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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (3.87 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2 )  
และมีจํานวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 3, 4, 5 และ 6)  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 4.68 (4.36, 5.00) ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 3 3.33 (4, 3, 3) ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 4 4.00 (3, 5, 4) ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 5 3.75 (4, 3, 3, 5) ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 6 4 ดี (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.87 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 
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บทนํา 
 
ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ชื่อย่อ วท.บ.จุลชวีวิทยา 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Microbiology) ชื่อย่อ B.Sc. (Microbiology) 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25450091100999 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.  เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีววิทยา  
 2. เพ่ือผลิตนักวิชาการด้านจุลชีววิทยา สนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
สถาบันวิทยาศาสตร์การอาหาร โรงพยาบาล และอ่ืนๆ 
 3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์
ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2538 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์               
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)  
พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2545 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 อาจารย์สุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์* วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)                 
(จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี     
ปร.ด (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
3 อาจารย์ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรยั* วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2538 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   
วท.ม. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลยัมหิดล                 
 วท.ด. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2524 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) 
พ.ศ. 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาภัค  ศรียาภัย 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 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันน้ัน ๆ กําหนดข้ึน 
ท้ังน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

• ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

• สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

• อาจารย์ประจําหลักสูตร 

• อาจารย์ผู้สอน 

• บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหลักสูตร 

• นิสิต/ศิษย์เก่า 

• ผู้ใช้บัณฑิต 

• ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน  

“ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจํา
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรน้ัน 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีท่ี 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 
 

8 

ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

26.15 6 4.36 4.36 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1ปี 

19 19 100 5 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       4 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2  การส่งเสรมิและพัฒนานิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      3 3 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร  
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสตูร      3  
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสตูร    5  
    ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 4 5 80 5 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

3 5 60 5 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 7.4 5 148 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร        
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      4 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน      3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 11 ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 50.36 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.87 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจําหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

-  

9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 

ผ่าน  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้  11   ตัวบ่งชี้ 
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน  11   ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี ้ 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา  มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.68 

(2.1,2.2) 
4.68 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
3.33 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 
4.00 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

5 4 
4.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 4.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 
4 

(6.1) 
- 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน    3.87 ระดับคุณภาพดี 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

- 
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
 

องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มีความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับสูงและมีอัตรา
การได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษาร้อยละ 100 

ควรมีแนวทางส่งเสริมให้บัณฑิตทํางาน ท่ีตรงกับ
สาขาวิชาให้สูงข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จํานวนผู้ให้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ค่อนข้างน้อย 
 
 
 

เพ่ิมช่องทางและการอํานวยความสะดวกในการให้
ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องค์ประกอบท่ี 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มีการปรับปรุงกระบวนการในการรับนิสิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผลให้ได้จํานวนนิสิตตามแผนการรับ 
 
 
 

สร้างระบบในการตรวจสอบข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ การรับนิสิตท่ีเกิดข้อผิดพลาด ให้
สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ความเชื่อมโยงของการประเมินกระบวนการ กับการ
ปรับปรุงสาระของกิจกรรม ในการส่งเสริมพัฒนานิสิต
ในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21   
 
 
 

รายงานความเชื่อมโยงการประเมินการพัฒนา ท่ี
ชัดเจน ในการปรับปรุงสาระของกิจกรรม ในการ
ส่งเสริมพัฒนานิสิตในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  
21   

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ประจําหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
คณาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาและ
มีผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมี
คุณค่าให้มากข้ึนท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

      หลักสูตรมีจุดเด่นในการเตรียมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตร ท่ีกําลังจะเกษียณ อายุ
ราชการ โดยการให้มามีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร ล่วงหน้าตลอดจนให้พัฒนาตนเองในด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ จนมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนเข้าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
     อีกท้ังคณาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาและมีผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ  อัตราการคงอยู่ รวมถึงความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 
 

13 

องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

สาระรายวิชาและแผนการเรียนในหลักสูตร 
ตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียน และผู้ใช้
บัณฑิต 

 

นําข้อมูลท่ีหลากหลายมาพัฒนาสาระรายวิชา  แผนการ
เรียนอย่างต่อเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. หลักสูตรยังขาดอาจารย์ท่ีเชียวชาญในบาง
หัวข้อ เช่น หัวข้อ GMP HACCP  ISO เป็นต้น 
 

พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความชํานาญในหัวข้อดังกล่าว 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
องค์ประกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือการให้ได้มา
ซ่ึง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเพ่ิมข้ันตอนการนํา
ข้อมูลความถ่ีของการใช้เครื่องมือมาประกอบการ
พิจารณาการจัดลําดับความสําคัญในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ิมเติมจากกระบวนการเดิมท่ี
ใช้เพียงการสํารวจและการประเมินความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์เท่าน้ัน 

หลักสูตรควรพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุม ทุกด้าน นอกเหนือจาการพิจารณา
เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพียงด้านเดียว 
เช่น common room เครื่องกดนํ้าด่ืม ระบบ wifi 
และระบบไฟสํารอง เป็นต้น 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือการให้ได้มาซ่ึง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเพ่ิมข้ันตอนการนําข้อมูล
ความถ่ีของการใช้เครื่องมือมาประกอบการพิจารณาการจัดลําดับความสําคัญในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ิมเติมจากกระบวนการเดิมท่ีใช้เพียงการสํารวจและการประเมินความต้องการของนักศึกษาและ
อาจารย์เท่าน้ัน  ทําให้ได้ผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ต่อความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ในการใช้เครื่องมือ 
ในระดับท่ีสูงข้ึนอย่างชัดเจน 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 21 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดร้ับการประเมินท้ังหมด 6 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.36 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 28.57 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 21 คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 21 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
5.00 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
5.00 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลู แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

3 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

5 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสตัว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน (1.00)   ช้ิน   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้นํามาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ 7.4 นํ้าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

83 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.53 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจําปีการศึกษา 2559 

 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา อาคาร 19 ช้ัน 12 

เวลา กิจกรรม 
8.30-9.00 น. ลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุล

ชีววิทยา 
9.00-9.30 น. ประธานหลักสตูรฯ กล่าวต้อนรับและกลา่วนําหลักสูตรฯ  

9.30-10.45 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00-12.00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ต่อ) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.45 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ต่อ) 

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.30 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




