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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทามีผลการดาเนินการโดยรวมในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐาน ตาม
มาตรฐานทางการศึกษาระดับอุดมศึก ษาและมีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ คุณภาพปานกลาง (3.39
คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพทางการศึกษาในระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด
โดยผลการประเมินจาแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการประเมิน ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
คะแนนเฉลี่ย 4.34 คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
คะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
คะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
- การปรับ ปรุ งพั ฒ นาหลั ก สู ตร ควรเขีย นให้ เ ห็น ถึงศาสตร์ข องจุ ลชี ววิท ยาอุ ตสาหกรรม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการประเมินกระบวนการพัฒนา เพื่อการปรับปรุง
- ปรับการเขียน SAR ชีใ้ ห้เห็นชัดเจน ว่ามีการปรับปรุงกระบวนการประเมิน อย่างไร
- พิจารณาการปรับรายวิชาให้เท่าทันศาสตร์ของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาระรายวิชาใน
หลักสูตร ให้ครอบคลุมศาสตร์ของจุลชีววิทยา
- การจัด อาจารย์ผู้สอนแบบ team teaching มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ออะไร เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างไร ควรเพิ่มการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนว่า
ส่งผลอย่างไร มีการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนอย่างไร
- ควรทาแผนภาพ Curriculum Mapping ของรายวิชา ให้เห็นถึงสาระรายวิชาในหลักสูตร ว่า
ก้าวหน้าเท่าทันในศาสตร์ของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม อย่างไร
- ควรศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา การให้ความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึกษา ควรดูแลนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่าเป็นพิเศษ ให้คาปรึกษา คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนและปัญหาด้านต่างๆ
-

ควรสร้างจุดเด่น จุดขาย ในสาขาวิชา โดยให้บัณฑิตที่จบไปและได้งานทาแล้วช่วย
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ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ว่ามีผลดีอย่างไร สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
จริงในตลาดแรงงานในสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมว่ายังขาดแคลนบัณฑิตในศาสตร์ของ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 1 บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ชื่อย่อ
วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Microbiology)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้
ดาเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นครั้งแรก โดยมีการจัดการเรียนการ
สอน และองค์ประกอบอื่นๆของหลักสูตรที่สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ต่อมาในปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จาเป็นต้องปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และดาเนินการเปิดหลักสูตรใกล้เคียงคือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรใหม่ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สนองตอบนโยบายรัฐบาลในยุคสมัยนั้น รวมทั้งสนองตอบความต้องการนักจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมการ
ส่งออกในภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึน้ ตลอดมา
ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดย
มีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่นๆ ตามมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรมสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมจัดเป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้อง และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของรัฐในด้านการส่งเสริมการส่งออกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยนักจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรมเพื่อทาหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพทางด้านจุลนิ ทรียข์ องอาหารก่อนการส่งออก รวมทั้ง
การบริโ ภคในประเทศ การพั ฒนาการศึ กษาและการเพิ่ม ขีด ศั กยภาพในการผลิ ต บุ คลากรที่มี ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในศาสตร์สาขานี้ประกอบกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และ
มีจิตสาธารณะ จึงมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับการลงทุน และการ
จ้างงานที่จะเกิดขึน้ การปรับปรุงหลักสูตรนี้จงึ สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งให้ความสา คัญกับการพัฒนาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มี
เสถียรภาพ สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและควบคุมคุณภาพ
สินค้าภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และสินค้าสาหรับการอุปโภคบริโภคอื่นๆ นอกจากนี้หลักสูตรจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมยังเป็นศาสตร์ที่ส่งเสริมและกระตุ้นการทาวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า และนาภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตร ที่กล่าวว่า “ส่งเสริม
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สร้างสรรค์มุ่งมั่น พัฒนาความรู้ด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
การนาพาประเทศชาติ สู่ความเป็นผู้นาทางด้านวิทยาศาสตร์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม”
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้มีการมีการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผล
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. มีการสร้างความเข้าใจในปรัชญา วัตถุประสงค์ ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตรให้แก่
อาจารย์ ในการประชุมสาขาวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 และให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมในการประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 6 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2. มีการบริหารจัดการคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย เช่น
วางแผนจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ กับอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนของหลักสูตร มีระบบการส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เช่น ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาติ โดยมีเงินทุนพัฒนาบุคคลากรของมหาวิทยาลัยรองรับค่าใช้จ่ายของอาจารย์ มีการ
ส่งเสริมประสบการณ์การวิจัยที่หลากหลายภายใต้การสนั บสนุนและผลักดันจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเช่น การสนับสนุนเงินรางวัลจากการตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยสาขาวิชาได้แจ้งต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรในการประชุม
สาขาวิชา ครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคมพ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
3. หัวหน้าสาขาวิชามีการกากับ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของ
รายวิชาต่างๆ ในทุกภาคการศึกษา และมีการแจกแจงจุดเด่นจุดด้อยของเอกสาร มคอ. 3 มคอ. 5
รวมทั้งย้าเตือนให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาให้ทราบและเข้าใจถึงสาระสาคัญของเอกสาร มคอ. 3
ในการประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และครั้งที่ ...... พศ. 2560
4. หัวหน้าสาขาวิชาจัดประชุมสาขาวิชา เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งการแก้ไข
และปรับปรุงข้อบกพร่องของหลักสูตรจากการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ในการประชุม
สาขาวิชา ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรบรรลุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และส่งผลให้การจัดทาเอกสารประเมินหลักสูตร มคอ. 7 เป็นไปได้อย่าง
ชัดเจนและมีการแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรได้อย่างตรงประเด็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้งการ
ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาจุลชีววิทยา ดังนี้
5.1 มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ จากัด (มหาชน) ในการลงนาม
ข้อ ตกลงการนาผลการวิจัย การไปใช้ประโยชน์ (งานวิจั ยเรื่อ งการผลิต แผ่นดู ด ซับ ความชื้น ที่มี
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คุณ สมบั ติต้ า นแบคที เรี ย ที่ท าให้ เ นื้อ สั ต ว์แ ช่เ ย็ น เน่า เสี ย ซึ่ ง มี บู ร ณาการเชื่ อ มโยงกั บ รายวิช า
เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ และรายวิชาโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา)
5.2 มีการลงนามความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยจากสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ในห้วข้องานวิจัยโครงการการพัฒนาแผ่นฟิล์มชีวภาพต้านแบคทีเรียสา
หรับบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็น และแช่แข็ง ซึ่งมีบูรณาการเชื่อมโยงกับรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของจุลินทรีย์ และรายวิชาโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา
5.3 มีการสร้างเครือข่ายการทาวิจัยร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการการพัฒนาแผ่นฟิล์มชีวภาพต้าน
แบคทีเรียสาหรับบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็น และแช่แข็ง ซึ่งมีบูรณาการเชื่อมโยงกับรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ และรายวิชาโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา
5.4 มีการสร้างเครือข่ายการทาวิจัยร่วมกับศูนย์การบรรจุหียห่อไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในโครงการการพัฒนาแผ่นฟิล์มชีวภาพต้านแบคทีเรียสา
หรับบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็น และแช่แข็ง ซึ่งมีบูรณาการเชื่อมโยงกับรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของจุลินทรีย์ และรายวิชาโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา
5.5 มีการสร้างเครือข่ายการทาวิจัยร่วมกับ Department of Food Science, Collage
of Agricultural Science, The Pennsylvania State University ในโครงการการพัฒนาแผ่นฟิล์มชีวภาพ
ต้านแบคทีเรียสาหรับบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็น และแช่แข็ง , โครงการการผลิตแผ่นดูดซับ
ความชื้นที่มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียที่ทาให้เนื้อสัตว์แช่เย็นเน่าเสีย , โครงการการควบคุมแบคทีเรีย
Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งทะเลแช่รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หน้า 3เย็นและแช่แข็ง ซึ่งมีบูรณาการเชื่อมโยงกับรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ และรายวิชาโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา
5.6 มีการสร้างเครือข่ายการทาวิจัยร่วมกับบริษัท Hayashibara Co. Ltd. ใน
โครงการการพัฒนาแผ่นฟิล์มชีวภาพต้านแบคทีเรียสาหรับบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็น และแช่แข็ง,
โครงการการผลิตแผ่นดู ดซับความชื้นที่มี คุณสมบั ติต้านแบคทีเรีย ที่ทาให้เนื้อสัตว์แช่เย็นเน่าเสีย ,
โครงการการควบคุมแบคทีเรีย Vibrioparahaemolyticus ในกุ้งทะเลแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งมีบูรณาการ
เชื่อมโยงกับรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์และรายวิชาโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา
5.7 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยวิจัยโรค
สัตว์น้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีบูรณาการและเชื่อมโยงกับรายวิชา การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (IDM4802) โดยส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน และการเก็บตัวอย่างกุง้ ปลา
5.8 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยกับหน่วยวิจัยเพื่อ
ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (CENTEX SHRIMP) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบูรณาการและ
เชื่อมโยงกับรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (IDM4802) โดยส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน การร่วมมือ
การวิจัย และใช้สถานที่ ครุภัณฑ์สาหรับการทาวิจัย
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5.9 มีการจัดทาข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชี่ยนหนาน (CHIA NAN
University,Taiwan) กับสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในปีพ.ศ. 2559โดยมีการวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน รวมทั้งการดูงาน
5.10 มี ก ารจั ด ทาข้ อ ตกลงทางวิ ช าการระหว่ า งมหาลั ย วิ ท ยาลั ย โอกายาม่ า
(OKAYAMA University,Japan) กับสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในปีพ.ศ. 2560 โดยมีการวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน รวมทั้งการดูงาน
6. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรูท้ างด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหาร โดยออกแบบหลักสูตร และเนือ้ หาสาระของรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งงานวิจัยของอาจารย์
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ตามเอกสารหลักฐานข้อ 5) โครงการวิจัยของ
นักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ที่เน้นในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของนักศึกษาในด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหาร
7. มีการออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (อ้างอิงเอกสารแนบ ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม และคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ)
8. มีการติดตามการได้งานทาของบัณฑิต ดังนี้
8.1 ติดตามการได้งานทาของบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ในแต่ละปี
การศึกษา โดยการจัดทาแบบสอบถามของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชารับข้อมูล
จากสานักงานคณะมาประมวล และวิเคราะห์ผล
8.2 ติดตามการได้งานทาของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน face book ของ
สาขาวิชา (https://www.faceboocom/groups/ 254953177953765/)
8.3 ติดตามการได้งานทาของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน webpage ของ
สาขาวิชา (Microbiology-SSRU)
9. มี การประเมิน กระบวนการรับเข้า ศึ กษา ในด้า นความสามารถของนักศึ กษาที่มี
ความสามารถในการศึกษาด้านจุลชีววิทยา โดยพิจารณาจากร้อยละของนักศึกษาที่ยังคงอยู่ จาก
จานวนนักศึกษาที่รับเข้ามาในแต่ละปีการศึกษา
10. มีการจัดการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนบางวิชา
เช่น วิชาแคลคูลัสโดยจัดเป็นโครงการปรับพืน้ ฐานความรู้นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1
11. การพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
11.1 สาขาวิชาได้วางแผนการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ตามมติที่ประชุมสาขาวิชา ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2559
11.2 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเปิด “คลีนิก
ภาษาอังกฤษ” สาหรับบริการให้คาปรึกษาด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา และบุคคลากร
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12. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาทราบถึงแหล่งงานอาชีพ
ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนในสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยการจัด
โครงการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้
12.1 โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไวน์ ณ บริษัทสยามไวเนอรี
จากัด
12.2 โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ณ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์
อาหาร จากัด
12.3 โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ณ บริษัท วันไทย
อุตสาหกรรมอาหาร จากัด
13. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาในการมีการจัดทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดย
นักศึกษาจะต้องผ่านภาษาอังกฤษ ในการทดสอบ speexx และได้ระดับค่าคะแนนไม่ต่ากว่า 45% เป็น
การกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้
14. มีการกาหนด curriculum mapping ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ให้
นักศึกษา มีคุณสมบัติตามผลลัพธ์การเรียนรูร้ ายวิชา และผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังดังนี้
14.1 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางด้านจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ได
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
14.2 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านจุลชีววิทยา และจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม
14.3 มุ่งเน้นให้ผลิตนักศึกษา/บัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมต่อการประกอบ
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม**รายละเอียดการดาเนินการอยู่ในหัวข้อตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร หัวข้อย่อยที่5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
15. จุดเด่นของหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของบัณฑิต
15.1 หลักสูตรมีจุดเน้นสาระของรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นกาลังสาคัญ
ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ด้านอาหาร ดังนี้
- สาระของรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา (IDM2104) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีพื้นฐาน
เกี่ยวกับเทคนิคทาง
- จุลชีววิทยาที่ถูกต้อง และปูพื้นฐานทางด้านปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารให้กับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยและเป็นพื้นฐานที่ดีสาหรับการศึกษาในรายวิชา
ลาดับสูงขึน้ ไป
- สาระของรายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (IDM3403) มุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถนาความรู้ทางจุลชีววิทยามาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมอาหารได้ โดยเฉพาะสาระของ
รายวิชาหลังสอบกลางภาค ซึ่งประกอบด้วยเนือ้ หาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
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ได้แก่ การผลิตอาหารหมักชนิดต่างๆและผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตชนิดต่างๆ การ
นาเชื้อรามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การผลิตเทมเป้ ซีอิ้ว เต้าเจี้ยว เป็นต้น การนา
ยีสต์มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เป็นต้น
- สาระของรายวิชาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IDM3405) มุ่งเน้น
ให้นักศึกษาสามารถนาความรู้จากรายวิชาไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งคุณภาพเชิงเคมกายภาพ และจุลินทรีย์ เพื่อให้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาทักษะและ
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในโรงงานอาหาร โดยเฉพาะในงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายงานการประเมินตนเอง หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จุล ชีววิทยา
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นส่วนงานที่มีความสาคัญมากในโรงงานอาหาร เช่น โรงงงานผลิต
และแปรรูปอาหารทะเลส่งออกโรงงานผลิตและแปรรูปเนือ้ สัตว์ และสัตว์ปกี เพื่อการส่งออก
เป็นต้นสาระของรายวิชาเทคโนโลยีการหมัก (IDM3409) มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งในภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการหมักแบบต่างๆ การออกแบบ และควบคุมระบบการหมัก
รวมทั้งการเลือกวัตถุดิบสาหรับการหมักเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการ
ปฏิ บั ติ ง านในโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การหมั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- สาระของรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (IDM3402) มีการสอดแทรกเนื้อหา
สาระของรายวิชาเกี่ยวกับน้าเสีย และการบาบัดน้าเสีย โดยเฉพาะน้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร และยกตัวอย่างกรณีศึกษเกี่ยวกับปัญหาน้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ความรู้ในการออกแบบระบบบาบัดที่
ถูกต้องเหมาะสม และคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
- สาระของรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ (IDM3402) มุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และมีทักษะทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการนาจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านอาหารความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในด้านอุตสาหกรรม
อาหาร ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ อาหารชนิดใหม่ๆที่มีคุณค่าสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารโปรไบโอติก พรีไบโอติก ซินไบโอติก เป็นต้น
- สาระของรายวิชายีสต์และยีสต์เทคโนโลยี (IDM3403) มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และมี ทั กษะทั้ง ในภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ เกี่ย วกับ การนายีส ต์ม าใช้ใ นอุ ต สาหกรรมต่า งๆ
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแอกอฮอล์ ยีสต์สกัด และโปรตีนเซลล์เดีย ว
- สาระของรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร (IDM3404) มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
นักศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย์ใน
อาหาร ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์ตอ่ อาหาร และการก่อโรคในอาหาร การตรวจสอบจุลินทรีย์
ก่อโรคในอาหาร และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านจุลชีววิทยา
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- สาระของรายวิชาการประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม (IDM341) มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการจัดทาประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น TQM, GMP, HACCP, ISO9000,
ISO14000, ISO18000 และ ISO22000 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาทักษะและความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงงานอาหาร โดยเฉพาะในงานประกันคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร
15.2 มีการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ตรงจากภาคปฏิบัติ และ
ภาคสนาม โดยจัดโครงการบริการวิชาการ ที่เชื่อมโยงเข้ากับเนือ้ หาสาระในรายวิชาต่างๆของ
หลักสูตร ดังนี้
- โครงการบริการวิชาการ เรื่อง เวลาว่างสร้างอาชีพ ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับ
รายวิชา IDM3404จุลชีววิทยาทางอาหาร
- โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ค่ายวิทย์: คิด เล่น เรียนรู้ รุน่ ที่ 2 ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่องฤทธิ์ต้านจุลชีพของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่แยกจากต้นสาบแร้งสาบกา และ
สามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชา IDM3302จุลชีววิทยาทางการแพทย์
- โครงการบริการวิชาการ เรื่อง จุลินทรีย์ในโลกกว้าง: มีประโยชน์หรือเป็นโทษ ซึ่ง
สามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชา IDM3402 เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์
- โครงการบริการวิชาการ เรื่อง เสริมเวลา สร้างการเรียนรู้ ซึ่งสามารถบูรณา
การเข้ากับรายวิชา IDM3403 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียด้วยวิธี
Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชา
IDM3202 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
15.3 มีการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทรรศน์ของนักศึกษาให้
สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ความรู้ในห้องเรียน เข้ากับงานทางด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
โดยการจัดโครงการศึกษาดูงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ในรายวิชาต่างๆดังนี้
15.3.1 โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไวน์ ณ บริษัทสยาม
ไวเนอรี จากัด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร (IDM3404),
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (IDM3403),เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ (IDM3402),
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IDM3405), เทคโนโลยีการหมัก
(IDM3409), ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี (IDM3403)
15.3.2 โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ณ บริษัท ซีพีเอฟ
ผลิต ภัณฑ์อาหาร จากัด ซึ่ง มีความเชื่อ มโยงกับ รายวิชาจุล ชีววิ ทยาทางอาหาร
(IDM3404), จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (IDM3403),เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์
(IDM3402), การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม (IDM341), การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IDM3405)

12

15.3.3 โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ณ บริษัท วันไทย
อุตสาหกรรมอาหารจากั ด ซึ่ง มีความเชื่อ มโยงกับรายวิชา จุล ชีววิ ทยาทางอาหาร
(IDM3404), จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (IDM3403), การประกันคุณภาพทาง
อุตสาหกรรม (IDM341), การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IDM3405)
16. นักศึกษาต้องทราบว่าจะถูกสอบโดย teaching-learning strategies
16.1 หัวหน้าสาขาวิชามีการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนมีการเน้นย้าถึงกลยุทธ์ การเรียน
การสอน (Teaching learning-strategies) และกลยุ ท ธการประเมิ น ผลการเรีย นรู้
(assessment) ในทุกรายวิชาตามเอกสารมคอ. 3 ในการประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 2 วันที่ 1
สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 6 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามผล
การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร
16.2 อาจารย์ผู้สอนดาเนินการโดยชี้แจงให้นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
17. สาขาวิชามีการสารวจและประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครบทุกมิติ ได้แก่ ในด้านสื่อ /เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการทางวิชาการ และด้านการให้บริการทั่วไป โดยในปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาได้มีการดาเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของ
นักศึกษา (จากแบบประเมิน และการประมวลผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา
2558) และอาจารย์ (จากข้อเสนอแนะในการประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 2 วันที่ 1สิงหาคม 2559 ดังนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชา เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อขอดาเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใน
ห้องปฏิบัติการที่มีการชารุด เสียหาย
ผลการดาเนินการ : มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ ทดแทนของเดิมที่ชารุดเสียหายใน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานและห้องปฏิบัติวิจัยทางจุลชีววิทยา ครบทุกห้อง และสามารถ
ดาเนินการเรียนการสอน และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หัวหน้าสาขาวิชาเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อขอดาเนินการติดตั้งเครื่อง projector และจอภาพ
ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน (26407)ผลการดาเนินการ : มีการติดตั้งเครื่อง projector และ
จอภาพ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน(26407) จานวน 1 ชุด ทาให้และสามารถดาเนินการ
เรียนการสอน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. หัวหน้าสาขาวิชา เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อขอดาเนินการแยก mainboard ปลั๊กไฟ และติดตั้ง
ปลั๊กไฟเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสาขาวิชา
ผลการดาเนินการ : แยก mainboard ปลั๊กไฟ และติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ของสาขาวิชาครบถ้วน ทาให้และสามารถดาเนินการเรียนการสอนและการวิจัยของสาขาวิชา
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

13

1.3 วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ
กาหนดขึ้น
ทั้ง นี้ โ ดยการวิ เ คราะห์ / เปรี ย บเที ย บผลการดาเนิน งานตามตั ว บ่ งชี้ ใ นทุ ก องค์ ป ระกอบ
คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กาหนดไว้
2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตงั้ ไว้
3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการ ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสู ตร เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
- การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
- ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ป ระกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย
- สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม
- สัมภาษณ์และจดบันทึก
- อาจารย์ประจาหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน
- บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
- บัณฑิต/ศิษย์เก่า
- ผูใ้ ช้บัณฑิต
- ศึกษาจากเอกสาร
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดส่วน)
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผ่าน
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
21.5
คะแนนเฉลี่ย
แห่งชาติ
20.83
5
ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
21
ร้อยละ
87.50
24
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
มี ผลการดาเนินงาน ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
มี ผลการดาเนินงาน ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
มี ผลการดาเนินงาน ระดับ 2
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ผ่าน

4.30
4.38

3.00
3.00
2.00

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดส่วน)
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์

มี ผลการดาเนินงาน ระดับ 3
2
5
2
5
2.60
5

3.00

ร้อยละ 40

5.00

ร้อยละ 40

3.33

ร้อยละ 52

5.00

มี ผลการดาเนินงาน ระดับ 3

4.44
3.00

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

มี ผลการดาเนินงาน ระดับ 3

3.00

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

มี ผลการดาเนินงาน ระดับ 3

3.00

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

มี ผลการดาเนินงาน ระดับ 3

3.00

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
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ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา

มีการดาเนินการ
ร้อยละ 100
มีการดาเนินการ

ผ่าน

มีการดาเนินการ

ผ่าน

มีการดาเนินการ

ผ่าน

มีการดาเนินการ

ผ่าน

มีการดาเนินการ

ผ่าน

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

มีการดาเนินการ

ผ่าน
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ผ่าน

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดส่วน)
ตัวหาร
ไม่มี อาจารย์ใหม่
ไม่นับตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 5.4

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ร้อยละ 100
มีการดาเนินการ
ระดับความพึงพอใจ 3.93
มีการดาเนินการ
ระดับความพึงพอใจ 4.30
ผ่าน 11 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ 100

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

มี ผลการดาเนินงาน ระดับ 3
รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบ่งชี้

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
5.00

3.00
3.39
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
-

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
1. จุดเด่นและแนวทางเสริม

-

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

3. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา
1. จุดเด่นและแนวทางเสริม

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ควรศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นกับอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา การให้ความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง อาจารย์ท่ปี รึกษา ควรดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่าเป็นพิเศษ ให้คาปรึกษา คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนและปัญหาด้านต่างๆ
- สร้างจุดเด่น จุดขาย ในสาขาวิชา โดยให้บัณฑิตที่จบไปและได้งานทาแล้วช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ว่ามีผลดีอย่างไร สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นจริงในตลาดแรงงานในสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมว่ายังขาดแคลนบัณฑิตในศาสตร์ของสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

3. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์
1. จุดเด่นและแนวทางเสริม

-

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

-

3. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

-
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
1. จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

การออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชา สร้างนักศึกษาให้มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

- ให้ทาแผนภาพ Curriculum Mapping ของรายวิชา ให้เห็นถึงสาระรายวิชาในหลักสูตร ว่าก้าวหน้าเท่าทันในศาสตร์ของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
อย่างไร
- การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ควรเขียนให้เห็นถึงศาสตร์ของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
- พิจารณาการปรับรายวิชาให้เท่าทันศาสตร์ของจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาระรายวิชาในหลักสูตร ให้ครอบคลุมศาสตร์ของจุลชีววิทยา
- ปรับการเขียน SAR ชีใ้ ห้เห็นชัดเจน ว่ามีการปรับปรุงกระบวนการประเมิน อย่างไร
- การจัดอาจารย์ผู้สอนแบบ team teaching มีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร
- ให้เพิ่มการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนว่าส่งผลอย่างไร มีการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน อย่า งไร
3.การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.จุดเด่นและแนวทางเสริม

-

2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

-

3.การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

-
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องค์
ประกอบที่

คะแนนผ่าน

จานวนตัว
บ่งชี้

I

3
4
5
6
รวม

องค์ประกอบที่ 2 -6

2

O

เฉลี่ย

ผ่าน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน

1

P

คะแนน

คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
พ.ศ. 2548

2

-

-

4.34

4.34

ระดับคุณภาพดีมาก

3

3.00

-

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

3

3.78

-

-

3.78

ระดับคุณภาพปานกลาง

4

3.00

3.67

-

3.50

ระดับคุณภาพดี

1

-

3.00

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง
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7

4

2

2.90

3.50

4.33

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

3.39

ระดับคุณภาพดี

ปานกลาง

ดี

ดีมาก
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ภาคผนวก

26

กาหนดการตรวจประเมิน

27

28

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
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30

31

32

ภาพประกอบ

33

34

