)  

1-30 มีนาคม 2558 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (NRCT) และองค์กร

ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น (JSPS)/ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยคิวชู 

(Kyushu University)/ ประเทศญี่ปุ่น 

5 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี 

2557 รุ่น 3 

9 มิถุนายน 2557, 17-19 

กรกฎาคม 2557 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ/ พัทยา/ชลบุรี/ประเทศไทย 

6 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย 

ครั้งท่ี 3 ภาควิชาชีววิทยา  

13 มิถุนายน 2557 ภาควิชาชีววิทยา  

2. ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ (สขุขุม) 

1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 1st 

Joint Seminar New Core to Core 

Program A. Advanced Research 

Networks 

On Establishment of an 

International Research Core for 

10-11 สิงหาคม 2557 Kasetsart University, National Research Council of 

Thailand (NRCT), Japan Society for the Promotion 

of Science (JSPS), 

Vietnam Ministry of Science & Technology 

(MOST), Yamaguchi University, Can Tho 

University, National University of Laos, University 

B.Sc.Micro_57_4.1_10 
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ล าดับที ่
ชื่องานประชมุวิชาการ / โครงการ

ประชุม อบรม หรือสัมมนา 
วัน-เดือน-ปี 

ชื่อหน่วยงานที่จัด 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
รหัสเอกสาร 

New Bio-research Fields with 

Microbes from Tropical Areas 

(World-class Research Hub of 

Tropical Microbial Resources 

and Their Utilization) 

of Brawijaya, Beuth University of Applied 

Sciences, The University of Manchester/ Centara 

Grand and Bangkok Convention Centre, Central 

World/ Bangkok/ Thailand 

2 ทุนแลกเปลีย่นนักวิจัย ภายใต้โครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ New 

Core to Core Program ภายใตก้าร

สนับสนุนของ JSPS-NRCT ประจ าปี 

2557 (FY2014)  

1-31 มีนาคม 2558 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (NRCT) และองค์กร

ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น (JSPS)/ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยชิซึโอกะ/ 

ประเทศญี่ปุ่น 

3 เข้าร่วมการประชุมเรื่องนักวิจัยรุ่นใหม่ 

พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 

23-25 ตุลาคม 2557 

 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั/พัทยา 

/ ชลบุร/ีประเทศไทย 

4 เข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษา

ทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกสด์้วยเครื่อง

วิเคราะหย์ุคใหม ่

29-30 กรกฎาคม 2557 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล/ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์/ 

กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

5 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย 

ครั้งท่ี 3 ภาควิชาชีววิทยา  

13 มิถุนายน 2557 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 
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ล าดับที ่
ชื่องานประชมุวิชาการ / โครงการ

ประชุม อบรม หรือสัมมนา 
วัน-เดือน-ปี 

ชื่อหน่วยงานที่จัด 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
รหัสเอกสาร 

3. ดร.ณฎัฐิกา สุวรรณาศรัย 

1 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ

เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

ประจ าปี 2557 รุ่นที่ 3 

9 มิถุนายน 2557 

17-19 กรกฎาคม 2557 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ/ อาคารนวตักรรม: ศาสตราจารย์ ดร.

สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/

ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_57_4.1_11 

 

2 เข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง 

The 10th International Mycological 

Congress 

4-8 สิงหาคม 2557 International Mycological Association (IMA)/ ณ 

ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกติ/ กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย 

4 เข้าร่วมงานการประชุมใหญ่ โครงการ

ส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา 

9-11 มีนาคม 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ/ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช/จ.นครศรีธรรมราช/

ประเทศไทย  

6 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย 

ครั้งท่ี 3 ภาควิชาชีววิทยา  

13 มิถุนายน 2557 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

4. ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล 

1 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย 

ครั้งท่ี 3 ภาควิชาชีววิทยา  

13 มิถุนายน 2557 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_57_4.1_12 

5. ผศ.ดร.พิชาภคั สมยรูทรัพย ์
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ล าดับที ่
ชื่องานประชมุวิชาการ / โครงการ

ประชุม อบรม หรือสัมมนา 
วัน-เดือน-ปี 

ชื่อหน่วยงานที่จัด 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
รหัสเอกสาร 

1 เข้าร่วมอบรมศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: 

ความเป็นครูและทักษะการสอนรุน่ท่ี 3 

16-20 มิถุนายน 2557 ศูนย์บริการวิชาการ  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_57_4.1_13 

2 เข้าร่วมอบรม world-wide-web 

bioinformatics ส าหรับวิเคราะหด์ีเอ็น

เอและโปรตีน รุ่นท่ี 2  

25-27 มิถุนายน 2557 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/

กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย 

ครั้งท่ี 3 ภาควิชาชีววิทยา  

13 มิถุนายน 2557 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพดีมาก  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ไม่ประเมิน 

 5 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 
 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
   
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

   
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 8.6 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 172 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5  
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 2 0.4 

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 1 0.4 

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.8 

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 6 6 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด 1.00   
 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว  
1.00 1 1 

-   หนังสือที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
1.00   

 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

         ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 8.6 
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1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 

วัน-เดือน-ปี/สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด หรือชื่อวารสาร 

วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 ฤทธิ์ทางชีวภาพของรีคอม

บิแนนท์โปรตีน GASR3 

จากข้าว 

กฤษณา บุญพา, อร

อนงค์ พร้ิงศุลกะ, ศุภ

อรรจ ศิริกันทรมาศ 

การประชุมวิชาการการศึกษา

ทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกสด์้วย

เครื่องวิเคราะห์ยุคใหม/่ 29-30 

กรกฎาคม 2557/ โรงแรมวิน

เซอร์ สวีทส/์ กรุงเทพฯ/ประเทศ

ไทย/ 30 กรกฎาคม 2557 

B.Sc.Micro_57_4.2.3_1 

2 Isolation and 

production by 

polyhydroxybutyrate 

(PHB) producing 

bacterial from soil 

Joraleerut, P.,  

Somyoonsap, P.,  

Samosorn, S., 

Chansiri, K., Sriyapai, 

T. 

The 26th annual meeting of 

the Thai society for 

biotechnology and 

international conference/ 

26th-29th November 

2014/Mae Fah Luang 

University, Chiang 

Rai/Thailand 

B.Sc.Micro_57_4.2.3_2 

2. บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. 

ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 

วัน-เดือน-ปี/สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีที่เผยแพร่ 

 

รหัสเอกสาร 

1 Astraeus; its 

diversification and 

Phosri, C., 

Arsawang, T., 

The 9th GMSARN 

International Conference/ 

B.Sc.Micro_57_4.2.3_3 
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ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 

วัน-เดือน-ปี/สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีที่เผยแพร่ 

 

รหัสเอกสาร 

ectomycorrhizal 

formation 

Watling, R., 

Suwannasai, N., 

Dokmai, P., 

Khaengraeng, R., 

Martin, M.P. 

12-14 November 2014/Ho 

Chi Minh City/Vietnam 

3. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 / ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
 

ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสาร  

วันเดือนปีที่เผยแพร่ รหัสเอกสาร 

1 สภาวะทีเ่หมาะสมต่อการ

ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย อะ

ลิฟาติกพอลิเอสเทอร์จากเชื้อ 

Actinomadura sp. strain 

TF1. 

ทายาท ศรียาภยั, สมใจ 

ศิริโภค, โกสมุ จันทร์ศิร,ิ  

นวดล เพ็ชรวัฒนา,  

พิชาภัค สมยูรทรัพย ์

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 

30(2): 103-118 (2557) 

B.Sc.Micro_57_4.2.3_4 

 
4.  บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิชาการ ที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสาร  

วันเดือนปีที่เผยแพร่ 
รหัสเอกสาร 

1 The effect of domestic 

wastewater from Thailand’s 

Saen Saeb canal on plant 

growth and rhizosphere 

Sarawaneeyaruk, S., 

Pringsulaka, O., 

Wichalek, S., Koto, R., 

Sukkhum, S. 

Songklanakarin J. Sci. 

Technol., 

36 (6): 627-632 (2014) 

B.Sc.Micro_57

_4.2.3_5 
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ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิชาการ ที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อวารสาร  

วันเดือนปีที่เผยแพร่ 
รหัสเอกสาร 

microorganisms 

2 Characterization of poly(L-

lactide)-degrading enzyme 

produced by thermophilic 

filamentous bacteria 

Laceyella sacchari LP175 

Hanphakphoom, S., 

Maneewong, N., 

Sukkhum, S.,  

Tokuyama, S., 

Kitpreechavanich, V. 

Journal of General and 

Applied Microbiology, 60: 

13-22 (2014) 

B.Sc.Micro_57

_4.2.3_6 

3 A New Representative of 

Star-Shaped Fungi: Astraeus 

sirindhorniae sp. nov. from 

Thailand 

Phosri, C., Watling, R., 

Suwannasai, N., 

Wilson, A., Martín, 

M.P. 

PLoS ONE 9(5): e71160. 

doi:10.1371/journal.pone.0

071160 (2014) 

B.Sc.Micro_57

_4.2.3_7 

4 Chemical constituents, and 

their cytotoxicity, of the 

rare wood decaying fungus 

Xylaria humosa 

Sodngam, S., 

Sawadsitang, S., 

Suwannasai, N., 

Mongkolthanaruk, M. 

Natural Product 

Communications. 9(2): 157-

158 (2014) 

B.Sc.Micro_57

_4.2.3_8 

5 Biotransformation of alpha-

mangostin by 

Colletotrichum sp. MT02 

and Phomopsis euphorbiae 

K12 

Arunrattiyakorn, P., 

Suwannasai, N., Aree, 

T., Kanokmedhakul, 

S., Ito, H., Kanzaki, H. 

 

Journal of Molecular 

Catalysis B Enzymatic. 120: 

174-179 (2014) 

B.Sc.Micro_57

_4.2.3_9 

6 Investigation of hormone 

receptor expressions in the 

fins of Oryzias Woworae 

(Actinopteryg II: 

Beloniformes: 

Adrianichthyidae). 

Ngamniyom, A., 

Sriyapai, T., 

Somyoonsap, P. 

Acta Ichthyologica et 

Piscatoria 44(3): 221-227 

(2014) 

B.Sc.Micro_57_4.

2.3_10 
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5. ต ารา / หนังสือ / งานแปล ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงาน (ไทย/อังกฤษ) วันเดือนปีที่ได้รับการประเมิน รหัสเอกสาร 

1 จุลชีววิทยาทางการแพทย:์ 

แบคทีเรียก่อโรค 

มิถุนายน 2557 B.Sc.Micro_57_4.2.3_11 

 

ประเด็นที่ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ไม่ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 คุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ตลอดเวลาที่หลักสูตรเปิดสอน โดยมี
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2557 
มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งได้เท่ากับร้อยละ 4.35 (เฉลี่ย
ทุกด้านทั้ง 2 ครั้ง) และของอาจารย์ผู้สอน (เฉลี่ยทุกด้าน) ซึ่งได้เท่ากับ 4.53 รวมทั้งมีจ านวนอาจารย์เพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมีสัดส่วนจ านวนนิสิตต่อจ านวนอาจารย์ผู้สอนในภาควิชา
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ชีววิทยาเท่ากับ 12.65: 1 (จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมเท่ากับ 354.08/จ านวนอาจารย์ผู้สอนเท่ากับ 28 คน) 
(B.Sc.Micro_57_4.3_1) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 20: 1 
  

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    100% 100% 100% 2 คะแนน 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

- - 4.44 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_4.3_1 รายงานการวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนิสิตและนิสิตเต็มเวลา ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Micro_57_4.3_2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         

ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 3 ปานกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา หน้า 73 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน   

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูร วท.บ. จุลชีววิทยา ปี 2554 (P) 

น ารายวิชาต่างๆไปใช้ในการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 2557 (D) 

มีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่ใช้สอนให้ทันสมัย (D) 

จัดการเรียนการสอนครอบคลมุสาระเนื้อหา
ในแต่ละวิชาตามค าอธิบายรายวิชา (D) 

ท าการสอนรายวิชาตามล าดับก่อนหลัง (D) 

เปิดสอนรายวิชาเลือกเพื่อสนองความ
ต้องการนิสิตและตลาดแรงงาน (D) 

สอบประเมินความรู้กลางภาค ปลายภาค และการสอบปฏิบตัิ เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด (C) 

น าสรุปผลการเรียนของนิสิต และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร (C) 

น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งน าไปใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2559 

(A) 

การตรวจสอบรายวิชาที่จะเปดิสอนในปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อให้
เป็นไปตาม แผนการเรยีนในหลักสูตร และตรวจสอบการจดัท า มคอ. 3 ให้เป็นไปตาม curriculum 

mapping (P) 
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 P ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ยังไม่มีสาระรายวิชาใน มคอ. 1 ดังนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 
จึงได้ใช้สาระรายวิชาและแผนการสอนในหลักสูตรตาม มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (B.Sc.Micro_57_1) แต่มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เป็น
ผู้บริหารจัดการจัดการเรียนการสอนและก ากับให้แผนการเรียนเป็นไปตามมคอ. 2 ซึ่งในปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้วางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยท าการตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนให้
เป็นไปตามแผนการเรียนโดยพิจารณาจากตารางสอนที่ทางคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเป็น
ผู้จัดท าขึ้น (B.Sc.Micro_57_5.1_1) รวมทั้งตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 ให้เป็นไปตาม curriculum mapping 
(B.Sc.Micro_57_3)  

 D ในปีการศึกษานี้หลักสูตรฯ มีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่หลากหลาย ทั้งรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาควิชา เช่น BI101 Biology I, BI191 Laboratory in Biology I, SMB201 Microbiology, 
SMB202 Laboratory in Microbiology เป็นต้น และรายวิชาที่เปิดสอนนอกภาควิชา เช่น CH100 General 
chemistry I, CH190 General chemistry in laboratory I, PY100 General physics I และ PY180 General 
physics laboratory I เป็นต้น (B.Sc.Micro_57_5.1_2) ที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิตและ
มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในสิ่งที่ควรเรียนอย่างครบถ้วน รวมทั้งในหลักสูตรฯ มีวิชาเอกเฉพาะที่มีความลึกและเป็น
จุดเน้น เช่น วิชา SMB301 Mycology, SMB421 Determinative bacteriology, SMB302 Virology, SMB 
332 Microbial physiology และ SMB331 Microbial genetics เป็นต้น (B.Sc.Micro_57_5.1_3) และแต่ละ
รายวิชามีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และเนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน เช่น 
รายวิชา SMB201 Microbiology เป็นรายวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐานซึ่งนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อนที่จะเรียนใน
รายวิชาอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีรายวิชา SMB477 Industrial microbiology ซึ่งจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตชั้นปี
ที่ 3 เป็นการเรียนพ้ืนฐานเกี่ยวกับจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นการวางพ้ืนฐานให้นิสิตเข้าใจกระบวนการ
เบื้องต้น ซึ่งในชั้นปีที่ 4 ได้จัดวิชาเลือก SMB479 Fermentation technology ให้นิสิตที่สนใจเรียนรู้เพ่ิมเติม ให้มี
ความรู้ลึกลงไปในศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมักซึ่งต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานของวิชา SMB477 Industrial 
microbiology (B.Sc.Micro_57_5.1_4) นอกจากการวางแผนการจัดรายวิชาต่างๆ ตาม มคอ. 2 ซึ่งได้กล่าวใน
ข้างต้นแล้ว และเพ่ือให้นิสิตได้รับประโยชน์จากการเรียนในหลักสูตรฯ มากขึ้น ดังนั้นในหลักสูตรฯ จึงได้แต่งตั้ง



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา หน้า 75 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน (B.Sc.Micro_57_5.1_5) เป็นผู้ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตาม มคอ. 2 ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้ด าเนินการดังนี้  

1. มีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่นวิชา 
SMB477 Industrial microbiology ได้ท าการปรับปรุงเนื้อหาในภาคบรรยาย และบทปฏิบัติการ วิชา SMB372 
Food microbiology ผู้สอนได้ท าการปรับเนื้อหาในบทปฏิบัติการใหม่ทั้งหมด วิชา SMB301 Mycology ปรับ
เนื้อหาภาคบรรยายและบทปฏิบัติการ วิชา SMB332 Microbial physiology ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาภาคบรรยาย
และผู้สอน เป็นต้น (B.Sc.Micro_57_5.1_6)  

2. มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาในแต่ละวิชาตามค าอธิบายรายวิชาต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน (B.Sc.Micro_57_10)  

3. เปิดสอนรายวิชาตามล าดับที่เหมาะสม เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด เช่น ใน
หลักสูตรฯ ได้ระบุว่าให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยานี้ จะต้องผ่านการเรียนพ้ืนฐานวิชา BI101 
Biology I, BI191 Laboratory in biology I, SMB201 Microbiology และ SMB202 Laboratory in 
microbiology ก่อนที่จะเรียนวิชาเอกบังคับ และวิชาเลือกอ่ืนๆ ตั้งแต่ปี 2 เทอม 2 เป็นต้นไป และรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือกส่วนใหญ่ เช่น SMB475 Environmental microbiology, SMB476 Agricultural microbiology และ 
SMB479 Fermentation technology ได้จัดแผนการเรียน ไว้ในปีที่ 4 เทอม 1 (B.Sc.Micro_57_5.1_7 และ 
B.Sc.Micro_57_1) 

4. การเปิดสอนในรายวิชาเลือกที่สนองต่อความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน เนื่องจากนิสิตที่จะจบในสาขาวิชาจุลชีววิทยานั้นสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายด้าน เช่น ด้าน
การแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และยังสามารถศึกษาต่อปริญญาโท-เอกได้ ดังนั้น ในปีการศึกษา 
2557 จึงได้มีการเปิดสอนวิชาเลือกต่างๆที่หลากหลาย เช่น SMB475 Environmental microbiology, SMB476 
Agricultural microbiology, SMB479 Fermentation technology, SMB451 Medical microbiology และ
SMB372 Food microbiology ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนตามที่ตนเองสนใจ มีความถนัด และคิดว่าสามารถ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเรียนต่อได้ (B.Sc.Micro_57_5.1_8) 

5. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ และคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน หลักสูตรฯ ได้มีการจัดการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมความสามารถพิเศษให้แก่เด็ก เช่น ทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษาทั้งไทย
และอังกฤษ โดยในรายวิชา SMB302 Virology, SMB477 Industrial microbiology,  SMB451 Medical 
microbiology และ SMB476 Agricultural microbiology ได้มีการก าหนดให้นิสิตน าเสนองานวิจัยแบบบรรยาย
หน้าห้อง โดยนิสิตเป็นผู้เลือกงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่ก าหนดจัดเตรียม power point เพ่ือใช้ใน
การบรรยาย และน าเสนอให้อาจารย์เป็นผู้ให้คะแนน และเพ่ือนในชั้นเรียนร่วมซักถาม (B.Sc.Micro_57_5.1_9) 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร และทักษะ ICT โดยการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา หน้า 76 
 

รายวิชาได้น าระบบ Atutor มาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนิสิต ช่วยให้นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนได้ผ่านอินเตอร์เนต รวมทั้งในระบบ social media ต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น 
(B.Sc.Micro_57_5.1_10)    

 C จากการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ นั้น ผู้สอนได้ท าการ
ประเมินผลการเรียนโดยจัดให้มีการสอบกลางภาค และปลายภาค ทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพ่ือเป็นการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามที่แต่ละรายวิชาก าหนดไว้ 
(B.Sc.Micro_57_5.1_11) หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนให้เลขานุการหลักสูตรฯ รวบรวมผลการเรียน 
และน ามาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนและประเด็น
ปัญหาในปีการศึกษา 2557 (B.Sc.Micro_57_6 และ B.Sc.Micro_57_8) และน าเข้าที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา
เพ่ือท าการสรุปผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษานั้นอีกครั้ง (B.Sc.Micro_57_5.1_12) รวมทั้งท าการ
ประเมินสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจากผลการประเมินโดยนิสิตว่าเนื้อหามีความทันสมัยหรือไม่ เพ่ือไป
ปรับแกไ้ขในปีการศึกษาถัดไปให้เนื้อหามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผลสรุปการประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของหลักสูตรโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 พบว่านิสิตเสนอแนะให้มีการเพ่ิมเนื้อหาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงได้น า
ผลสรุปการประเมินหลักสูตรนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_57_16 และ 
B.Sc.Micro_57_8)  

 A ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จึงได้เสนอแนะแนวทางให้บางวิชาที่จะเปิดสอนในปี
การศึกษา 2558 มีการปรับเนื้อหารายวิชาเพ่ือให้มีความทันสมัยรับกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่นรายวิชา SMB302 
Virology ให้มีการปรับเนื้อหารายวิชาโดยเพ่ิมหัวข้อโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ MERS เป็นต้น นอกจากนี้ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีมติเพ่ิมเติมให้อาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไปให้มีความทันสมัยและก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนไป 
(B.Sc.Micro_57_8) 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

PD เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี ซึ่งในปีการศึกษานี้ยังไม่ถึงรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงยังคงใช้หลักสูตรปี พ.ศ. 2554 แต่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 
ได้เห็นถึงความส าคัญจึงได้น าวาระการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการปรับแก้ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนไปมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การปรับ curriculum mapping ให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชา เพ่ิมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาเอกบังคับ การปรับแผนการเรียนของนิสิต และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
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เตรียมเอกสารในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (B.Sc.Micro_57_8) ซึ่งการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรจะเริ่มในปี 
พ.ศ. 2559 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_5.1_1 ตารางสอนประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Micro_57_5.1_2 มคอ. 3 รายวิชา CH100, CH190, PY100, BI101, BI191, SMB201 และ SMB202  

B.Sc.Micro_57_5.1_3 มคอ. 3 รายวิชา SMB301, SMB421, SMB302, SMB332 และ SMB331  
B.Sc.Micro_57_5.1_4 มคอ. 3 รายวิชาSMB201, SMB477 และ SMB479 

B.Sc.Micro_57_5.1_5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา 
B.Sc.Micro_57_5.1_6 มคอ. 3 รายวิชา SMB477, SMB332 และ SMB372 
B.Sc.Micro_57_5.1_7 แผนการเรียนของนิสิตหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Micro_57_5.1_8 มคอ. 3 รายวิชา SMB475, SMB476, SMB451, SMB477, SMB479 และ SMB372 

B.Sc.Micro_57_5.1_9 มคอ. 3 รายวิชา SMB302, SMB477, SMB451 และ SMB476 

แบบประเมินทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ  

B.Sc.Micro_57_5.1_10 ตัวอย่างการน าระบบ Atutor และ social media มาใช้ในการเรียนการสอน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Micro_57_5.1_11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค และปลายภาคเรียนประจ าปีการศึกษา 
2557 

B.Sc.Micro_57_5.1_12 รายงานการประชุมพิจารณาผลการเรียน ภาควิชาชีววิทยาประจ าภาคเรียนที่ 1 และ 
2 ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน    

- การก าหนดผู้สอน 
 

 

  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ  ได้วางระบบผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา (P) 

ก าหนดผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (P) 

ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 และแจ้ง

รายละเอียดของวิชาที่สอนในคาบแรกของการเรียนการสอน (D) 
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 P การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 นี้ หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ เพ่ือวางแผนระบบผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา (B.Sc.Micro_57_3) โดยจากการประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาวางแผนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และพิจารณาการเชิญอาจารย์
พิเศษจากภายนอกเพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ตรงตามสาขามากท่ีสุด 

D คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน เช่น ในรายวิชา SMB201 Microbiology ซึ่งเป็นวิชา   
จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน หลักสูตรได้ท าการประชุมและจัดอาจารย์ผู้สอนตามหัวข้อต่างๆที่มีความหลากหลายตาม
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน (B.Sc.Micro_57_3) ส่วนใน
รายวิชาอ่ืนๆ เช่น ในรายวิชา SMB479 Fermentation technology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น ผศ.ขจีนาฎ โพธิ
เวชกุล และ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ ซึ่งท าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมัก และรายวิชา SMB476 
Agricultural microbiology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ ซึ่งท าวิจัยทางด้านพืชและ
การเกษตร รายวิชา SMB301 Mycology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย และ อ.ดร.วัลลภา 
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หล่อเหลี่ยม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Fungi และรายวิชา SMB302 Virology และ SMB451 Medical 
microbiology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ ซึ่งท างานวิจัยและมีความช านาญเกี่ยวกับไวรัส
วิทยา เป็นต้น (B.Sc.Micro_57_3)  

D ในด้านการก าหนดอาจารย์พิเศษ หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญและ
ช านาญ ในหัวข้อนั้นๆ มาร่วมสอน เช่น ในรายวิชา SMB302 Virology ได้ท าการเชิญ อ.ดร.วันเพ็ญ ศรีทองชัย 
จากกรมวิชาการเกษตร มาเป็นอาจารย์พิเศษและสอนในหัวข้อ plant virology และในรายวิชา SMB479 
Fermentation technology ในหัวข้อการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ได้เชิญ ดร.ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล จาก BIOTEC 
(B.Sc.Micro_57_5.2_1) 

D นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการพานิสิตไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่างๆ เพ่ือให้นิสิตเห็น
กระบวนการท างานจริง และได้ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน เช่น ในรายวิชา SMB301 Mycology ได้น านิสิต
ไปศึกษาดูงาน ณ สวนเห็ดบ้านอรัญญิก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในรายวิชา SMB479 Fermentation 
techology และ SMB475 Environmental microbiology ได้น านิสิตไปศึกษาดูงาน ณ BIOTEC อ. คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี รวมทั้งได้จัดให้นิสิตไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทพันท้ายนรสิงห์ และข้าวเกรียบ มโนราห์ อ.เมือง          
จ.สมุทรสาคร ซึ่งจากการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตพบว่านิสิตมีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น ได้
เห็นประสบการณ์จริง (B.Sc.Micro_57_14) 

D จากนั้นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะสาขาจุลชีววิทยา จัดท า มคอ. 3 ของทุกรายวิชาก่อนเปิดภาค
การศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2557 มีรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 3 รายวิชา และมีการจัดท า มคอ. 3 
เป็นจ านวน 3 รายวิชาคิดเป็น 100% และในภาคเรียนที่ 2/2557 มีรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 5 
รายวิชา และมีการจัดท า มคอ. 3 เป็นจ านวน 5 รายวิชาคิดเป็น 100% (B.Sc.Micro_57_10) และอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาน า มคอ. 3 แจกให้นิสิตในวันแรกของการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ืออธิบายหัวข้อ
ที่สอน กิจกรรมที่ต้องท า เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ให้นิสิตเข้าใจและวางแผนในการเรียนตลอดภาคการศึกษา  

D การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (senior project) ในปีการศึกษา 2557 นั้นหลักสูตรฯ มีระบบ
การคัดเลือกหัวข้อโครงการโดยให้อาจารย์แต่ละท่านส่งหัวข้อและจ านวนกลุ่มที่จะรับนิสิตชั้นปีที่ 4 มายังอาจารย์ที่
ปรึกษาชั้นปีที่ 4 จากนั้นจัดให้มีการแนะน าแต่ละหัวข้อให้นิสิตพิจารณา และนิสิตจะเป็นผู้เลือกหัวข้อที่ตนเอง
สนใจเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น (B.Sc.Micro_57_5.2_2) โดยเกณฑ์การรับนิสิตเป็นไปตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ก าหนดไว้ (p) จากนั้นน าผลสรุปการก าหนดแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_57_5) (d) หลังจากนิสิตเริ่มท าโครงการ จนถึงปลายภาค
เรียนที่ 1 ทางหลักสูตรฯ ได้มีระบบติดตามความก้าวหน้าของการท าโครงการ senior project โดยจัดให้มีการ
น าเสนอความก้าวหน้าของนิสิตแต่ละกลุ่ม และอาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมฟังให้คะแนนประเมินผลการท าโครงการ
ในภาคเรียนที่ 1 ในรายวิชา SMB484 Independent study of microbiology และหลังจากสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 
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ได้ก าหนดให้นิสิตจัดท าโปสเตอร์ น าเสนอผลงานวิจัยร่วมกับนิสิตของภาควิชาอ่ืนๆในโครงการน าเสนอผลงานของ
นิสิตประจ าปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ซึ่งนิสิตสามารถฝึกการน าเสนอแบบ
โปสเตอร์ และยังสามารถส ารวจผลงานวิจัยของนิสิตในสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการท างานต่อไป  (c) ซึ่ง
หลังจากสิ้นสุดการน าเสนอผลงานแล้วอาจารย์ผู้สอนและควบคุมดูแลโครงการของนิสิตเป็นผู้ประเมินผลและให้
คะแนนในรายวิชา SCI421 Project of pure Science หลังจากนั้นน าผลการท าโครงการ senior project 
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อไป (B.Sc.Micro_57_8) 

CA หลังจากท าการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้วอาจารย์ผู้สอน
ส่งผลการเรียนเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือปรึกษาหารือในแต่ละรายวิชาว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้นหรือไม ่ซึ่งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ พบว่าในภาคเรียนที่ 1/2557 ในรายวิชา 
SMB201 Microbiology ในปีการศึกษา 2558 อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม มีภาระงานสอนในวิชาอ่ืนที่เชี่ยวชาญ
เพ่ิมมากขึ้นจึงได้ท าการเปลี่ยนแปลงผู้สอน โดยก าหนดให้ อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย ซึ่งมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อการจัดจ าแนกสาหร่าย และโปรโตซัว เป็นผู้สอนแทนในรายวิชา SMB201 Microbiology 
นอกจากนี้ในภาคเรียนที่ 1/2557 และในภาคเรียนที่ 1/2558 รายวิชา SMB476 Agricultural microbiology ได้
เพ่ิม อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย เป็นอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ซึ่งท าให้สามารถเพ่ิม
หัวข้อทีท่ันสมัยมากข้ึน (B.Sc.Micro_57_6)  

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการวางแผนเพื่อก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า 

มคอ. 3 (P) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ จัดท า มคอ. 3 ของทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา (D) 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ก าหนดให้ทุกรายวิชาจัดท ามคอ. 3 ให้ตรงตาม

ก าหนดเวลา (A) 

 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอน

ในทุกรายวิชาได้มีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในระยะเวลาที่ก าหนด (C) 

 

รายวิชาใดท่ี มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ. 3 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรก าหนดให้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนการสอนใน มคอ. 3 และให้น าประเด็นดังกล่าวเข้าชี้แจงในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ทุกครั้ง (A) 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา หน้า 82 
 

 

P ตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ได้มีการวางแผนเพื่อก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 โดยการน าวาระก าหนดการเตรียมจัดท า มคอ. 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2557 และ ครั้งที่ 1/2558 ก่อนการเปิดภาคการศึกษา 
(B.Sc.Micro_57_3 และ B.Sc.Micro_57_6) และหลังจากท าการเรียนการสอนครบตลอดทั้งภาคการศึกษาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนของนิสิต น า
ผลการเรียน และ มคอ. 5 และ มคอ. 7 แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทราบ ซึ่งปรากฏใน
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 และครั้งที ่4/2558 (B.Sc.Micro_57_6 และ B.Sc.Micro_57_9) 

D อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาเฉพาะสาขาจุลชีววิทยาจัดท า มคอ.  3 ของทุกรายวิชาก่อนเปิดภาค
การศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2557 มีรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 3 รายวิชา และมีการจัดท า มคอ. 3 
เป็นจ านวน 3 รายวิชาคิดเป็น 100% และในภาคเรียนที่ 2/2557 มีรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 5 
รายวิชา และมีการจัดท า มคอ. 3 เป็นจ านวน 5 รายวิชาคิดเป็น 100% (B.Sc.Micro_57_10) 

C คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาได้มีการ
จัดท า มคอ. 3 ในระยะเวลาที่ก าหนด โดยได้ติดตามการจัดท า มคอ. 3 ภายใน 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา และ
มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการศึกษา รวมทั้ง มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียด มคอ. 5 และ มคอ. 7 ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2557, 1/2558 และ 4/2558 และตรวจสอบ มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
ตามแผนการสอนใน มคอ. 3 (B.Sc.Micro_57_3, B.Sc.Micro_57_6 และ B.Sc.Micro_57_9)  

A ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ก าหนดให้ทุกรายวิชาจัดท ามคอ. 3 และ มคอ. 5 ให้ตรงตาม
ก าหนดเวลา และหากรายวิชาใดท่ี มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ. 3 ให้
มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนการสอนในมคอ. 3 และให้น าประเด็นดังกล่าวเข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรฯ ทุกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ไม่มีรายวิชาใดท่ี มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
ตามแผนการสอนใน มคอ. 3 (B.Sc.Micro_57_6 และ B.Sc.Micro_57_9) 
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม  
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

P หลักสูตรฯ ได้ท าการวางแผนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยน าผลจากการสรุป
แบบประเมินผลการจัดบริการวิชาการในปีการศึกษา 2556 มาใช้ในการพิจารณาหัวข้อและรายวิชาที่เหมาะสมใน
การบริการวิชาการ (B.Sc.Micro_57_5.2_3) พบว่าผู้เข้าร่วมรับการบริการวิชาการได้ระบุหัวข้อที่สนใจเป็นหัวข้อ
เกี่ยวกับอาหารหมักซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านจุลชีววิทยา ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงได้น าวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป (B.Sc.Micro_57_5) ซึ่งจากผลการประชุมจึงก าหนดให้      
อ. ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ (อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ) และ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์เป็นผู้ด าเนินการจัด
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2557 นี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการ
วางแผนโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยให้ทุกภาควิชามีส่วนร่วมซึ่งจัดให้มีโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จ.

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้วางแผนและก าหนดหัวข้อ รวมทั้งรายวิชาที่ท าการบูรณาการ

บริการวิชาการกับการเรียนการสอน (P) 

อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ และ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ เป็นตัวแทน

หลักสูตรฯ ร่วมวางแผนการจัดบริการวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ (P) 

 

ท าการประเมินผลการบริการวิชาการ และน าบทสรุปเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (C) 

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา SMB372 Food microbiology ท าการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน (D) 

ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 และแจ้ง

รายละเอียดของวิชาที่สอนในคาบแรกของการเรียนการสอน (D) 

ท าการปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการจากผลการประเมินปี 2556 (A) 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา หน้า 84 
 

สระแก้ว อย่างยั่งยืนขึ้น ในวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงได้จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ คือ อ. ดร.สิริรักษ์ ศรวณียา
รักษ์ และ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์เข้าร่วมเป็นกรรมการโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 
จากนั้นน าเรื่องการจัดบริการวิชาการเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือก าหนดหัวข้อและรายวิชาที่จะ
น ามาบูรณาการกับบริการวิชาการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ “ชมดอกไม้บ้าน ชิม
อาหารหมัก” และเลือกบูรณาการกับรายวิชา SMB372 Food microbiology (B.Sc.Micro_57_5) 

 D จากการวางแผนเพื่อด าเนินการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมนี้คิดเป็น 100% โดยกิจกรรมที่จัดเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวข้องกับ
การผลิตอาหารหมักชนิดต่างๆ เช่น ไวน์ โยเกิร์ต วุ้นมะพร้าว และจัดให้มีการชิมอาหารหมักต่างๆ ฟรี ซึ่งอาหาร
หมักที่น าไปใช้ในบริการวิชาการเป็นอาหารหมักที่นิสิตชั้นปีที่ 2 ซึ่งเรียนในรายวิชา SMB372 Food 
microbiology เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต ขึ้ น จ า ก ก า ร เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ด ย มี อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ดู แ ล อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด  
(B.Sc.Micro_57_5.2_4) 

 C กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
โดยในคาบเรียนก่อนที่นิสิตท าอาหารหมัก อาจารย์ผู้สอนได้มีการทดสอบความรู้เบื้องต้นก่อนการเตรียมอาหาร
หมักเพ่ือใช้ในบริการวิชาการ และหลังจากที่นิสิตลงมือปฏิบัติแล้วและน าอาหารหมักไปใช้ในบริการวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว ได้ท าการทดสอบความรู้ของนิสิตอีกครั้งเพ่ือประเมินผลเกี่ยวกับการบูรณาการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอน ซึ่งจากผลการประเมินความรู้ของนิสิตพบว่านิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าอาหารหมักเพ่ิม
มากขึ้นโดยได้คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นจาก 3.29 เป็น 8.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 11 คะแนน 
(B.Sc.Micro_57_5.2_5) โดยผลที่ได้จากการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนคือนิสิตได้รับความรู้
เพ่ิมมากขึ้นดังได้กล่าวข้างต้น รวมทั้งจากการบริการวิชาการนี้คณะครู นักเรียน และชาวบ้านใกล้เคียงโรงเรียน
วัฒนานคร ได้รับความรู้มากขึ้นและมีความประทับใจซึ่งปรากฏให้เห็นในแบบประเมินการ จัดโครงการฯ 
(B.Sc.Micro_57_5.2_6 และ B.Sc.Micro_57_8) 

 A ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้พิจารณาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และนิสิต ซึ่งพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากและมีการเสนอแนะให้จัดโครงการดังกล่าว
อีกในปีถัดไป โดยปรับหัวข้อให้น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในท้องถิ่น (B.Sc.Micro_57_8) 
 
 การปรับปรุงกระบวนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนที่ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจาก
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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1. ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนการจัดโครงการฯ โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรฯ เป็นผู้ก าหนดหัวข้อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และรายวิชาที่จะท าการบูรณาการ  

2. ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในวิชา SMB372 Food 
microbiology ซึ่งในปี 2556 ภาควิชาชีววิทยาได้ท าการจัดการบริการวิชาการแต่ไม่ได้ท าการบูรณา
การกับการเรียนการสอน 

3. กระบวนการประเมินผล ได้มีการประเมินความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการท าข้อสอบก่อน
และหลังบริการวิชาการ ซึ่งจากผลการประเมินพบว่านิสิตรับความรู้มากขึ้น 

 
 
 
 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

P การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตในปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนการบูรณาการกับการวิจัย โดยจากที่ประชุมฯ ได้ก าหนดให้      

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้วางแผนและก าหนดหัวข้อ รวมทั้งรายวิชาที่ท าการบูรณาการ

บริการวิชาการกับการเรียนการสอน (P) 

อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ และ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ เป็นตัวแทน

หลักสูตรฯ ร่วมวางแผนการจัดบริการวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ (P) 

 

ท าการประเมินผลการบริการวิชาการ และน าบทสรุปเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (C) 

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา SMB372 Food microbiology ท าการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน (D) 

ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 และแจ้ง

รายละเอียดของวิชาที่สอนในคาบแรกของการเรียนการสอน (D) 

ท าการปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการจากผลการประเมินปี 2556 (A) 
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อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา SMB301 Mycology เป็นผู้จัดการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน ซึ่งจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาหลักสูตรฯ ไม่ได้จัดให้มีการบูรณาการฯ (B.Sc.Micro_57_3) 

D อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา SMB301 Mycology จัดการเรียนการสอนในลักษณะ problem based 
learning โดยก าหนดปัญหาจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนิสิตคือคลองแสนแสบซึ่งน้ าในคลองแสนแสบนั้นเน่าเสียเป็น
อย่างมาก จึงให้นิสิตแต่ละกลุ่ม น ากระบวนการวิจัย ที่สอดคล้องกับวิชา SMB301 Mycology เช่น การออกแบบ
การทดลอง การก าหนดวิธีวิจัย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ศึกษาปริมาณและชนิดของราที่พบในน้ า
คลองแสนแสบ (B.Sc.Micro_57_5.2_7) 

C หลังจากนิสิตท าการปฏิบัติจริงเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนิสิตในแต่ละกลุ่มน าเสนอให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินความรู้ที่ได้รับจากการบูรณาการฯ ในรูปแบบรายงาน และอาจารย์ผู้สอนประเมินผลให้คะแนนรายงาน
นิสิตแต่ละกลุ่ม (B.Sc.Micro_57_5.2_8) อาจารย์ผู้สอนน าผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_57_6) 

A ที่ประชุมหลักสูตรฯ สรุปผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ือใช้ ในการปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป ซึ่งพบว่านิสิตรู้จักการวางแผน และมีทักษะทางปัญญาในรายวิชาดังกล่าว และเสนอแนะให้มี
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ในปีการศึกษาถัดไป (B.Sc.Micro_57_6) 

 การปรับปรุงกระบวนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนที่ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

1. ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกันก าหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และรายวิชา
ที่จะท าการบูรณาการ  

2. ปีการศึกษา 2557 ได้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในวิชา SMB301 Mycology ซึ่ง
ในปี 2556 ไม่ได้มีการบูรณาการฯ 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_5.2_1 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
B.Sc.Micro_57_5.2_2 เอกสารการเลือกหัวข้อโครงการวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Micro_57_5.2_3 โครงการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2556 

B.Sc.Micro_57_5.2_4 มคอ. 3 รายวิชา SMB372 
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B.Sc.Micro_57_5.2_5 ผลการประเมินความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน  

B.Sc.Micro_57_5.2_6 แบบสรุปประเมินโครงการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Micro_57_5.2_7 มคอ. 3 รายวิชา SMB301 

B.Sc.Micro_57_5.2_8 ผลการประเมินความรู้ที่ได้รับจากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ใน

รูปแบบรายงานและคะแนนประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน   

   ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางในการประเมิน
ผู้เรียนอย่างมีระบบ (B.Sc.Micro_57_3 และ B.Sc.Micro_57_6 ) ดังนี้คือ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดขึ้นซึ่งแสดงเกณฑ์อย่างชัดเจนไว้ใน 
มคอ. 3 และ course syllabus (B.Sc.Micro_57_10) รวมทั้งท าการพิจารณาน้ าหนักขององค์ประกอบในการ
ประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  
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- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้วางแผนให้มีการจัดการทวนสอบในแต่ละรายวิชาสาขา  
จุลชีววิทยา (SMB) ที่อยู่ในหลักสูตร TQF ซึ่งเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ให้มากกว่าร้อยละ 25 โดยน าวาระการ
ประชุมเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_57_3) ซึ่งวิชาที่มีการก าหนดให้มีการทวนสอบ 
เป็นวิชาแกนและวิชาบังคับ ได้แก่วิชา SMB202 Laboratory in microbiology, SMB302 Virology และ 
SMB332 Microbial physiology ซึ่งจากรายวิชาทั้งหมดที่หลักสูตรเป็นผู้เปิดสอนเท่ากับ 8 รายวิชา และ
ก าหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวนทั้งสิ้น 3 รายวิชา คิดเป็น 37% (B.Sc.Micro_57_5.3_1) 

D อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการ

สอน ในแต่ละภาคการศึกษาโดยระบุใน มคอ. 5 (B.Sc.Micro_57_5.3_1) 

C ในภาคการศึกษา 1/2557 น ามคอ. 5 ของรายวิชา SMB202 Laboratory in microbiology เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือรายงานและสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม  
curriculum mapping (B.Sc.Micro_57_6) 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้วางแผนให้มีการจัดการทวนสอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนใน    

ปีการศึกษา 2557 ให้มากกว่าร้อยละ 25 (P) 

 อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

การจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาคการศึกษา โดยระบุในมคอ. 5 (D) 

 

น าสรุปการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ไปปรับปรุงการทวนสอบในวิชา SMB302 Virology และ 

SMB332 Microbial physiology ในภาคเรียนที่ 2/2557 (A) 

น ามคอ. 5 ของรายวิชา SMB202 Laboratory in microbiology เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

เพ่ือรายงานและสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม curriculum mapping (C) 
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A ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้พิจารณาการทวนสอบฯ และพบว่าการทวนสอบในภาค
เรียนที่ 1/2557 ไม่ครอบคลุมตาม curriculum mapping หลักสูตรฯ จึงส่ง อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย เป็น
ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการ
เ รี ยนรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดั บ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2552 (B.Sc.Micro_57_7 และ  
B.Sc.Micro_57_5.3_2) และน าเรื่องการทวนสอบฯ เข้าที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา (B.Sc.Micro_57_5.3_3) เพ่ือ
น าไปปรับปรุงการทวนสอบฯ ในรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 ซึ่งในหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้
รายวิชา SMB302 Virology และ SMB332 Microbial physiology ท าการทวนสอบฯ ให้ครอบคลุมตาม 
curriculum mapping (B.Sc.Micro_57_6) ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2557 รายวิชาดังกล่าวได้ท าการทวนสอบฯ ได้
ครอบคลุมตาม curriculum mapping โดยได้น าผลการทวนสอบฯ ซึ่งรายงานไว้ในมคอ. 5 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_57_9 และ B.Sc.Micro_57_5.3_4)  

การปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ชัดเจนเห็นเป็น
รูปธรรม 

 ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยในภาคเรียนที่ 1/2557 การจัดท าทวนสอบฯ ใน
รายวิชา SMB 202 Laboratory in microbiology นั้นไม่ครอบคลุมตาม curriculum mapping แต่หลังจากที่
หลักสูตรฯ ได้ส่ง อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัยเป็นตัวแทน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในภาคเรียนที่ 2/2557 
รายวิชา SMB302 Virology และ SMB332 Microbial physiology ท าการทวนสอบฯ ได้ครอบคลุมตาม 
curriculum mapping มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 น าเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของ

นิสิตเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (P) 

 ก าหนดเกณฑ์ให้รายวิชาที่เน้นทฤษฎีได้ก าหนดให้คะแนนส่วนใหญ่เป็นคะแนนสอบจาก
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P อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 น าเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิตเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือวางแผนการประเมินให้ตรงตามจุดเน้นของรายวิชา (ทฤษฎี 
ปฏิบัติ) ให้มีแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าเกณฑ์ดังกล่าวไปแจ้งให้นิสิตทราบ เช่นเกณฑ์
การให้คะแนน การตัดเกรด E และวิธีในการตัดเกรด ในคาบแรกของการเปิดเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
(B.Sc.Micro_57_3 และ B.Sc.Micro_57_6) 

D รายวิชาที่เน้นทฤษฎีได้ก าหนดให้คะแนนส่วนใหญ่เป็นคะแนนสอบจากภาคบรรยายประมาณ 60% 
ในขณะที่ภาคปฏิบัติได้คิดคะแนนเป็น 40% ดังแสดงใน course syllabus ของรายวิชา SMB301 Mycology, 
SMB372 Food microbiology, SMB477 Industrial microbiology, SMB475 Environmental 
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microbiology และ SMB479 Fermentation technology เป็นต้น (B.Sc.Micro_57_5.3_5) แต่อย่างไรก็ตาม
ในรายวิชาที่เน้นบรรยายเพียงอย่างเดียวได้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็น 100% เฉพาะภาค
บรรยายเท่านั้น เช่นวิชา SMB201 Microbiology (B.Sc.Micro_57_5.3_6) ในส่วนของรายวิชาที่เน้นปฏิบัติเป็น
หลัก เช่น SMB202 Laboratory in microbiology และ SMB484 Independent study in microbiology ได้
ก าหนดคะแนนปฏิบัติเป็น 100% (B.Sc.Micro_57_5.3_7) 

จากนั้นเมื่อท าการเรียนการสอนจนครบระยะเวลาสอบกลางภาค หรือปลายภาค อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดย ใช้เครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลาย เช่น การใช้ข้อสอบ
อัตนัย และปรนัย ในทุกรายวิชาที่เปิดสอน มีการสอบย่อย ก่อนการเรียนในแต่ละครั้งเช่น รายวิชา SMB372 
Food microbiology และ SMB202 Laboratory in microbiology เป็นต้น (B.Sc.Micro_57_5.3_8) มีการจัด
ให้สอบปฏิบัติในรายวิชา SMB202 Laboratory in microbiology เพ่ือวัดทักษะในการน าไปปฏิบัติงานจริง 
(B.Sc.Micro_57_5.3_9) มีการจัดท ารายงานในทุกรายวิชาที่มีปฏิบัติการ (B.Sc.Micro_57_5.3_10) 

C อาจารย์ผู้สอนรายงานเกรดต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ซึ่งพบว่าการตัดเกรดวิชา 
SMB372 Food microbiology ไม่มีเกรด A ในภาคเรียนที่ 2/2557 โดยอาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูลว่านิสิตท าคะแนน
ในภาคปฏิบัติการได้น้อย เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุงบทปฏิบัติการรูปแบบใหม่ ที่บางบท
ปฏิบัติการมีการรวมหัวข้อท าให้มีเนื้อหามากเกินไปและไม่สามารถท าเสร็จได้ทันเวลา ที่ประชุมฯ จึงให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยให้มีการปรับลดเนื้อหาบทปฏิบัติการให้เหมาะสมกับเวลา (B.Sc.Micro_57_8) 

A จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอนได้น า  มคอ. 3 วิชา SMB372 
Food Microbiology ในส่วนปฏิบัติการ และบทปฏิบัติการมาปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลา นอกจากนี้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบในรายวิชาพ้ืนฐานทางจุล
ชีววิทยา ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้เครื่องมือวัดผลประเมินผลของนิสิตมีความถูกต้องแม่นย ามาก
ขึ้น (B.Sc.Micro_57_5.3_11 และ B.Sc.Micro_57_8) 

PD นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้วางแผนให้มีการจัดสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF เพ่ือประเมิน
ทักษะทางปัญญา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา 
(B.Sc.Micro_57_6) ส าหรับการประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบที่มีเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตเรียน 
โดยนิสิตที่ผ่านการสอบได้ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 75% (B.Sc.Micro_57_5.3_12) 

CA อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 4 น าผลการสอบ exit exam เข้าที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 
เพ่ือสรุปประเมินความรู้ความสามารถของนิสิตก่อนจบการศึกษา และที่ประชุมฯ ได้เสนอแนะให้จัดการสอบ exit 
exam อีกครั้งให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน TQF ในปีการศึกษาถัดไป (B.Sc.Micro_57_8)  
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การปรับปรุงการตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปี

การศึกษาที่ผ่านมา 
1. ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่เห็นเป็น

รูปธรรมชัดเจน เช่น ในรายวิชา SMB311 Microbial genetics อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย และ อ.ดร.สิริรักษ์ 
ศรวณียารักษ์ ได้มีการให้การบ้านกับนิสิตที่เรียนวิชาดังกล่าวเพ่ือเป็นการทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละครั้ง และ
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ และมีการสอบย่อย ซึ่งได้ปรับปรุงจากปีการศึกษา 2556 ส่งผลให้ใน
ปีการศึกษา 2557 นี้ไม่มีนิสิตที่ได้เกรด E และไม่มีนิสิตตกค้างจากปีการศึกษาอ่ืน 

2. ในปีการศึกษา 2557 รายวิชา SMB301 Mycology ได้มกีารประเมินทักษะการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือวัด
ที่หลากหลาย โดยให้นิสิตท าการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ซึ่งนิสิตเป็นผู้ออกแบบการทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติ และรวบรวมผล สรุปส่งอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวโดยใช้การให้
คะแนนรายงาน รวมทั้งจัดให้มีการสอบ exit exam ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา และน าผลการสอบ
ดังกล่าวคิดเป็นคะแนนรวมกับรายวิชา SCI421 Project of pure science ในภาคเรียนที่ 2/2557 ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวนั้นช่วยให้นิสิตมีความกระตือรือร้น มีการทบทวนเนื้อหาร่วมกันจนกระทั่งสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   

 
- ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการวางแผนเพื่อก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า 

มคอ. 5 (P) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ จัดท า มคอ. 5 ของทุกรายวิชาภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา (D) 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ก าหนดให้ทุกรายวิชาจัดท า มคอ. 5 ให้ตรงตาม

ก าหนดเวลา (A) 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอน

ในทุกรายวิชาได้มีการจัดท า มคอ. 5 ในระยะเวลาที่ก าหนด (C) 

รายวิชาใดท่ี มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ. 3 ที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดให้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนการสอนใน มคอ. 3 และให้

น าประเด็นดังกล่าวเข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ทุกครั้ง (A) 
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P ตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ได้มีการวางแผนเพ่ือก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.  5 และ มคอ. 7 โดยการน าวาระก าหนดการ
เตรียมจัดท า มคอ. 5 และ 7 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2558  ครั้งที่ 2/2558 และ 
ครั้งที่ 4/2558 ก่อนการปิดภาคการศึกษา (B.Sc.Micro_57_6, B.Sc.Micro_57_7 และ B.Sc.Micro_57_9)  

D อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาเฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยา จัดท า มคอ. 5 ของทุกรายวิชาภายใน 30 
วันหลังปิดภาคการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีรายวิชาเฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยา ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
ทั้งสิ้น 8 รายวิชา และมีการจัดท า มคอ. 5 เป็นจ านวน 8 รายวิชาคิดเป็น 100% (B.Sc.Micro_57_11) นอกจากนี้
หลังจากปิดภาคการศึกษาเรียบร้อยแล้วประธานหลักสูตรฯ ได้จัดท า มคอ. 7 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ ได้ทันตามก าหนดเวลา โดยส่งวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (B.Sc.Micro_57_8) 

C คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาได้มีการ
จัดท า มคอ. 5 ในระยะเวลาที่ก าหนด ได้ติดตามการจัดท า มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการศึกษา มคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียด มคอ. 5 
และ มคอ. 7 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2558, 2/2558, 3/2558 และ 4/2558 และ
ตรวจสอบ มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ.  3 (B.Sc.Micro_57_6, 
B.Sc.Micro_57_7 และ B.Sc.Micro_57_9)  

A ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ก าหนดให้ทุกรายวิชาจัดท า มคอ. 5 ให้ตรงตามก าหนดเวลา 
และหากรายวิชาใดท่ี มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ. 3 ให้มีการปรับปรุง
ให้เป็นไปตามแผนการสอนใน มคอ. 3 และให้น าประเด็นดังกล่าวเข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ ทุกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ไม่มีรายวิชาใดที่ มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผนการสอนใน มคอ. 3 (B.Sc.Micro_57_6, B.Sc.Micro_57_7 และ B.Sc.Micro_57_9) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_5.3_1 มคอ. 5 รายวิชาที่จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

B.Sc.Micro_57_5.3_2 เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 

B.Sc.Micro_57_5.3_3 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยาเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

B.Sc.Micro_57_5.3_4 มคอ. 5 ของรายวิชา SMB302 และ SMB332 

B.Sc.Micro_57_5.3_5 Course syllabus ของรายวิชา SMB301, SMB372, SMB477, SMB475, SMB479 

และ SMB332 

B.Sc.Micro_57_5.3_6 Course syllabus ของรายวิชา SMB201 
B.Sc.Micro_57_5.3_7 Course syllabus ของรายวิชา SMB202 และ SMB484 
B.Sc.Micro_57_5.3_8 Course syllabus ของรายวิชา SMB372 และ SMB202 
B.Sc.Micro_57_5.3_9 Course syllabus ของรายวิชา SMB202 

B.Sc.Micro_57_5.3_10 Course syllabus ของรายวิชาที่มีปฏิบัติการ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_5.3_11 มคอ. 3 ของรายวิชา SMB372 

B.Sc.Micro_57_5.3_12 รายงานผลการสอบ และลายเซ็นนิสิตที่เข้าร่วมสอบ exit exam 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2557 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2557 ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 31 
ตุลาคม 2557 ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 30 
มกราคม 2558 ครั้งที่ 2/2558 เมือ่วันท่ี 30 
เมษายน 2558 ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 8 
มิถุนายน 2558 และครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันท่ี 

B.Sc.Micro_57_3 ถึง 
B.Sc.Micro_57_9 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสตูรทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา ได้จัดท า มคอ. 2 ของหลักสูตร โดย
ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  8 
กุมภาพันธ์ 2555 และได้เปิดสอนในภาค
การศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555  

B.Sc.Micro_57_1  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ. 3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ครบทุกรายวิชา โดยในภาคเรียนที่ 
1/2557 มีจ านวน  3 วิชา และภาคเรียนที่ 
2/2557 มีจ านวน 5 วิชา  

B.Sc.Micro_57_10 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชี ว วิ ทย า  มี ก า ร จั ดท า ร า ย ง าน ผล กา ร
ด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบ
ทุกรายวิชา โดยในภาคเรียนที่  1/2557 มี
จ านวน 3 วิชา และในภาคเรียนที่ 2/2557 มี
จ านวน 5 วิชา (B.Sc.Micro_57_9) 

B.Sc.Micro_57_11 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา ได้จัดท า มคอ. 7 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
6 มิถุนายน 2558 และผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามรายงาน
กา รประ ชุมครั้ ง ที่  3 /2558 เ มื่ อ วั นที่  8 
มิถุนายน 2558     

B.Sc.Micro_57_12 และ 
B.Sc.Micro_57_8 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วท.บ. จุล B.Sc.Micro_57_11 (มคอ. 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

ชีววิทยา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ. 3 จ านวน 3 รายวิชา คือ วจช 202, 
วจช 332 และ วจช 302 จากรายวิชาของ
หลั กสู ต รที่ เ ปิ ดทั้ ง สิ้ น  8  ร ายวิ ช า  ต าม
รายละเอียดใน มคอ. 7  คิดเป็นร้อยละ 37.5  

5 เฉพาะรายวิชา รายวิชา 
วจช 202, วจช 332 และ 

วจช 302)  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา ได้มีการประชุม
เพื่อสรุปผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2556 เพื่อ
น ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป โดยให้ทุกรายวิชา
ระบุการปรับปรุงใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่
เปิดในปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Micro_57_13 และ 
B.Sc.Micro_57_10 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่ของภาควิชาชีววิทยามีทั้งสิ้น 2 
คน และทั้ง 2 คนได้รับการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

B.Sc.Micro_57_5.4_1 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์
ผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผูส้อนทุก
คนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

B.Sc.Micro_57_4.1_9 ถึง 
B.Sc.Micro_57_4.1_13 

และ 
B.Sc.Micro_57_5.4_3 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสตูรฯ มีบุคลากรสายสนับสนนุการเรยีน
การสอนจ านวน 2 คนและทั้ง 2 คนได้มีการ
พัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
100 

B.Sc.Micro_57_5.4_2 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ไม่ประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนสิิตชัน้ปีสุดท้าย  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

ไม่ประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนสิิตชัน้ปีสุดท้าย  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  

จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีผ่านในปีนี ้ ร้อยละ 100  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_5.4_1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในโครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์     

คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ของอาจารย์อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี และ
อาจารย์ธนิต ศิริบุญ  

B.Sc.Micro_57_5.4_2 การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (นางสาวเกตุวดี อินเสียน และนางประกายรัตน์ กสิกรรม) 

B.Sc.Micro_57_5.4_3 การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 
2557 
1. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย ครั้งที่ 3 ภาควิชา

ชีววิทยา ของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา 
2. การเข้าร่วมประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ของ          

รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 
3. โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู ของ อ.วันชาติ                      

สุมโนจิตราภรณ์  
4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ ผศ.ดร.สมเกียรติ             

พรพิสุทธิมาศ 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตและอาจารย์ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
และเสนอแนะความต้องการ 

กรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา เพื่อ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรจัดหาเพื่อการเรียนการสอน 

     กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนภาควิชา และกรรมการฝ่ายแผน คณะ
วิทยาศาสตร์จัดท าแผนงบประมาณแผ่นดินและสาขาขาดแคลนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์/ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาชีววิทยา/ คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 

กรรมการประจ าหลักสูตรฯ อยู่ในกรรมการ
ครุภัณฑ์ภาควิชาท าการตรวจสอบครุภัณฑ์

ประจ าปี 

นิสิตและอาจารย์ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีอยู่ และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรเพิ่มเติม 
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ผลการด าเนินงาน   

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

P หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มีระบบการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ และ
จัดหาหนังสือและวารสารไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยส าหรับการค้นคว้าและเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีบริการ wifi ซึ่งสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์   

  นอกจากนี้กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันจัดท าระบบและกลไก โดยการประชุมกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ และจัดท า มคอ. 2 ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ แผน
บริหารงบประมาณ ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ความเพียงพอของทรัพยากร และการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
(B.Sc.Micro_57_1 และ B.Sc.Micro_57_6.1_1) 

D อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน มีส่วนร่วมในที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาในการประเมินความต้องการ
และความจ าเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปี โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพิจารณาประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีในภาควิชาชีววิทยาว่ามีความ
เหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนการสอนเพียงใด รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะของอาจารย์และนิสิตต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากแบบสอบถามและได้น าเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปจากที่ประชุม
ภาควิชาชีววิทยาในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยา 

กรรมการประจ าหลักสูตรฯ น าผลจากการประเมินของอาจารย์และนิสิตมาประชุมร่วมกับ
คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา เพื่อประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรจัดหามาเพ่ิมเติม 

กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนภาควิชา และกรรมการฝ่ายแผนคณะ
วิทยาศาสตร์ จัดท าแผนงบประมาณรายได้ เพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรจัดหามาเพ่ิมเติม 

เสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาชีววิทยา/ คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของนิสิตและอาจารย์ 
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 ตัวอย่างเช่น ในปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา มีการพิจารณาซื้อเครื่องปรับอากาศเพ่ือ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่เครื่องปรับอากาศเสีย และกล้องจุลทรรศน์ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
พ้ืนฐานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รวมทั้งประเมินว่ามีครุภัณฑ์หลายชนิดที่ใช้ในการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 
(B.Sc.Micro_57_6.1_2 และ B.Sc.Micro_57_6.1_3) 

จากนั้นกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมจัดท าแผนและงบประมาณของภาควิชาชีววิทยา โดยการตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณแผ่นดิน สาขาขาดแคลน เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตร (B.Sc. Micro_57_6.1_4) เช่น จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง อ่างน้ า
ควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 3 อ่าง ตู้ปลอดเชื้อ จ านวน 1 ตู้ เครื่องชั่งแบบละเอียด จ านวน 1 เครื่อง และกล้อง
จุลทรรศน์ 10 เครื่อง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตร เช่น SMB202 Laboratory in microbiology, SMB301 Mycology, SMB332 Microbial 
physiology และ SMB477 Industrial microbiology และเสนอต่อกรรมการฝ่ายแผน คณะวิทยาศาสตร์ 

C อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณสาขาขาดแคลน และมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ จัดท า log book และตรวจสอบการใช้งาน ดูแล
รักษาครุภัณฑ์ดังกล่าว (B.Sc.Micro_57_6.1_5) นอกจากนี้ได้มีการตรวจสอบการใช้ครุภัณฑ์โดยคณะกรรมการ
อาคารสถานที่ชั้น 12 และ 13 ของสาขาจุลชีววิทยา  

A คณะกรรมการอาคารสถานที่น าปัญหาเกี่ยวกับการใช้ครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดหาครุภัณฑ์และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิม ในที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา (B.Sc.Micro_57_5) 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. การจัดสรรงบประมาณให้นิสิตท างานวิจัย 

P กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ท าการส ารวจจ านวนนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะท าปัญหาพิเศษ ทั้งหมด และ

น าเสนอท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุส าหรับนิสิตในการท าปัญหาพิเศษ  

D กรรมการประจ าหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการฝ่ายแผนภาควิชาชีววิทยาประชุมร่วมกัน
จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุส าหรับนิสิตส าหรับท าปัญหาพิ เศษ โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว 1,500 บาทต่อนิสิต 1 คนนอกจากงบประมาณส่วนกลางของภาควิชาชีววิทยา เพ่ือจัดซื้อ
สารเคมีเฉพาะทาง (B.Sc.Micro_57_6.1_6) 
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C กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุส าหรับท าปัญหาพิเศษในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_57_6 และ B.Sc.Micro_57_7) 

A ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษของ
นิสิตให้ทันการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 (B.Sc.Micro_57_6 และ B.Sc.Micro_57_7) 

 
2. การส ารวจจ านวนครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

P กรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนภาควิชาได้ด าเนินการจัดหาจ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร โดยการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีจ านวนเพียงพอและ
เหมาะสม ท าให้หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

D ในปีงบประมาณ 2558 ภาควิชาได้จัดสรรเงินงบประมาณให้สาขาจุลชีววิทยา เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ตามที่
เสนอขอ และมอบหมายให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ดูแลการจัดซื้อและเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ครุภัณฑ ์

C ในระหว่างปี หลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยาท าการส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินความเพียงพอ และ
สภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ (B.Sc.Micro_57_6.1_7) รวมถึงความต้องการและความจ าเป็น โดยหลักสูตรได้ให้นิสิตและ
คณาจารย์ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งได้พิจารณาข้อเสนอแนะความต้องการของนิสิตและอาจารย์
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรมีเพ่ิมเติม (B.Sc.Micro_57_6.1_8)  โดยในปีการศึกษา 2557 นิสิตมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านทางหลักสูตรโดยขอให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพ่ิมระบบ  
internet และต้องการครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการเพ่ิมเติม ส่วนอาจารย์มีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนบางชนิดที่เก่าและสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า ควรจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ปฏิบัติการเพ่ิมเติม  

A ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้เสนอให้จัดเรียงล าดับครุภัณฑ์ที่ต้องการเร่งด่วน หรือต้อง
ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด เพ่ือเสนอตั้งงบประมาณในปีต่อไป (B.Sc.Micro_57_4) 

 
 
- กระบวนการปรับปรุงติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

1. การปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ wifi  
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P คณะวิทยาศาสตร์ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
2556 พบว่านิสิตต้องการเครือข่ายไร้สายในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้นคณะฯ จึงได้จัดท าแผนงบประมาณ
รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2557 ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
ระบบเครือข่ายไร้สายอาคาร 19 เป็นจ านวนเงิน 898,800 บาท (B.Sc.Micro_57_6.1_11) 

D คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส ารวจและประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และท าการ
ติดตั้ง wifi จ านวน 24 จุด ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งโถงอาคารชั้น 12  

C ให้นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ท าแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2557 

(B.Sc.Micro_57_6.1_8) 

A น าสรุปผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เข้าที่ประชุม   
หลักสูตรฯ และท่ีประชุมเสนอแนะให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หากพบว่าไม่เพียงพอ ที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จะด าเนินการแจ้งให้คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการเพ่ิมจุดเชื่อมต่อ wifi 
ต่อไป (B.Sc.Micro _57_9) 

การปรับปรุงการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

หลังจากการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของนิสิตและคณาจารย์ด้วยงบประมาณเงินรายได้
และการที่คณะวิทยาศาสตร์ติดตั้งจุด wifi เพ่ิมขึ้นในบริเวณคณะนั้น พบว่าผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและคณาจารย์อยู่ในระดับดีมาก (B.Sc.Micro_57_6.1_9) แสดงถึงการมีระบบและ
กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 

 

2. การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน 

P จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรฯ ได้น าผล

ดังกล่าวมาประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอน จนกระท่ังได้ข้อสรุปส าหรับครุภัณฑ์ที่ควรจะมีเพ่ิมเติม (B.Sc.Micro_57_6.1_8) 
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D ภาควิชาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ควรจะมีเพ่ิมเติมด้วยงบประมาณเงินรายได้ที่มีจ ากัดได้ไม่มาก แต่ก็ท าให้ การ
ปรับปรุงจากผลการประเมินนั้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่เพ่ิมเติม 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่าง (B.Sc.Micro_57_6.1_10) ส่วนครุภัณฑ์อ่ืนๆที่
ควรจะมีเพ่ิมเติมที่ยังไม่สามารถจัดหาได้ในปีงบประมาณนี้ กรรมการประจ าหลักสูตรฯ จะได้ด าเนินการร่วมกับ
กรรมการฝ่ายแผนภาควิชา และฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดหาครุภัณฑ์ที่เหลือ ในการขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณแผ่นดิน สาขาขาดแคลน ตามระบบการด าเนินงานในการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 

C กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้วางแผนการติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ได้รับ ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_57_9) 

A อย่างไรก็ตามคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_6.1_1 บันทึกข้อความตอบการสอบถามความต้องการวารสารของห้องสมุด 
B.Sc.Micro_57_6.1_2 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยาครั้งท่ี 7/2557 เรื่องการพิจารณารายการครุภัณฑ์เพ่ือ

เสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
B.Sc.Micro_57_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยาครั้งท่ี 8/2557 เรื่องการพิจารณารายการครุภัณฑ์เพ่ือ

เสนอของบประมาณ สาขาขาดแคลน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
B.Sc.Micro_57_6.1_4 ค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ภาควิชาชีววิทยา และค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน สาขาขาด

แคลน ภาควิชาชวีวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2558 
B.Sc.Micro_57_6.1_5 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 และงบประมาณสาขา

ขาดแคลน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
B.Sc.Micro_57_6.1_6 ค าขอตั้งงบประมาณรายได้เพ่ือเสนอขอครุภัณฑ์ภาควิชาชีววิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2558 
B.Sc. Micro_57_6.1_7 บันทึกข้อความการส ารวจครุภัณฑ์ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Micro_57_6.1_8 แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและคณาจารย์ ปีการศึกษา 2557 
B.Sc. Micro_57_6.1_9 แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและคณาจารย์ ปีการศึกษา 

2557 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา หน้า 106 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_57_6.1_10 ค าขอตั้งงบประมาณรายได้ ภาควิชาชีววิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
B.Sc.Micro_57_6.1_11 ค าขอตั้งงบประมาณรายได้ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวม
ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน   
องค์ประกอบที่ 2 4.49 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.33 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
3.23 ด ี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2 4.49 ดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 2.67 ปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.33 ด ี

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3 ปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.23 ดี 

ผลการประเมิน    3.23 ดี 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. นิสิตมีอัตราการได้งานท าสูงและมีความพึงพอใจของนายจ้างอยู่ในระดับดีมาก 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 

องค์ประกอบท่ี 3  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับนิสิต และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิต อย่างเป็นรูปธรรม  
2. หลักสูตรฯ มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และ

ครอบคลุมทักษะในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน 
3. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการคงอยู่ของนิสิต การส าเร็จการศึกษา และความพ่ึงพอใจ

ของนิสิตต่อหลักสูตร อย่างชัดเจนและมีแนวทางในการประนีประนอมแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ   
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. จ านวนนิสิตสอบตรงที่ก าหนดจ านวนรับในรอบแรก ได้จ านวนต่ ากว่าที่ก าหนด ท าให้ต้องเพ่ิมจ านวนรับในรอบ
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แอดมิชชั่น 
2. จ านวนนิสิตแรกเข้า (ปี 1) และจ านวนนิสิตที่คงอยู่ในปีถัดมา (ปี 2) มีจ านวนนิสิตลดลงเนื่องจากปัจจัยภายนอก 

เช่น นิสิตรายงานตัวแต่ไม่มาเรียน หรือนิสิตขอพักการเรียนในปีแรกเพ่ือสอบเข้าศึกษาที่ใหม่ เป็นต้น ซึ่งส่งผล
กับค่าร้อยละการคงอยู่ของนิสิต 

องค์ประกอบท่ี 4  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา

และต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

2. อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิต และมีอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสูง ตลอดจนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินทั้งทางด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรและผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 
2557 ไปปรับปรุงจนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมในปีการศึกษาถัดไปอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรฯ มีการก าหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตรฯ ได้ดี และมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปี 

พ.ศ. 2559 ต่อไป 
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี มีการปรับปรุง

กระบวนการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัดเจน 
3. ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการประเมินผู้เรียนก่อนจบการศึกษาโดยการสอบ exit exam เพ่ือวัดทักษะทาง

ปัญญาของนิสิต ซึ่งส่งผลให้นิสิตได้ประเมินและทบทวนความรู้เพื่อน าไปใช้ในการท างานหรือการเรียนต่อ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรท าให้มากขึ้นในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอน 

องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรฯ มีการจัดระบบและกลไกในด้านต่างๆ เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
2. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงจนเห็นผล
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ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

 

 


