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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (3.71 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 
องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2) และมีจํานวน 4 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 3-6 )  
 
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 4.59 (4.35, 4.82) ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 3 3.33 (4, 4, 2)  ดี  
องค์ประกอบท่ี 4 3.67 (3, 5, 3) ดี  
องค์ประกอบท่ี 5 3.5 (3, 3, 3, 5) ดี  
องค์ประกอบท่ี 6 3 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.63 ดี  
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คํานํา 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้เข้าร่วมการประเมินเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ซ่ึงได้รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2558 ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 
2558 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเม่ือได้รับ
การประเมินคุณภาพแล้ว จักได้รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป  
 ในนามของประธานหลักสูตรฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯรวมท้ังผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานจนสําเร็จเป็นรูปเล่มท่ี
สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 1  
การกํากับมาตรฐาน 

 
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  

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถ
พัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีท่ีปรากฎและมี
คําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 
 5. มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนา
สังคม 
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
 7. มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอ
ข้อมูล 
 8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 
 
 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 รองศาสตราจารย์อรอนงค์  พริ้งศุลกะ* 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 ์

3 อาจารย์ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย* 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 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
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 
 

จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤษภาคม 2559) 
 

สาขาวิชา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 รวม 

จุลชีววิทยา 44 คน  43 คน 37 คน 24 คน  148 คน 
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เริ่มใช้หลักสูตรเม่ือปีการศึกษา 
1/2555 ซ่ึงจะครบวงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ในปี 2560 ดังน้ันในปีการศึกษาน้ียังไม่ถึงวงรอบ
ของการปรับปรุงหลักสูตร อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา (B.Sc.Micro_58_1.1_1) ซ่ึงได้ดําเนินการอยู่ในขณะน้ี   
 
 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา “ผ่าน”ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_58_1.1_1 คําสั่ งแต่ง ต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.บ.  จุลชีววิทยา ท่ี 

132/2559 
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หมวดท่ี 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 2.1) 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา  ในปี
การศึกษา 2557 ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดยการแจก
แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ท่ีสําเร็จการศึกษารวม 46 คน 
โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 10  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.74 จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (B.Sc.Micro_58_2.1_1) 

 

ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 46 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 10 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.5 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.13 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.2 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.63 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.27 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 4.35 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_58_2.1_1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
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ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.2)  
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557  โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 46 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบ 
สอบถาม 36 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 27 คน จากจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมี
งานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้วท่ีไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ท่ีศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวน 8 คน มีเพียง 1 คนท่ีได้งานทําแล้วแต่กําลังรอเริ่มงาน ดังน้ันร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี คิดเป็นร้อยละ 96.43 ซ่ึงเท่ากับ 4.82 คะแนน 
(B.Sc.Micro_58_2.2_1) 

ข้อมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 96.43 
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 46 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 36 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาํหลังสาํเร็จการศึกษา  

(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 20 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 7 
5 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้

ประจําอยู่แล้ว 
คน 0 

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 8 
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 78.26 

การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
 แนวโน้มของการได้งานทําสูงกว่าปีท่ีแล้ว (ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 ท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 92 ซ่ึงเท่ากับ 4.6 คะแนน 
(B.Sc.Micro_58_2.2_2)) โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 มีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระคิดเป็นร้อยละ 96.43 และมีเงินเดือนเฉลี่ย 17,865 บาท (B.Sc.Micro_58_2.2_1) 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_58_2.2_1 ผลสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557  
B.Sc.Micro_58_2.2_2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (AS3) 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 
แผนภาพ 3.1 แผนการรับนิสิต 
 

        การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเปน็นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
                      
              การรับนิสิตระบบรับตรง           การรับนิสิตระบบแอดมิชชั่นกลาง 
และโครงการต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย 
            
กําหนดกรอบการรับนิสิต (จํานวนนิสิต และ เกณฑ์คะแนนสอบ)  กําหนดกรอบการรับนิสิต (จํานวนนิสิต)  
       และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์      และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์          
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โดย สทศ  ( การเตรยีมความพร้อมของนิสิตที่รบัเข้ามาในหลักสูตร )  

               
               สอบสัมภาษณ์      สอบสัมภาษณ์     กรรมการสอบสัมภาษณ์สังเกตลักษณะ/ความรู้/  
            และความพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตรทราบ 
        ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์           ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์   จากนั้นแจ้งให้อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 
             

            นิสิตใหม่รายงานตัว                นิสิตใหม่รายงานตัว      ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อพจิารณาผลสัมฤทธิ์ในการรับนิสิตและความพร้อมของ 
            นิสิตในการเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยพจิารณากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยและ 
      ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการรับนิสิตรอบสอบตรง    ประเมินผลสัมฤทธิ์จํานวนการรับนิสิต  คณะจัดขึ้นเพียงพอหรือไม่ ก่อนพิจารณาเพิ่มกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรฯ 
(จํานวนนิสิตที่เข้าสอบ รายงานตัว และหาแนวทางแก้ไข)          
                   นิสิตทํากิจกรรมกอ่นเปิดภาคเรียน     

กรณีได้จํานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนได้ปรับเพิ่มจํานวนนิสิต  เก็บสถิติและนําผลประเมินเพื่อใช้ปรับปรุง 
ที่เรียกสัมภาษณ์ในรอบแอดมิชชั่น เพื่อให้ได้จํานวนนิสิตตามแผนที่กาํหนด     แผนการรับนิสิตในปีการศึกษาต่อไป  ประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลประเมินระบบการรับนิสิต ผลสัมฤทธิ์เรื่องจํานวน 
            นิสิตที่มาเรียนจริงและผลของการเตรียมความพร้อมของนิสิตกอ่นเข้ามาศึกษาใน 
     ผลการเรียนนิสิตชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1    หลักสูตร (ประเมินกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนมีประสิทธภิาพหรือไม่ อยา่งไร) 
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- การรับนิสิต   
หลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา มีเกณฑ์พ้ืนฐานในการรับนิสิตและคุณสมบัติของนิสิตท่ีจะเข้าศึกษาใน

หลักสูตร ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ (สรุปดังแผนภาพ 3.1) และเพ่ือปรับแผนการรับนิสิตให้เป็น
ปัจจุบัน และเหมาะสม ในทุกครั้งท่ีมีการเปิดรับนิสิตได้มีการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณา
กําหนดจํานวนในการรับนิสิตใหม่และคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมเติมดังน้ี 

 
1. เรื่องจํานวนการรับนิสิตใหม่ 

กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือวางแผนการรับนิสิตให้ได้จํานวนนิสิตตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 
2 ของหลักสูตรฯ (จํานวนนิสิตในระดับชั้นปีท่ี 1 เท่ากับ 55 คน) กรรมการประจําหลักสูตรฯ ทบทวนจํานวน
รับนิสิตและการวางแผนรับนิสิตย้อนหลัง 3 ปี (ดังตารางประกอบตัวบ่งชี้ 3.1) พบว่ามีแนวโน้มท่ีดีข้ึน (จํานวน
นิสิตชั้นปี ท่ี  1 ในปีการศึกษา 2555, 2556 และ 2557 เ ป็น 37,  48 และ 54 คน ตามลํา ดับ) 
(B.Sc.Micro_58_3.1_1) จึงยังคงแผนการรับนิสิตไว้เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2556-2557 กล่าวคือ ในปี
การศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้เรียกผู้เข้าสัมภาษณ์ประเภทรับตรงเป็น 3 เท่าของจํานวนนิสิตท่ีระบุไว้ใน 
มคอ. 2  (B.Sc.Micro_58_3.1_2) และ เรียกจํานวนรับตรง + แอดมิชชั่นรวมเป็น 1.4 เท่าของจํานวนนิสิตท่ี
ระบุไว้ใน มคอ. 2 จากน้ันจึงแจ้งมติการประชุมไปท่ีประชุมภาควิชาฯ (B.Sc.Micro_58_3.1_3) และแจ้งไปยัง
งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ออกแบบประเมิน
ระบบการรับนิสิต ให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 ประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนการรับนิสิตรอบต่อไป 
(B.Sc.Micro_58_3.1_4) 

ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่ามีนิสิตมารายงานตัวในรอบรับตรง 7 คน 
(B.Sc.Micro_58_3.1_3) มารายงานตัวในรอบแอดมิชชั่น 54 คน รวมท้ังสิ้นจํานวนนิสิตมารายงานตัวในปี
การศึกษา 2558 เป็น 61 คน (B.Sc.Micro_58_3.1_5) แต่จํานวนนิสิตในช่วงกลางภาคเรียนท่ี 1/2558 มี
จํานวน 53 คน (B.Sc.Micro_58_3.1_1) ซ่ึงยังคงใกล้เคียงกับท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2  

ผลการประเมินระบบการรับนิสิตรอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี (4.20 คะแนน) แต่พบ
ข้อ เ สนอแนะว่ า ยั ง ข าดกา รป ร ะช าสั ม พั นธ์ ใ น เ รื่ อ ง เ ว ล าและสถาน ท่ี ใ นกา รสอบสั มภ าษ ณ์
(B.Sc.Micro_58_3.1_6) และในช่วงภาคเรียนท่ี 1/2558 นิสิตชั้นปีท่ี 1 เสนอแนะผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาว่า
ต้องการให้มีการสร้าง Social network ระหว่างนิสิตชั้นปีท่ี 1 และ นักเรียน ม. 6 ท่ีต้องการเข้ามาเรียนใน
หลักสูตรฯ เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารแจ้งข้อมูลท่ีจําเป็นและเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ซ่ึงทาง
กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมเรื่องผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิตแล้ว มีมติเห็นชอบให้นิสิต
ดําเนินการโดยคณาจารย์จะช่วยสนับสนุนในเรื่องคําชี้แนะต่างๆ และให้กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้นํา
ข้อมูลจากการประเมินไปปรับระบบการรับนิสิตสําหรับปีการศึกษา 2559 (B.Sc.Micro_58_4) 

จากผลการประเมินปีการศึกษา 2558 จึงได้นํามาปรับแผนการรับนิสิตสําหรับปีการศึกษา 2559 โดย
ได้เพ่ิมช่องทางเติมติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตชั้นปีท่ี 1 และ นักเรียน ม.6 โดยนิสิตชั้นปีท่ี 1 ได้สร้าง 
facebook จุลชีววิทยา “มศว” ข้ึน (B.Sc.Micro_58_3.1_7), เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในช่วง 
open house ท่ีทางคณะได้จัดข้ึน (B.Sc.Micro_58_3.1_8) เรียกจํานวนรับตรงเป็น 4 เท่าของจํานวนนิสิตท่ี
ระบุไว้ใน มคอ. 2 (และ เรียกจํานวนรับตรง + แอดมิชชั่นรวมเป็น 1.4 เท่าของจํานวนนิสิตท่ีระบุไว้ใน มคอ. 
2) (B.Sc.Micro_58_4) ทําให้ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีนิสิตมารายงานตัวในรอบรับตรง
เพ่ิมมากข้ึนเป็นจํานวน 41 คน มารายงานตัวในรอบ แอดมิชชั่น 20 คน รวมท้ังสิ้น มีนิสิตมารายงานตัวในปี
การศึกษา 2559 จํานวน 61 คน (B.Sc.Micro_58_11) 
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2. เรื่องคุณสมบัติของนิสิตท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ 

กรรมการประจําหลักสูตรฯได้ประชุมเพ่ือวางแผนการรับนิสิตให้ได้นิสิตท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน 
มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ ซ่ึงกําหนดไว้ว่านิสิตท่ีเข้ามาเรียนในหลักสูตรฯ ควรมีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ จากการทบทวนคุณสมบัตินิสิตท่ีรับเข้ามาในหลักสูตรฯ ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าในปี
การศึกษา 2555 นิสิตบางคนมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์น้อย (ได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.00 ในปีท่ี 1 
ภาคเรี ยน ท่ี  1 )  ถึ งแ ม้ว่ า นิสิตจะเ ข้าร่ วม กิจกรรมการเตรี ยมความพร้อม ก่อนเ ข้า ศึกษามาแล้ ว
(B.Sc.Micro_58_3.1_9) ซ่ึงนิสิตกลุ่มดังกล่าวสอบเข้ามาในหลักสูตรฯ ผ่านระบบแอดมิชชั่นในรอบท่ี 2 ทุกคน 
(B.Sc.Micro_58_2)  ดังน้ันต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา กรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงได้ปรับปรุง
แผนการรับนิสิตโดยมีมติไม่เปิดแอดมิชชั่นรอบ 2 (B.Sc.Micro_58_16)  

สําหรับปีการศึกษา 2558 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ทบทวนระบบการรับนิสิต ในปีการศึกษา 2557 
พบว่ามีประสิทธิภาพ (มีจํานวนรับนิสิตตรงตามท่ี มคอ. 2 กําหนด) จึงปรับแผนการรับนิสิตสําหรับในปี
การศึกษา 2558 ให้มีเกณฑ์ให้สูงข้ึนเล็กน้อยโดยกําหนดให้ค่านํ้าหนักของวิชาชีววิทยาเป็นร้อยละ 30 ในรอบ
สอบตรง เพ่ือให้ได้นิสิตท่ีมีศักยภาพมากย่ิงข้ึนโดยคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนรับนิสิต และกําหนดให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือสอบถามความรู้ทางชีววิทยาและความพร้อมของนิสิต
ก่อนเข้าศึกษา (B.Sc.Micro_58_3.1_4, B.Sc.Micro_58_3.1_10) 

ผลการดําเนินงาน–ข้อมูลจากกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตพบว่านิสิตท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2558
ส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยา (B.Sc.Micro_58_1) และพบนิสิตบางส่วนท่ีมีคะแนนชีววิทยาสูงเข้ามา
สัมภาษณ์แต่ไม่มารายงานตัวเน่ืองจากมีความต้องการเรียนในสาขาวิชาอ่ืน (B.Sc.Micro_58_4) 

ทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ทบทวนเกณฑ์การรับนิสิตปีการศึกษา 2558 ในเรื่องการกําหนดค่า
นํ้าหนักวิชาชีววิทยาเป็นร้อยละ 30 พบว่าการต้ังเกณฑ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนนิสิตท่ีรับเข้ามาใน
หลักสูตรฯ และนิสิตท่ีรับเข้ามาในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียน (B.Sc.Micro_58_4) 
ประกอบกับการพิจารณาจากเกรดของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 พบว่านิสิตทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 
2.00 (B.Sc.Micro_58_3.1_9) กรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงมีมติจึงให้คงการกําหนดค่านํ้าหนักวิชาชีววิทยา
เป็นร้อยละ 30 ไว้ในแผนการรับตรงปีการศึกษา 2559 อย่างไรก็ตาม ทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้นํา
ประเด็นนิสิตไม่มารายงานตัวเน่ืองจากนิสิตมีความต้องการเรียนในสาขาวิชาอ่ืนมาพิจารณา และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาชั้นปีท่ี 1 แจ้งเพ่ิมเติมว่ามีนิสิตชั้นปีท่ี 1 ลาออกด้วยเหตุผลน้ีเช่นเดียวกัน ซ่ึงท้ังสองกรณีดังกล่าวทําให้
จํานวนนิสิตท่ีคงอยู่ในชั้นปีท่ี 1 ลดลงโดยทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมและมีมติว่าในปีการศึกษา 
2559 ควรมีการกําหนดการให้คะแนนสัมภาษณ์ในรอบสอบตรงเรื่องทัศนคติต่อการเข้ามาเรียนในหลักสูตรฯ 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการกําหนดให้ค่านํ้าหนักของวิชาชีววิทยา (แต่ไม่กําหนดเกณฑ์ดังกล่าวในรอบแอด
มิชชั่น) (B.Sc.Micro_58_4) 
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ตารางประกอบตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนิสิต 

ปีการศึกษาที่
รับนิสิต 

ปัญหาที่พบจาก
รอบที่ผ่านมา 

แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานและ ผลการดําเนินงาน วิเคราะห์ปญัหาที่พบ และผลการประเมินระบบการรับนิสิต 

2555 ในปี ก า ร ศึ กษ า 
2554 จํานวน
นิสิตต่ํากว่า ที่ ตั้ง
ไว้ใน มคอ 2 อยู่ 
13% 

ให้ดําเนินงานตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ 1. รับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ จํานวน 37 คน 
(จากรับตรง =21 คน จากแอดมิชชั่นรอบที่ 1 
= 6 คน และ แอดมิชชั่นรอบที่ 2 =10 คน) 
2. มีนิสิตหลายคนที่มีคะแนนเฉลี่ยในปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ต่ํากว่า 2.00 

1. เกิดความผิดพลาดในการตั้งเกณฑ์การรับที่กําหนดคะแนนขั้นต่ําของผู้สมัคร
สูงมากกวา่ปกติ ทําให้ได้นิสิตรับเข้าในรอบแอดมิชชั่นรอบ 1 น้อยมาก 
จนกระทั่งต้องเปิดแอดมิชชั่นรอบ 2  
2. ผู้สมัครในรอบแอดมิชชั่นรอบ 2 มีคะแนนวิชาสามัญต่ํา และมีผลการเรียนใน
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ต่ํากวา่ 2.00 ถึงแม้ว่านิสิตได้ผ่านกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาแล้ว  

2556 ข้อ 1 และ ข้อ 2 
ในปีการศึกษา 
2555 

1. ดําเนินงานตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
2. จากปัญหาขอ้ 1 ในปกีารศึกษา 2555 กําหนดให้ประธาน
หลักสูตรตรวจเกณฑ์การรับนิสิตก่อนแจง้ไปยังฝ่ายรับนิสิต
ของมหาวิทยาลัย 
3. จากปัญหาขอ้ 2 ในปกีารศึกษา 2555 ที่ประชุมกรรมการ
หลักสูตรมีมติไม่รับ แอดมิชชั่นรอบ 2 

1. รับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ จํานวน 48 คน 
(จากรับตรง 9 คน จากที่เรียกสัมภาษณ์ 80  
คน แอดมิชชั่น 39 คน) 
2. นิสิตมีระดับคะแนนในปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
มากกว่า 2.00 ทุกคน 
 

1. นิสิตที่รับเข้ามาในรอบรับตรงมีจํานวนน้อย 

2557 ข้อ 1 และ ข้อ 2 
ในปีการศึกษา 
2556 

1. ดําเนินงานตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
2. กําหนดให้ประธานหลักสูตรตรวจเกณฑ์การตั้งรับนิสิตและ
จํานวนรับก่อนแจ้งไปยังฝ่ายรับนิสิตของมหาวิทยาลัย 
3. จากปัญหาขอ้ 1 ในปกีารศึกษา 2556 เรียกจํานวนนิสิต
สัมภาษณ์ในรอบรับตรงเป็น 2.2 เท่า (2.2 x 55= 121 คน) 
 
 
 

1. รับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ จํานวน 54 คน 
(จากรับตรง 39 คน จาก แอดมิชชั่น 25 คน) 
2. นิสิตมีระดับคะแนนในปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
มากกว่า 2.00 ทุกคน 

1. นิสิตที่รับเข้ามาในรอบรับตรงมีจํานวนมากขึ้น และจํานวนนิสิตที่รับเข้ามา
รวมใกล้เคียงตามที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2 มาก (55 คน) 
2. นิสิตที่รับเข้ามามีคุณสมบัติและศักยภาพพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตรฯ  แสดง
ถึงเกณฑ์การตั้งรับนิสิตมีประสิทธิภาพ 
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ปีการศึกษาที่
รับนิสิต 

ปัญหาที่พบจาก
รอบที่ผ่านมา 

แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานและ ผลการดําเนินงาน วิเคราะห์ปญัหาที่พบ และผลการประเมินระบบการรับนิสิต 

2558 ไม่พบปัญหาในปี
การศึกษา 2557 

คงแผนการดําเนินงาน ข้อ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2557  
1. ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้สูงขึ้นเล็กน้อย โดยกําหนดให้ค่าน้ําหนัก
ของวิชาชีววิทยาเป็นร้อยละ 30 และ เรียกจํานวนนิสิต
สัมภาษณ์ในรอบรับตรงเป็น 3 เท่า (3 x 55 =165 คน) 
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์เชิงคุณภาพที่ปรับขึ้น 

1. รับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ จํานวน 61 คน 
(จากรับตรง 7 คน จาก แอดมิชชั่น 46 คน) แต่
มาเรียนในภาคเรียนที่ 1 จริง จํานวน 53 คน 
2. นิสิตมีระดับคะแนนในปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
มากกว่า 2.00 ทุกคน 

1. นิสิตที่รับเข้ามาในรอบรับตรงมีจํานวนน้อย อย่างไรก็ตามจํานวนนิสิตที่เข้า
มาในหลักสูตรฯ รวมมีจํานวนใกล้เคียงกับที่ มคอ. 2 กําหนด 
2. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในรอบรับตรงส่วนหนึ่งทราบเวลาและสถานที่สัมภาษณ์
ผิดพลาด (ปัญหาจากการ upload-download ข้อมูลของมหาวิทยาลัย) 

3. นิสิตที่รับเข้ามามีจํานวนตามที่ต้องการและมีคุณสมบัติและศักยภาพพร้อมที่
จะเรียนในหลักสูตรฯ แสดงถึงเกณฑ์การตั้งรับนิสิตที่ถูกปรับให้สูงขึ้น ไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบการรับนิสิต 
4. นิสิตที่ผ่านสอบสัมภาษณ์หลายคนสอบติดหลายที่และส่วนที่รับเข้ามาใน
หลักสูตรฯ หลายคนยังคงมีความต้องการแอดมิชชั่นในปีการศึกษาถัดไปเพื่อให้
ได้เข้าเรียนในหลักสูตรอื่นที่ต้องการ 

2559 ข้อ 1, 2 และ4 
ในปีการศึกษา 
2558 

คงแผนการดําเนินงาน ข้อ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2557 
และข้อ 1 ของปีการศึกษา 2558 
1. ในปีการศึกษา 2558 นิสิตที่รับเข้ามาในรอบรับตรงมี
จํานวนน้อย - ปรับการดําเนินงาน ข้อ 3 ของปีการศึกษา 
2557 โดยเรียกจํานวนนิสิตสัมภาษณ์ในรอบรับตรงเป็น 4 
เท่า (4 x 55 คือประมาณ 220 คน) 
2. จากปัญหาข้อ 2 ในปีการศึกษา 2558- เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารผ่าน facebook ที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้จัดขึ้น 
3. จากปัญหาข้อ 4 ในปีการศึกษา 2558กําหนดการให้
คะแนนสัมภาษณ์ในรอบสอบตรงมีคะแนนเรื่องทัศนคติต่อ
การเรียนในหลักสูตรฯ 

1. รับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ จํานวน 61 คน 
(จากรับตรง 41 คน จาก แอดมิชชั่น 20 คน) 

1. นิสิตที่รับเข้ามาในรอบรับตรงมีจํานวนมากขึ้น 
2. นิสิตที่รับเข้ามาในหลักสูตรฯ บางคนมีปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในเทอม
แรก และปัญหาสุขภาพ 
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในทุก ๆ ปีการศึกษา ทางหลักสูตรฯ ได้วางแผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตท่ีรับเข้ามาใน

หลักสูตรฯ ก่อนเข้าศึกษา โดย (1) ประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาข้อมูลท่ีได้จาก
กรรมการสอบสัมภาษณ์ในเรื่องความรู้และความจําเป็นในการปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนิสิต (2) 
พิจารณากิจกรรมท่ีคณะและมหาวิทยาลัยจัดว่ามีความเพียงพอหรือไม่ -ถ้าไม่ควรเพ่ิมเติมเรื่องใด (3) 
ประเมินผลกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิต  

ในปีการศึกษา 2558 ทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกับกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ทราบว่านิสิตส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยา และนิสิตหลายคนมาจากต่างจังหวัด ยังไม่คุ้นเคยกับ
การเดินทางรอบมหาวิทยาลัยและการอยู่หอพัก ท่ีประชุมฯ จึงมีมติสนับสนุนให้นิสิตท่ีรับเข้ามาใน
หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซ่ึงจําเป็นต้องมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมท้ัง
ทางด้านวิชาการและกิจกรรมท่ีช่วยให้นิสิตปรับตัวกับระบบของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน เม่ือพิจารณา
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกปีพบว่ามีโครงการปรับความรู้พ้ืนฐาน (โดยคณะวิทยาศาสตร์) 
โครงการแรกพบนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ (โดยสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์) ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ และ 
ค่ายอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีเพียงพอต่อความจําเป็นท้ังสองเรื่อง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมฯ มีมติให้จัดปฐมนิเทศนิสิต วท.บ. จุลชีววิทยา เป็นการเฉพาะอีก
กิจกรรมหน่ึงเพ่ือชี้แจงรายละเอียด กฎ ระเบียบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และช่องทางการร้องเรียนให้กับ
นิสิตและยังช่วยให้นิสิตได้รู้จักคณาจารย์ในหลักสูตรฯ และในภาควิชาฯ มากข้ึน (B.Sc.Micro_58_1) 

ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่านิสิตชั้นปีท่ี 1 ได้เข้าร่วมค่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โครงการปรับความรู้พ้ืนฐาน โครงการแรกพบนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ ค่ายสร้างแรง
บันดาลใจ และกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต วท.บ. จุลชีววิทยา โดยผลความพึงพอใจของทุกกิจกรรมอยู่ใน
เกณฑ์ดี (ระดับคะแนน 4.50, 4.05, 4.05, 3.94 และ 4.32 ตามลําดับ) (B.Sc.Micro_58_3.1_6) 

กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ประกอบกับข้อมูลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาทราบว่านิสิตไม่มีปัญหากับการเรียนหรือการดํารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย กรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงมีมติส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเช่นเดิมในปี
การศึกษา 2559 (B.Sc.Micro_58_4) ประกอบกับทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้พิจารณาข้อมูลเกรด
ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่านิสิตชั้นปีท่ี 1 ทุกคนมีระดับคะแนนมากกว่า 
2.00 (B.Sc.Micro_58_3.1_9) จึงกล่าวได้ว่าระบบเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษายังคงมี
ประสิทธิภาพ  

ในปีการศึกษา 2559 ทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้พิจารณาข้อมูลท่ีได้จากกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ พบข้อสังเกตท่ีแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาในเรื่องนิสิตท่ีรับเข้ามาในหลักสูตรฯ พบว่ามี
บางคนท่ีมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย และมีนิสิตบางคนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ จึงได้จัดประชุมและวางแผนการให้ข้อมูลท่ีจําเป็นกับนิสิตท่ีมีปัญหาดังกล่าว โดยท่ีประชุมฯ มี
มติให้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต เพ่ือแนะแนว ให้ข้อมูลท่ีจําเป็นต่อนิสิตเช่น ระบบกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
และให้นิสิตรุ่นพ่ีประสานงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยช่วยดูแลในช่วงท่ีนิสิตยังไม่มีเพ่ือนสนิทใน
มหาวิทยาลัยและห่างไกลครอบครัว รวมถึงเล่าประสบการณ์การหางานและทํางานนอกเวลาผ่านโครงการ
แรกพบนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ท่ีจัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และมอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
กํากับ ติดตามปัญหาของนิสิตอย่างสมํ่าเสมอ (B.Sc.Micro_58_11) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Micro_58_3.1_1 ตารางสรุปจํานวนนิสิต ปีการศึกษา 2555-2558 

B.Sc.Micro_58_3.1_2 รายชื่อผู้รายงานตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงและโครงการ 

B.Sc.Micro_58_3.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 5/2558  วาระท่ี 1 เรื่อง 1.1 การสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางประจําปีการศึกษา 2558 

B.Sc.Micro_58_3.1_4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ. จุลชีววทิยา ครั้งท่ี 2/2557 (วาระท่ี
4.2.1 การประเมินระบบการรับนิสิตปี 2557 และการกําหนดคุณสมบัติและจํานวนการ
รับนิสิตจุลชีววิทยา การต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558 

B.Sc.Micro_58_3.1_5 สถิติผู้มารายงานตัวรับตรงและจํานวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ปีการศึกษา 2558 

B.Sc.Micro_58_3.1_6 ผลประเมินระบบการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาใน               
หลักสูตรฯ ปีการศึกษา  2558 

B.Sc.Micro_58_3.1_7 Facebook จุลชีววิทยา “มศว” ท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 1 จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร
กับนักเรียน ม. 6 ท่ีสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ 

B.Sc.Micro_58_3.1_8 คลิปท่ีนิสิตจัดข้ึนเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในช่วง open house จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์  

B.Sc.Micro_58_3.1_9 ตารางสรุประดับคะแนนของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555-2558 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งช้ีที่ 3.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลักสูตรฯ ทบทวนผลการดําเนินงาน เพ่ือกําหนดกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนานิสติ 
(ด้านการเรียน กิจกรรม และทุนการศึกษา)  

คณะฯ ดําเนินการเตรียมความพรอ้ม
ของนิสิตก่อนเข้าศึกษา  

หลักสตูรฯ จัดกิจกรรม เช่น ปฐมนิเทศ 
แนะนําคณาจารย์ในหลักสตูร อาจารย์ท่ี
ปรึกษา การลงทะเบียน ทุนการศึกษา 

เป็นต้น  

อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละช้ันปี 

นัดพบนิสิตเพ่ือสร้างสัมพันธ์ แนะนํา
การลงทะเบียน วางแผนการเรียน  แจ้ง
นิสิตเรื่องตารางเวลาว่าง ห้องพัก เบอร์

ติดต่อท่ีนิสติสามารถเข้าพบได้ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
ดําเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาทักษะ

ของนิสิตตามแผนงาน 

กํากับติดตามการดําเนินงานการพัฒนานิสิต  
- ด้านการเรียน /  ด้านปัญหาส่วนตัว / ความเสี่ยงด้านการศึกษาของนิสิตท่ีมผีลการ

เรียนต่าํกว่าเกณฑ์ 

- แลกเปล่ียนข้อมูลอ่ืนๆ ของนิสิตปัจจุบัน และบณัฑิต 

- ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินโครงการและกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค  
แนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดําเนินงาน  

นํามติของคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข จากผลการประเมิน
การบวนการและผลสัมฤทธ์ิที่ผ่านมา  
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ผลการดําเนินงาน   

 หลักสูตรจุลชีววิทยามีระบบและกลไกในการพัฒนานิสิตและการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใน
ระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยมีกระบวนการดังน้ี คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาเพ่ือกําหนดแผนการเตรียมความพร้อมและ
การพัฒนานิสิต เช่น กิจกรรมในการส่งเสริมทักษะและพัฒนานิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานท่ี 
กิจกรรมกีฬา การอบรม และทุนการศึกษา เป็นต้น โดยปรับปรุงจากผลการดําเนินงาน และข้อมูลการ
ร้องเรียนจากรอบปีท่ีผ่านมา จากน้ันทางหลักสูตรได้จัดปฐมนิเทศสาขาจุลชีววิทยา ประจําปีการศึกษา 
2558 สําหรับนิสิตท้ัง 4 ชั้นปี เพ่ือแนะนําคณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละชั้นปี และกิจการ
ต่างๆ ในรอบปีการศึกษา จากน้ันอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละชั้นปีนัดพบนิสิตเพ่ือแนะนําการลงทะเบียน และ
แจ้งตารางเวลา รวมท้ังช่องทางท่ีนิสิตสามารถเข้าพบได้ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะดําเนินการสํารวจและ
ติดตามปัญหาของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงในการเรียนและอ่ืนๆ แล้วนําเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ท้ังน้ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือ
กํากับติดตามการดําเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด โดยบันทึก
ผลการประเมินโครงการต่างๆ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในรอบต่อไป นอกจากน้ียังได้สํารวจผลท่ีเกิดกับนิสิตปัจจุบันและบัณฑิต ถึงความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร การร้องเรียน ความเสี่ยง และความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุง
หลักสูตร และกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อไป 
(B.Sc.Micro_58_2) 
 
- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี  

จากผลการดําเนินงาน ผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคของนิสิตท่ีส่งผลต่อการเรียน และการ
ดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้
พิจารณาพบว่ากิจกรรมเดิมท่ีดีอยู่แล้วให้คงไว้โดยปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ียังได้เพ่ิมการกํากับติดตาม
การดําเนินงานให้เป็นระบบย่ิงข้ึนเพ่ือให้การควบคุมดูแลนิสิตเป็นไปตามท่ีกําหนด (ตารางท่ี 3.2-1) 

 ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้จัดปฐมนิเทศสาขาจุล
ชีววิทยา สําหรับนิสิตท้ัง 4 ชั้นปี ในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 เพ่ือแนะนํา
คณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละชั้นปี และกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีการศึกษา โดยประธาน
หลักสูตรฯ (รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ) ได้บรรยายเรื่องการลงทะเบียน รายวิชาท่ีเปิดสอน และการ
ประเมินผลการเรียน ความเสี่ยงในการไม่สําเร็จการศึกษาครบตามเวลาท่ีกําหนด และทุนการศึกษาสําหรับ
นิสิตขาดแคลนท่ีทางภาควิชาจัดสรรให้แต่ละชั้นปี รวมท้ังช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้นิสิตได้รับทราบ 
นอกจากน้ี อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ (อาจารย์กรรมการกิจการนิสิตระดับภาควิชา และคณะฯ) ได้ชี้แจง
ถึงกฎระเบียบ รวมท้ังกิจกรรมต่างๆ ในระดับคณะฯ เพ่ือให้นิสิตปฏิบัติได้ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย (B.Sc.Micro_58_3.2_1 และ B.Sc.Micro_58_2)  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มีมติให้อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละชั้นปีนัดพบนิสิตในท่ีปรึกษาเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมท้ังแจ้งนิสิตเรื่องตารางเวลา ห้องพัก เบอร์
ติดต่อ หรือช่องทางท่ีนิสิตสามารถเข้าพบได้เม่ือมีปัญหา ท้ังยังได้สร้าง facebook และ line กลุ่มของแต่
ละชั้นปีเพ่ือเป็นช่องทางในการเข้าถึงนิสิต และนิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาได้อย่างทันท่วงทีซ่ึง
พบว่าได้ผลเป็นอย่างดี (B.Sc.Micro_58_3.2_2)  นอกจากน้ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนําเรื่องการ
ลงทะเบียน และการวางแผนการเรียนโดยคํานึงถึงความต้องการและศักยภาพของนิสิต รวมท้ังเก็บข้อมูล
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นิสิตท่ีกู้ยืมทางการศึกษาหรือมีความประสงค์ท่ีจะกู้ยืมฯ ให้เป็นปัจจุบัน  (B.Sc.Micro_58_3.2_3) เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดหาทุนและดูแลนิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อไป 

อาจารย์ท่ีปรึกษาได้กํากับติดตามปัญหาของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงในการเรียน มีผลการเรียนตํ่ากว่า
เกณฑ์ การคงอยู่ของนิสิต และปัญหาอ่ืนๆ โดยการหารือแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานิสิตร่วมกัน ซ่ึงได้บรรจุวาระการประชุมเรื่องการ
กํากับติดตามผลการเรียนนิสิตท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์และนิสิตท่ีมีปัญหา ไว้ในการประชุมหลักสูตรฯ ทุกครั้ง 
(B.Sc.Micro_58_2 ถึง B.Sc.Micro_58_11) ท่ีประชุมมีมติให้อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามและช่วยวาง
แผนการเรียนให้นิสิตสําหรับนิสิตท่ีมีปัญหาด้านการเรียนเพ่ือให้นิสิตมีผลการเรียนเป็นปกติ จนสําเร็จ
การศึกษา สรุปได้ดังตารางท่ี 3.2_1 

นอกจากน้ีในรายวิชาท่ีมีเน้ือหาวิชาท่ียาก และนิสิตส่วนใหญ่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกําหนด เช่น 
SMB311 Microbial Genetics ซ่ึงมีนิสิตได้คะแนนสอบกลางภาคตํ่ากว่าเกณฑ์จํานวนมาก อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้นิสิตท่ีได้คะแนนสูงในชั้นเรียนช่วยติวเพ่ือนท่ีได้คะแนนตํ่าโดยจับเป็นคู่ๆ แล้วเพ่ิมแบบฝึกหัด
ให้ทําในชั้นเรียน ทําให้นิสิตส่วนใหญ่สอบผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ส่วนการให้คําปรึกษาแนะนําแก่นิสิตท่ีมีปัญหาด้านอ่ืนๆ เช่น นิสิตชั้นปีท่ี 2 นางสาวพรชนก ทวีทํานุ
สิน และนายวิชยุตม์ ลิ้มอําไพอาภรณ์ มีปัญหาทางการเงินและครอบครัว เน่ืองจากรายได้ของครอบครัว
น้อย ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทําให้นิสิตต้องทํางานพิเศษ ส่งผลกับเวลาเรียนและผลการเรียนของนิสิต 
อาจารย์ท่ีปรึกษา (อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย) นําเรื่องเข้าท่ีประชุมหลักสูตรฯ และ พิจารณาช่วยเหลือ
นิสิต โดยอาจารย์ผู้สอนในสาขาท่ีมีทุนวิจัย (อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ และ อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม) 
ให้ความช่วยเหลือนิสิตโดยจ้างนิสิตช่วยงานวิจัยหลังเลิกเรียน และให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ทําให้นิสิต
ไม่ต้องไปทํางานพิเศษในเวลาเรียน (B.Sc.Micro_58_3) 

 ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 จะคงกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรของนิสิตท้ัง 4 ชั้นปีไว้เช่นเดิม แต่
จะแจ้งผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาให้นิสิตรับทราบ เช่น กิจกรรม และโครงการต่างๆ ส่วนการ
กํากับติดตามผลการเรียนนิสิตแต่ละชั้นปี ให้บรรจุในวาระการประชุมหลักสูตรฯ ทุกครั้งเช่นเดิม รวมท้ัง
ช่องทางการติดต่อนิสิตทางไอที เช่น facebook และ line ซ่ึงได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี
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ตารางที่ 3.2_1 ตารางสรุปผลการกํากับติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําและมีปัญหาในการเรียน  

ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชั้น
ปี 

การกํากับติดตามผลการเรียน อาจารย์ที่
ปรึกษา 7 ส.ค. 2558 

(B.Sc.Micro_58_2) 
26 ก.พ. 2559 

(B.Sc.Micro_58_7) 
27 พ.ค. 2559 

(B.Sc.Micro_58_10) 
30 มิ.ย. 2559 

(B.Sc.Micro_58_11 
นายโกมล ยิ้มคง 4 ผลการเรียนสะสม 1.86  

(อ.ที่ปรึกษาช่วยวางแผนการลงทะเบียน
และการเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.00 
(นิสิตมีผลการเรียนเป็นปกติเนื่องจากปรับ
รายวิชาที่ลงทะเบียนในเทอม 1 ส่วนเทอม 2 
ให้แบ่งลงทะเบียนในรายวิชาบังคับที่เหลือ)  

ผลการเรียนสะสม 2.00 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับ
ส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนในระดับ mean)  

ผลการเรียนสะสม 1.98 
(นิสิตมีหน่วยกิตที่ผ่านทั้งหมดเท่ากับ 106 
หน่วยกิจซึ่งในเทอมนี้นิสิตได้เกรดวิชาบังคับ 
SMB311 เท่ากับ D ทําให้ผลการเรียนสะสม
ต่ํากวา่เกณฑ์ / ปกีารศึกษา 2559 แนะนํา
นิสิตลงวิชาบังคับที่เหลือ ควบคู่กับวิชาเลือก) 
* ยังไม่สําเร็จการศึกษาเนื่องจากหน่วยกิตไม่
ครบ 

อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นายณัฐชนน โพธินิล 4 ผลการเรียนสะสม 2.15 
(อ.ที่ปรึกษาช่วยวางแผนการลงทะเบียน
และการเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.04 
(นิสิตมีผลการเรียนเป็นปกติและมีจาํนวน
หน่วยกิตที่ผ่านทั้งหมดเท่ากับ 112 ส่วน
เทอม 2 ลงรายวิชาบังคับที่เหลือทั้งหมด) 

ผลการเรียนสะสม 2.04 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับ 
SMB311 ต่ํากวา่เกณฑ์ / แนะนําให้ทบทวน
บทเรียนเพิ่มขึ้น และติวกับเพือ่น) 

ผลการเรียนสะสม 2.07 
(นิสิตไม่ผ่านรายวิชาบังคับ 1 รายวิชา คือ 
SMB311 / ปีการศึกษา 2559 แนะนํานิสิตลง
เรียนใหม่) * ยังไม่สําเร็จการศึกษาเนื่องจาก
หน่วยกิตไม่ครบ 

อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นางสาวจิรสุดา อรุณ
จิตต์ 

4 ผลการเรียนสะสม 2.07 
(อ.ที่ปรึกษาช่วยวางแผนการลงทะเบียน
และการเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.08  
(นิสิตมีจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านทั้งหมดเท่ากับ 
104 ส่วนเทอม 2 ลงรายวิชาบังคับที่เหลือ
ทั้งหมด) 

ผลการเรียนสะสม 2.08  
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับ 
SMB311 อยู่ในระดับ mean / แนะนําให้
ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้น และติวกับเพื่อน) 

ผลการเรียนสะสม 2.08  
* ยังไม่สําเร็จการศึกษาเนื่องจากหน่วยกิตไม่
ครบ 

อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 24 
 

ตารางที่ 3.2-1 ตารางสรุปผลการกํากับติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําและมีปัญหาในการเรียน (ต่อ) 

ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชั้น
ปี 

การกํากับติดตามผลการเรียน อาจารย์ที่
ปรึกษา 7 ส.ค. 2558 

(B.Sc.Micro_58_2) 
26 ก.พ. 2559 

 (B.Sc.Micro_58_7) 
27 พ.ค. 2559 

(B.Sc.Micro_58_10) 
30 มิ.ย. 2559 

(B.Sc.Micro_58_11 
นางสาวเกตวดี เล็มกะ

เต็ม 
4 ผลการเรียนสะสม 2.18  

(อ.ที่ปรึกษาช่วยวางแผนการลงทะเบียน
และการเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.24  
(นิสิตมีจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านทั้งหมดเท่ากับ 
110 ส่วนเทอม 2 ลงรายวิชาบังคับที่เหลือ
ทั้งหมด) 

ผลการเรียนสะสม 2.24  
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับ
อยู่ในระดับ mean / แนะนําให้ทบทวน
บทเรียนเพิ่มขึ้น และติวกับเพือ่น) 

ผลการเรียนสะสม 2.26  
* สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นายกัลยกฤต เชื้อต่าย 4 ผลการเรียนสะสม 2.04  
(อ.ที่ปรึกษาช่วยวางแผนการลงทะเบียน
และการเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.09  
(นิสิตมีจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านทั้งหมดเท่ากับ 
105 ส่วนเทอม 2 ลงรายวิชาบังคับที่เหลือ
ทั้งหมด) 

ผลการเรียนสะสม 2.09  
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับ
อยู่ในระดับ mean / แนะนําให้ทบทวน
บทเรียนเพิ่มขึ้น และติวกับเพือ่น) 

ผลการเรียนสะสม 2.01  
* สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นางสาวแคทติญา กี้ธน
สมบัติ 

3 ผลการเรียนสะสม 2.04  
(อ.ที่ปรึกษาช่วยวางแผนการลงทะเบียน
และการเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 1.94 (เตรียมโปร) 
(นิสิตไม่ผ่านรายวิชาบังคับ 1 รายวิชา ส่วน
เทอม 2 ให้ลงทะเบียนตามรายวิชาในสํารับ) 

ผลการเรียนสะสม 1.94  
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับ
อยู่ในระดับ mean / แนะนําให้ทบทวน
บทเรียนเพิ่มขึ้น และติวกับเพือ่น) 

ผลการเรียนสะสม 1.95  
(นิสิตไม่ผ่านรายวิชาบังคับ 1 รายวิชา คือ 
SMB311 / ปีการศึกษา 2559 เทอม 1 ให้ลง
วิชาบังคับ ควบคู่กบัวิชาเลือก) 

อ.ดร.ณัฎฐิกา 
สุวรรณาศรัย 

นางสาวนัชชา 
หงสวัธน์ 

3 ผลการเรียนสะสม 2.34  
(อ.ที่ปรึกษาช่วยวางแผนการลงทะเบียน
และการเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.20 
(นิสิตผ่านทุกรายวิชาในเทอม 1 ส่วนเทอม 2 
ให้ลงทะเบียนตามรายวิชาในสํารับ) 

ผลการเรียนสะสม 2.20  
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับ 
SMB311 อยู่ในระดับต่ํากว่า mean / แนะนํา
ให้ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้น และติวกับเพื่อน) 

ผลการเรียนสะสม 2.23 
(นิสิตผ่านทุกรายวิชาในเทอม 2 / ปีการศึกษา 
2559 เทอม 1 ให้ลงวิชาบังคับตามสํารับและ
วิชาเลือกในสาขาที่สนใจ) 

ผศ.ดร.พิชา
ภัค ศรียาภยั 
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ตารางที่ 3.2-1 ตารางสรุปผลการกํากับติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําและมีปัญหาในการเรียน (ต่อ) 

ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชั้น
ปี 

การกํากับติดตามผลการเรียน อาจารย์ที่
ปรึกษา 7 ส.ค. 2558 

(B.Sc.Micro_58_2) 
26 ก.พ. 2559 

 (B.Sc.Micro_58_7) 
27 พ.ค. 2559 

(B.Sc.Micro_58_10) 
30 มิ.ย. 2559 

(B.Sc.Micro_58_11 
นางสาวผการัตน์ ขาว

วิสุทธิ ์
3 ผลการเรียนสะสม 2.29 

(อ.ที่ปรกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบียนและ
การเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.18 
(นิสิตผ่านทกุรายวิชาในเทอม 1 ส่วนเทอม 2 ให้
ลงทะเบียนตามรายวิชาในสํารับ) 

ผลการเรียนสะสม 2.18  

(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับ 
SMB311 อยู่ในระดับต่ํากว่า mean / แนะนําให้
ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึน้ และติวกับเพื่อน) 

ผลการเรียนสะสม 2.16 
(นิสิตผ่านทกุรายวิชาในเทอม 2 / ปีการศึกษา 
2559 เทอม 1 ให้ลงวิชาบังคับตามสํารับและวิชา
เลือกในสาขาที่สนใจ) 

ผศ.ดร.พิชา
ภัค ศรียาภยั 

นางสาวศิวานินท์ ชาติ
กุล 

3 ผลการเรียนสะสม 2.45  
(อ.ที่ปรกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบียนและ
การเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.33  
(นิสิตผ่านทกุรายวิชาในเทอม 1 ส่วนเทอม 2 ให้
ลงทะเบียนตามรายวิชาในสํารับ) 

ผลการเรียนสะสม 2.33  

(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับ 
SMB311 อยู่ในระดับต่ํากว่า mean มาก / แนะนํา
ให้นิสิตถอนรายวิชาและลงเรียนใหม่ปี 2559 เทอม 
2) 

ผลการเรียนสะสม 2.29  
(นิสิตผ่านรายวชิาบังคับในเทอม 2 และมีผลการ
เรียนปกติ / ปีการศึกษา 2559 เทอม 1 ให้ลงวิชา
บังคับตามสํารับและวิชาเลือกในสาขาที่สนใจ) 

ผศ.ดร.พิชา
ภัค ศรียาภยั 

นายวิชยุตม์ ลิ้มอาํไพ
อาภรณ์ 

2 ผลการเรียนสะสม 2.06  
(อ.ที่ปรกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบียนและ
การเรียนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 1.97  
(นิสิตไม่ผ่านบางรายวิชาในเทอม 1 ส่วนเทอม 2 
ให้ลงทะเบียนตามรายวิชาในสํารับ / นอกจากนี้
นิสิตมีปัญหาทางบ้านและการเงิน) 

ผลการเรียนสะสม 1.97  
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาบังคับอยู่ใน
ระดับต่ํากว่า mean มาก / แนะนําให้นิสิตถอน
รายวิชาและลงเรียนใหม่ปี 2559 เทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 1.97  
(นิสิตถอนรายวิชาทั้งหมดในเทอม 2 เนื่องจาก
ไม่ได้ชําระค่าลงทะเบียน / ปีการศึกษา 2559 
เทอม 1 ให้ลงวิชาบังคับตามสํารับ) 

อ.ดร.ประวัติ 
อังประภาพร
ชัย 

นายธนัท วิศวสถบดี 2 ผลการเรียนสะสม 3.05  
(อ.ที่ปรกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบียนและ
การเรียนในเทอม 1 / ทั้งนีน้ิสิตมีปัญหาคือขาด
เรียนบ่อย และไม่ชอบในสาขาที่เรียน) 

ผลการเรียนสะสม 2.25  
(นิสิตผ่านรายวชิาในเทอม 1 แต่นิสิตได้ปรกึษา
กับผู้ปกครองตัดสินใจลาออกเพื่อไปสอบเรยีน
ใหม่ในสาขาวิชาที่ต้องการในปีหน้า) 

- - อ.ดร.ประวัติ 
อังประภาพร
ชัย 
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ตารางที่ 3.2-1 ตารางสรุปผลการกํากับติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําและมีปัญหาในการเรียน (ต่อ) 

ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชั้น
ปี 

การกํากับติดตามผลการเรียน อาจารย์ที่
ปรึกษา 7 ส.ค. 2558 

(B.Sc.Micro_58_2) 
26 ก.พ. 2559 

 (B.Sc.Micro_58_7) 
27 พ.ค. 2559 

(B.Sc.Micro_58_10) 
30 มิ.ย. 2559 

(B.Sc.Micro_58_11 
นายคุณานนท์ จันทร์

สมเจริญ 
2 ผลการเรียนสะสม 2.01  

(อ.ที่ปรกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบียนและ
การเรียนในเทอม 2/57 ทั้งนีน้ิสิตมีปัญหาสมาธิ
สั้น) 

ผลการเรียนสะสม 2.01 
(นิสิตเข้าเรียนไม่ครบและไม่ผ่านรายวิชาในเทอม 
1 มีสมาธิสั้น / แนะนําให้ถอนทุกรายวิชาและ
ปรึกษาผู้ปกครอง / นิสิตทําเรือ่งลาออกเพื่อไป
เรียนสาขาอื่นที่ชอบ) 

- - ผศ.ขจีนาฏ 
โพธิเวชกุล 

นางสาววนฤดา ยะมะ
หาร 

1 - นิสิตไม่มาเรียนเนื่องจากนิสิตได้ปรกึษากบั
ผู้ปกครองตัดสินใจลาออกเพื่อไปสอบเรียนใหม่
ในสาขาวิชาที่ต้องการในปีหน้า 

- - อ.ดร.สุขุมา
ภรณ์ กระจา่ง
สังข์ 

 นางสาวสะหวันยา 
สิมมา 

1 - นิสิตถอนวิชาเรียนทั้งหมดตั้งแต่เทอมที่ 
1/58 

- - อ.ดร.สุขุมา
ภรณ์ กระจา่ง
สังข์ 

นางสาวอัญชิสา พูล
ภักดี 

1 - นิสิตถอนวิชาเรียนทั้งหมดตั้งแต่เทอมที่ 
1/58 

- - อ.ดร.สุขุมา
ภรณ์ กระจา่ง
สังข์ 

นางสาวอิษฎา พันธุ์
ประเสริฐ 

1 - นิสิตถอนวิชาเรียนทั้งหมดตั้งแต่เทอมที่ 
1/58 

- - อ.ดร.สุขุมา
ภรณ์ กระจา่ง
สังข์ 
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ตารางที่ 3.2_2 ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา 

กิจกรรม สรุปผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร ไม่มีกิจกรรม : นิสิตไม่เข้าใจเรื่อง
ลงทะเบียน / ลงทะเบียนผิด / นิสติ
ไม่รู้จักอาจารย์ในสาขา 

ปฐมนิเทศครั้งที่ 1 : ไม่มีปัญหาเรือ่ง
ลงทะเบียนผิด / นิสิตรูจ้ักอาจารยใ์น
สาขามากขึ้น 

ปฐมนิเทศครั้งที่ 2 : ไม่มีปัญหาเรือ่ง
ลงทะเบียนผิด / นิสิตรูจ้ักอาจารยใ์น
สาขามากขึ้น 

ปฐมนิเทศครั้งที่ 3 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นัดพบนิสิตในที่ปรึกษา
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
/ นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ห้องพักและ 
email 

อาจารย์นัดพบนิสิตอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง / แจ้งตารางเวลา
เข้าพบที่ชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อทางไอที เช่น  facebook และ 
line พบว่านิสิตติดต่อ อ.ที่ปรึกษามาก
ขึ้น 

อาจารย์นัดพบนิสิตอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง / เพิ่มช่องทางไอที
ในการติดต่อ เช่น  facebook และ line 
แต่ละชั้นปีพบว่าได้ผลตอบรับดีมาก ทั้ง
เรื่องการส่งข่าวสาร และการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่ทันท่วงที 

อาจารย์นัดพบนิสิตอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง / คงช่องทางไอทีใน
การติดต่อนิสิตในที่ปรึกษา 

- จัดตารางสอนให้ อ.ที่ปรึกษาชั้นปี
ได้คุมแลปนิสิตในที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 
2 (SMB202 Laboratory in 
Microbiology)  
- อ.ที่ปรึกษาดูแลและประสานงาน
ปัจฉิมนิเทศสาํหรับนิสิตปี 4 

- จัดตารางสอนให้ อ.ที่ปรึกษาชั้นปีได้คุม
แลปนิสติในที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2 
(SMB202 Laboratory in 
Microbiology)  
- อ.ที่ปรึกษาดูแลและประสานงานปัจฉิม
นิเทศสําหรับนิสติปี 4 

- จัดตารางสอนให้ อ.ที่ปรึกษาชั้นปีได้คุม
แลปนิสติในที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2 
(SMB202 Laboratory in 
Microbiology)  
- อ.ที่ปรึกษาดูแลและประสานงานปัจฉิม
นิเทศสําหรับนิสติปี 4 

- จัดตารางสอนให้ อ.ที่ปรึกษาชั้นปีได้คุม
แลปนิสติในที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2 
(SMB202 Laboratory in 
Microbiology)  
- อ.ที่ปรึกษาดูแลและประสานงานปัจฉิม
นิเทศสําหรับนิสติปี 4 
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ตารางที่ 3.2_2 ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

กิจกรรม สรุปผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของ
นิสิตชั้นปี 3 ก่อนไปฝึกงาน 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและประสานงาน
เรื่องการฝึกงานชั้นปี 3  

- อ.ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการเตรยีม
ความพร้อมก่อนไปฝึกงานจํานวน 3 
วัน  

- อ.ที่ปรึกษา และอาจารย์ในสาขา
ไปนิเทศการฝึกงาน 

* นิสิตพอใจในการเตรียมความ
พร้อมก่อนไปฝึกงาน แตจ่ํานวนวัน
น้อยเกินไป 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและประสานงานเรื่อง
การฝึกงานชั้นปี 3  

- อ.ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการเตรยีมความ
พร้อมก่อนไปฝึกงานตลอดปีการศึกษา 
(ฝึกกับนักวิทย์และอาจารย์)  

- อ.ที่ปรึกษา และอาจารย์ในสาขาไป
นิเทศการฝึกงาน 

* นิสิตพอใจในการเตรียมความพรอ้ม
ก่อนไปฝึกงาน แต่จํานวนนิสิตต่อกลุ่มที่
ฝึกงานกับนักวิทย์เยอะเกินไปทําให้ฝึกได้
ไม่ทั่วถึง 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและประสานงานเรื่อง
การฝึกงานชั้นปี 3 

- อ.ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการเตรยีมความ
พร้อมก่อนไปฝึกงานตลอดปีการศึกษา 
โดย (ฝึกกับนักวิทย์และอาจารย์)  

- อ.ที่ปรึกษา และอาจารย์ในสาขาไป
นิเทศการฝึกงาน 

* ผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน
พบว่านิสิตมีแนวโน้มในการพัฒนา
เทคนิครายบุคคลที่ดีขึ้น และจํานวนนิสิต
ต่อกลุ่มในการฝึกงานเหมาะสม แต่เทอม
ที่ 1 มีวิชาเรียนมาก และจํานวนนิสิตมี
มากกว่าปีที่แล้ว ทําให้มีชั่วโมงฝึกน้อย 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและประสานงานเรื่อง
การฝึกงานชั้นปี 3 

- อ.ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการเตรยีมความ
พร้อมก่อนไปฝึกงานตลอดปีการศึกษา 

- เพิ่มรายวิชา วจช491 การใช้เครือ่งมือ
และเทคนิคทางจุลชีววิทยา ในหลกัสูตร
ที่จะปรับปรุงในปี 2559 ให้นิสิต
ลงทะเบียนเรียนก่อนไปฝึกงาน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมนิสิตอย่างเป็น
รูปธรรม 
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ตารางที่ 3.2_2 ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

กิจกรรม สรุปผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

การกํากับติดตามผลการเรียนนิสิตที่
ต่ํากว่าเกณฑ์และนิสิตมีปัญหาอื่นๆ 

นิสิตที่มผีลการเรยีนต่ํากว่าเกณฑ์ 
อ.ที่ปรึกษา ช่วยแนะนําและวาง
แผนการเรียนให้กับนิสิต 

อ.ที่ปรึกษา นําผลการเรียนนิสติที่ต่ํากว่า
เกณฑ์มาพิจารณาในที่ประชุมหลกัสูตร
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน แนะนําในการวาง
แผนการเรียน (ซึ่ง อ.ผู้สอนในแตล่ะ
รายวิชารับทราบถึงปัญหาและช่วยกํากับ
ติดตามการเรียนของนิสิตในชั้นเรยีนร่วม
ด้วย) 

อ.ที่ปรึกษา นําผลการเรียนนิสติที่ต่ํากว่า
เกณฑ์มาพิจารณาในที่ประชุมหลกัสูตร
โดยบรรจุวาระการประชุมเรื่อง การ
กํากับติดตามนิสติที่มีความเสี่ยง ผลการ
เรียนต่าํ และมีปัญหา ในการประชุม
หลักสตูรฯ ทุกครั้งเพื่อสามารถช่วยนิสิต
ที่มีปัญหาได้ทันท่วงที และมีการกํากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้นร่วมกับ อ.
ผู้สอน 

บรรจุวาระการประชุมเรื่อง การกํากับ
ติดตามนิสติที่มีความเสี่ยง ผลการเรียน
ต่ํา และมีปัญหา ในการประชุมหลกัสูตร
ฯ ทุกครั้ง โดยให้ อ.ที่ปรึกษานําเกรด
นิสิตทุกคนเข้าประชุมด้วย (เทอม 1 และ 
2) 
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การปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรีมี
ความชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ตารางท่ี 3.2_2) 

จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมา พบปัญหาเรื่องการดูแลและการให้คําปรึกษา
แก่นิสิต จึงได้นํามาปรับ ดังน้ี 

1) นิสิตชั้นปีท่ี 1 และ 2 มีโอกาสพบอาจารย์ท่ีปรึกษาน้อย เน่ืองจากรายวิชาเรียนส่วนใหญ่ยังเป็น
วิชานอกสาขา นอกจากน้ีการเข้าถึงนิสิตในท่ีปรึกษายังล่าช้า 

แนวทางการปรับปรุงคือ จัดกิจกรรมให้นิสิตได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ในหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
รวมท้ังสร้าง facebook และ line ของแต่ละชั้นปีเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อกับนิสิต   

ในปีการศึกษา 2558 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยแนะนําคณาจารย์ใน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น นอกจากน้ีอาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีได้นัดพบนิสิตในท่ี
ปรึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมีช่องทางอ่ืนๆ ในการติดต่อกับนิสิตในท่ีปรึกษาอีกด้วย 
เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ facebook และ line 

สําหรับนิสิตท่ีเริ่มเรียนรายวิชาในสาขา ได้จัดตารางสอนของอาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีให้สอนนิสิตในท่ี
ปรึกษา เพ่ือจะได้มีโอกาสพบนิสิตและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ได้แก่ รายวิชา SMB202 Laboratory in 
Microbiology ซ่ึงเป็นรายวิชาบังคับสําหรับนิสิตชั้นปีท่ี 2 โดยจัดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี 2 สอนนิสิต
สาขาจุลชีววิทยา (ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล และ อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย) (B.Sc.Micro_58_3.2_4) 
นิสิตสามารถติดต่อปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาได้สะดวกย่ิงข้ึนผ่านทางไอที โดยเฉพาะการสร้าง facebook 
หรือ line กลุ่มของแต่ละชั้นปีเพ่ือเป็นช่องทางในการเข้าถึงนิสิต การส่งข่าวสาร ทุนการศึกษา และอ่ืนๆ 
ทําให้นิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาได้อย่างทันท่วงทีซ่ึงพบว่าได้ผลเป็นอย่างดี ในกรณีท่ีนิสิตมี
ปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เช่น เรื่องการป่วยของนิสิตทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ อาจารย์ท่ีปรึกษาทํา
หน้าท่ีติดต่อประสานงานอาจารย์ประจํารายวิชาน้ันๆ เพ่ือขอให้นิสิตสอบภายหลังได้ 

 

2) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปี 3 ก่อนไปฝึกงาน ในปีการศึกษา 2557 ได้ผลดีแต่ 
จํานวนนิสิตต่อกลุ่มท่ีฝึกงานกับนักวิทย์ต่อรอบมีจํานวนเยอะเกินไปทําให้ฝึกได้ไม่ท่ัวถึง และนิสิตสามารถ
เลือกฝึกในแลปอาจารย์ได้เพียงแลปเดียว 

แนวทางการปรับปรุงคือ จัดกลุ่มให้มีจํานวนนิสิตน้อยลงคือ 2-3 คนต่อกลุ่ม และฝึกงานกับนักวิทย์
ตามตารางท่ีกําหนดในเทอม 1 และในเทอม 2 นิสิตสามารถเลือกฝึกในแลปอาจารย์ได้มากกว่า 1 แลป   

ในปีการศึกษา 2558 จึงได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีท่ี 3 ตลอดปีการศึกษา 
2558 โดยแบ่งกลุ่มนิสิตเป็นกลุ่มย่อย 3-4 คนต่อกลุ่ม ในเทอมแรกให้นิสิตฝึกประสบการณ์ เทคนิค
พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ กับเจ้าหน้าท่ีนักวิทยาศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ส่วนเทอมท่ีสองให้
นิสิตรับการฝึกเทคนิคเฉพาะทางกับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจุลชีววิทยาตามห้องปฏิบัติการต่างๆ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ซ่ึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงานพบว่านิสิตมีแนวโน้มในการพัฒนาเทคนิค
รายบุคคลท่ีดีข้ึน (B.Sc.Micro_58_3.2_5) อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้ไปนิเทศการฝึกงานของ
นิสิต (B.Sc.Micro_58_3.2_6) รวมท้ังพูดคุยกับหัวหน้างานของนิสิตเพ่ือประเมินความสามารถของนิสิต
ในการฝึกงาน แล้วรายงานในการประชุมหลักสูตรฯ เม่ือเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
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ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 มีมติให้เพ่ิมรายวิชา วจช491 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา ใน
หลักสูตรจุลชีววิทยาท่ีจะปรับปรุงในปี 2559 ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนก่อนไปฝึกงาน เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนิสิตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป (B.Sc.Micro_58_11) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_58_3.2_1 สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การลงทะเบียน รายวิชาท่ีเปิดสอน และ

การประเมินผลการเรียน” โดย รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ  
B.Sc.Micro_58_3.2_2 หน้า facebook หรือ line ของนิสิตแต่ละชั้นปี ท่ีเป็นช่องทางในการติดต่อ

กับนิสิตในท่ีปรึกษา 
B.Sc.Micro_58_3.2_3 ข้อมูลนิสิตกู้ยืมเพ่ือการศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
B.Sc.Micro_58_3.2_4 มคอ 3 รายวิชา SMB202 Laboratory in Microbiology ปีการศึกษา 

2558 
B.Sc.Micro_58_3.2_5 แบบประเมินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนิสิตชั้นปีท่ี 3 

และแฟ้มบันทึกการฝึกงาน 
B.Sc.Micro_58_3.2_6 แบบประเมินจากการนิเทศฝึกงานของนิสิต 
 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กรรมการประจําหลักสูตรฯ ประชุมกําหนดแผนการเตรียมความพร้อมและการพัฒนานิสิต โดย
กําหนดกิจกรรม และโครงการต่าง เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังน้ี 

โครงการเสริมหลักสูตรท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาควิชา ประจําปีการศึกษา 2558 
(B.Sc.Micro_58_2) ได้แก่ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการทัศนศึกษาวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการ

หมัก (ได้รับเงินสนับสนุน 31,700 บาท) 
รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 

2.  โครงการศึกษาเห็ดรา 
(ได้รับเงินสนับสนุน 26,000 บาท) 

อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 

3.  โครงการอบรมการประกันความปลอดภัยของอาหารโดยระบบ 
HACCP และการจัดการระบบคุณภาพ GMP (ได้รับเงินสนับสนุน 
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 
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โครงการและกิจกรรมท่ีเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการดําเนินงาน ได้แก่ 

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   

 - การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) โดยมี
กิจกรรมในรายวิชาปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา (SMB484 Independent Study in Microbiology และ 
SMB481 Special problems in Microbiology) ท่ีเน้นให้นิสิตชั้นปีท่ี 4 ได้พัฒนากระบวนการคิดและ
การแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยา โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษให้คําแนะนําและกํากับดูแล ซ่ึงปี
การศึกษาน้ีได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ โดยเพ่ิมคะแนนจากการจดบันทึกประจําสัปดาห์เพ่ือ
กระตุ้นให้นิสิตรู้จักวางแผนในการทํางานมากข้ึน และทํางานเสร็จได้ทันเวลา (B.Sc.Micro_58_2)  

 - การสื่อสารและความร่วมมือ (communication and collaboration) โดยกําหนดให้นิสิต
ปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับคณะวิทย์ฯ และอาจารย์ในสาขา ได้แก่ 
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างย่ังยืนครั้งท่ี 2 ภายใต้หัวข้อ “Bio-
Eco and protozoa” โดยบูรณาการกับรายวิชา BI261 Ecology ซ่ึงนิสิตชั้นปีท่ี 2 และอาจารย์ในสาขา 
ไ ด้แ ก่  อ .ดร .สิ ริ รั ก ษ์  ศรวณียารัก ษ์  และ อ.ดร .สุ ขุมาภรณ์  กระจ่ างสั ง ข์  เ ข้ าร่ วมโครงการ 
(B.Sc.Micro_58_3.2_7 และ B.Sc.Micro_58_3) นอกจากน้ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 ยังได้เข้าร่วมโครงการแสดง
ผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 2: SCI Fair: Senior project presentation ซ่ึงจัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 22 เมษายน 2558 มีนิสิตชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรจุลชีววิทยา นางสาวณัฐธิดา สุดยัง 
ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าดีเด่น (อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษคือ อ.ดร.สิริรักษ์ 
ศรวณียารักษ์) และ นายบดีศร สรชาติ ได้รับรางวัลการนําเสนอโปสเตอร์ดีเด่น (อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหา
พิเศษคือ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์) อีกด้วย (B.Sc.Micro_58_10) 

 - นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) โดยแทรกกิจกรรมในรายวิชา 
SMB301 Mycology เรื่องการเพาะเห็ดโดยให้นิสิตออกแบบส่วนผสมในการทําก้อนเห็ดจากวัสดุเหลือใช้
ต่างๆ โดยปรับปรุงจากส่วนผสมของก้อนเห็ดท่ัวไป แล้วทําการเพาะเห็ด เก็บผลผลิต รวมท้ังคํานวณ
ต้นทุน พบว่าก้อนเห็ดท่ีนิสิตทดลองสามารถผลิตดอกเห็ดได้ (B.Sc.Micro_58_3.2_8)    

 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี   

 - การรู้สารสนเทศ (information literacy) โดยการนําเอกสารประกอบการสอน power 
point ข้ึนใน A-tutor เพ่ือให้นิสิตสามารถ download ได้อย่างสะดวก เช่น รายวิชา SMB201 
Microbiology, SMB372 Food Microbiology, SMB476 Agricultural Microbiology และ SMB477 
Industrial Microbiology เป็นต้น (B.Sc.Micro_58_3.2_9) นอกจากน้ีรายวิชา BI302 Biostatistics ยัง
ได้จัดทํา facebook สําหรับช่วยในการเรียนการสอน และแบบฝึกหัด  

 - การรู้สื่อ (media literacy) โดยแทรกกิจกรรมในรายวิชา SMB372 Food Microbiology 
ให้นิสิตรู้จักค้นคว้าข้อมูลของเชื้อก่อโรคในอาหาร แล้วนําเสนอโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี เช่น การทําคลิป
วีดีโอ (B.Sc.Micro_58_3.2_10) ส่วนรายวิชา SCI302 English for Science II ได้นํา Youtube มาใช้ใน
การเรียนการสอนอีกด้วย (B.Sc.Micro_58_3.2_11) 
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3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)   

- กําหนดจัดโครงการเสริมสร้างทักษะเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานทางด้าน
จุลชีววิทยา (ประกอบรายวิชา SMB475 Environmental Microbiology, SMB476 Agricultural 
Microbiology และ SMB479 Fermentation Technology) โครงการศึกษาเห็ดรา (ประกอบรายวิชา 
SMB301 Mycology) เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสเห็นสภาพการทํางานจริง และมีโอกาสลงมือปฏิบัติ จาก
การศึกษานอกสถานท่ี ณ ศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญญิก ท้ังน้ีทางหลักสูตรยังได้จัดโครงการจ้างนิสิตช่วยงาน 
เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ ความรับผิดชอบและวิชาชีพ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตปี 3 ก่อน
การฝึกงาน เพ่ือให้นิสิตชั้นปีท่ี 3 มีโอกาสฝึกฝนทักษะและเทคนิคทางจุลชีววิทยาจากอาจารย์ผู้สอนก่อน
การฝึกงานจริง โครงการอบรม HACCP โดยผู้เชี่ยวชาญ สําหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความ
พร้อมก่อนสําเร็จการศึกษา ซ่ึงนิสิตท่ีผ่านการอบรมครบตามจํานวนชั่วโมงท่ีกําหนดจะได้รับใบรับรองผ่าน
การอบรม ซ่ึงสามารถใช้ประกอบการสมัครงานได้ (B.Sc.Micro_58_15) 

- ความเป็นผู้นําและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) โดย
กําหนดให้นิสิตสาขาจุลชีววิทยาจํานวน 26 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2558 เพ่ือพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม 
(B.Sc.Micro_58_7) 

- นอกจากน้ียังจัดโครงการท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมเอง โดยจัดร่วมกับ
นิสิตสถาบันอ่ืนในสายอาชีพเดียวกัน มีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นท่ีปรึกษา กํากับดูแล ให้คําแนะนํา และเข้า
ร่วมกิจกรรม ได้แก่ โครงการกีฬาโคโลนีเกมส์ ครั้งท่ี 12 ซ่ึงมีนิสิตเข้าร่วมโครงการท้ัง 4 ชั้นปี กิจกรรม
ประกอบด้วย การแข่งขันทางวิชาการ กีฬา และสันทนาการ ทําให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ อย่างครบถ้วน (B.Sc.Micro_58_6) 

ผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมท้ังหมด ได้บันทึกในการประชุมหลักสูตรฯ เม่ือเสร็จสิ้น
โครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าทุกโครงการอยู่ในระดับดีมาก ส่วนปัญหา อุปสรรค ได้ระบุ
และหาแนวทางแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (B.Sc.Micro_58_15) 

โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้ดําเนินการแล้วและพบ
ปัญหา อุปสรรค จึงได้วางแผนในการปรับให้เหมาะสมในภาคการศึกษาถัดไปปี 2559 (ตารางท่ี 3.2_3) 
เช่น โครงการศึกษาดูงานทางด้านจุลชีววิทยา ในปีการศึกษา 2559 เปลี่ยนสถานท่ีในการศึกษาดูงาน
เ พ่ื อ ให้ เ หมาะสม กับหลั กสู ต ร  และ ให้ มี ค ว าม ทันส มัยและ ก้ า ว ทันวิ ทย าการ ท่ี เ ปลี่ ย น ไป 
(B.Sc.Micro_58_15) รวมท้ังส่งเสริมให้รายวิชาอ่ืนๆ มีกิจกรรมในการเรียนรู้หรือนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ รวมท้ังการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
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ตารางที่ 3.2_3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นิสิต

ชั้นปี 
ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- การคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา (critical 
thinking and 
problem solving) 

4 รายวิชาปัญหาพิเศษทางจุล
ชีววิทยา : เกณฑ์การให้คะแนน
จากการนําเสนองานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 

รายวิชาปัญหาพิเศษทางจุล
ชีววิทยา : เกณฑ์การให้คะแนน
จากการนําเสนองานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ / สอบ exit exam  
*นิสิตส่วนใหญ่เร่งทํางานในช่วง
ปลายเทอม  

รายวิชาปัญหาพิเศษทางจุล
ชีววิทยา : ปรับแก้ไขเกณฑ์การให้
คะแนนจากปีที่แล้ว โดยให้นิสิตส่ง
บันทึกการฝึกงานทุกอาทิตย์ ทําให้
นิสิตทํางานได้ทันเวลา / สอบ 
exit exam 
*นิสิตทํางานเสร็จทันตามเวลา 

ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่จะขึ้นปี 4 ใน
ปีการศึกษา 2559 เลือกปัญหา
พิเศษก่อนปิดเทอมเพื่อสามารถ
วางแผนการทํางานได้ช่วงปิด
เทอม 

- การสื่อสารและความ
ร่วมมือ 
(communication and 
collaboration) 

2 โครงการร่วมกับภาควิชาฯ  โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่
การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 (คณะ
วิทยาศาสตร์) บรูณาการกับ
รายวิชา  SMB372 Food 
Microbiology 

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่
การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 (คณะ
วิทยาศาสตร์) บรูณาการกับ
รายวิชา BI261 Ecology 

 

 4 กิจกรรมการนําเสนองาน Senior 
project ของภาควิชา 

โครงการแสดงผลงานของนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1: SCI 
Fair: Senior project 
presentation 
*ไม่มีการแข่งขัน 

โครงการแสดงผลงานของนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2: SCI 
Fair: Senior project 
presentation  
*มีการแข่งขัน และนิสิตชั้นปีที่ 4 
สาขาจุลชีววิทยาได้รางวัลดีเด่น 
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ตารางที่ 3.2_3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นิสิต

ชั้นปี 
ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (ต่อ) 

- นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ (innovation 
and creativity) 

3 - กําหนดหัวข้อวิจัยการศึกษารา
จากน้ําคลองแสนแสบ โดยให้
นิสิตวางแผนและดําเนินการ
ทดลองเอง (SMB301 
Mycology) 
*บูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย 

กิจกรรมการทําก้อนเห็ดจากวัสดุ
เหลือใช้ (SMB301 Mycology) 
*นิสิตสามารถนําวัสดุเหลือใช้มา
เพาะเห็ดได้ / เป็นกิจกรรมใหม่ 
ในการเรียนรู้แบบ problem 
based learning 

ส่งเสริมให้รายวิชาอื่นมีกิจกรรม
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี 

- การรู้สารสนเทศ 
(information literacy) 

1-4 - การนําเอกสารประกอบการ
สอน power point ขึ้นใน A-
tutor : รายวิชาครอบคลุมทั้ง 4 
ชั้นปี 
*อาจารย์ผู้สอนปรับแก้เอกสาร
ให้ทันสมัย 

- การนําเอกสารประกอบการ
สอน power point ขึ้นใน A-
tutor : รายวิชาครอบคลุมทั้ง 4 
ชั้นปี 
*อาจารย์ผู้สอนปรับแก้เอกสาร
ให้ทันสมัย 

- การนําเอกสารประกอบการสอน 
power point ขึ้นใน A-tutor : 
รายวิชาครอบคลุมทั้ง 4 ชั้นปี *
อาจารย์ผู้สอนปรับแก้เอกสารให้
ทันสมัย 
-  BI302 Biostatistics ยังได้
จัดทํา facebook สําหรับช่วยใน
การเรียนการสอน และแบบฝึกหัด 
*การ upload / download 
โปรแกรมต่างๆ สะดวกและ
คล่องตัวขึ้น 

ให้ อ.ผู้สอน ปรับแก้ไขเอกสาร
ประกอบการสอนให้ทันสมัย 
และปรับเปลี่ยนในกรณีที่เปลี่ยน 
อ.ผู้สอน 
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ตารางที่ 3.2_3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นิสิตชั้นปี ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี (ต่อ) 

- การรู้สื่อ (media 
literacy) 

2  - - - SMB372 Food 
Microbiology ให้นิสิตนําเสนอ
งานเป็นคลิปวีดีโอ 
- SCI302 English for Science 
II ได้นํา Youtube มาใช้ในการ
เรียนการสอน 
*นิสิตสามารถใช้สื่อในการ
นําเสนอได้ในระดับดีมาก  

เพิ่มกิจกรรมใหม่ ในการพัฒนา
ทักษะด้านสื่อ และเทคโนโลยี 

3. กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

- โครงการเสริมสร้าง
ทักษะเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
(life and career 
skills) 

4 โครงการทัศนศึกษาวิชาจุล
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการหมัก 
*ผลการประเมินดีมาก  

 

โครงการทัศนศึกษาวิชาจุล
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการหมัก 
*ผลการประเมินดีมาก  

 

โครงการทัศนศึกษาวิชาจุล
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการหมัก 
*ผลการประเมินดีมาก  
 

โครงการทัศนศึกษาวิชาจุล
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการหมัก: เปลี่ยน
สถานที่ในการศึกษาดูงาน
เพื่อให้เหมาะสม และให้มีความ
ทันสมัยและก้าวทันวิทยาการที่
เปลี่ยนไป 

4 โครงการอบรม HACCP 
*ผลการประเมินดีมาก  

โครงการอบรม HACCP 
*ผลการประเมินดีมาก 

โครงการอบรม HACCP 
*ผลการประเมินดีมาก 

โครงการอบรม HACCP 
 

3 - โครงการศึกษาเห็ดรา 
*ผลการประเมินดีมาก 

โครงการศึกษาเห็ดรา 
*ผลการประเมินดีมาก / เพิ่ม
เนื้อหาเรื่องการเพาะเห็ดฟาง 

โครงการศึกษาเห็ดรา โดยเพิ่ม
กิจกรรมภาคสนาม 
 

3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนิสิตชั้นปี 3  
*ผลการประเมินดีมาก / จัด
กิจกรรม 3 วัน 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนิสิตชั้นปี 3 
*ผลการประเมินดีมาก / จัด
กิจกรรมตลอดปี 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนิสิตชั้นปี 3 
*ผลการประเมินดีมาก / จัด
กิจกรรมตลอดปีโดยปรับปรุงจาก
ปีก่อน 

เสนอให้เป็นรายวิชา 
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ตารางที่ 3.2_3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นิสิตชั้นปี ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
3. กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

- ความเป็นผู้นําและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(leadership and 
social responsibility) 

2 - - โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ประจําปี
การศึกษา 2558 ร่วมกับคณะฯ 
*ผลการประเมินดีมาก  

 

- โครงการที่เปิดโอกาส
ให้นิสิตมีอิสระในการจัด
กิจกรรมเอง 

1-4 โครงการกีฬาโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 
10 
*ผลการประเมินดีมาก 

โครงการกีฬาโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 
11 
*ผลการประเมินดีมาก 
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ในการตอบปัญหา
ทางวิชาการ 

โครงการกีฬาโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 
12 
*ผลการประเมินดีมาก 
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ในการตอบปัญหาทาง
วิชาการ 

โครงการกีฬาโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 
13 
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การปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ตารางท่ี 3.2_3) 

จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมา พบปัญหาเรื่องกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมของนิสิตปี 3 ก่อนการฝึกงานมีขนาดกลุ่มใหญ่เกินไปทําให้นิสิตฝึกปฏิบัติได้ไม่ท่ัวถึง จากข้อมูลผล
การประเมินความพึงพอใจ จึงได้นํามาปรับแก้ไขกระบวนการ ดังน้ี 

1) กิจกรรมกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
มีน้อยและส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนิสิตชั้นปี 4 

 แนวทางการปรับปรุงคือ เพ่ิมกิจกรรมในกลุ่มทักษะดังกล่าว ในกลุ่มผู้เรียนชั้นปีอ่ืนๆ 

ในปีการศึกษา 2558 ได้เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
(innovation and creativity) ในรายวิชา SMB301 Mycology (นิสิตชั้นปีท่ี 3) โดยกําหนดกิจกรรมให้
นิสิตออกแบบส่วนผสมในการทําก้อนเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ซ่ึงพบว่านิสิตสามารถออกแบบก้อน
เห็ดจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะเห็ดได้ 

เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตด้านการรู้สื่อ (media literacy) ในรายวิชา SMB372 Food 
Microbiology (นิสิตชั้นปีท่ี 2) ให้นิสิตรู้จักค้นคว้าข้อมูล แล้วนําเสนอโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี เช่น 
การทําคลิปวีดีโอ พบว่านิสิตสามารถทําได้ในระดับดีถึงดีมาก รายวิชา BI302 Biostatistics ยังได้จัดทํา 
facebook สําหรับช่วยในการเรียนการสอน และแบบฝึกหัด ส่วนรายวิชา SCI302 English for 
Science II ได้นํา Youtube มาใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย 

 

2) ในปีการศึกษา 2557 นิสิตชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงรายวิชา SMB484 Independent Study in 
Microbiology และ SMB481 Special problems in Microbiology ไม่ค่อยสนใจในการทํา
ปฏิบัติการในช่วงต้นเทอม แต่เร่งทําในช่วงปลายเทอม จึงทํางานไม่ทัน ไม่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ถูกใช้งานหนัก 

แนวทางการปรับปรุงคือ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ โดยเพ่ิมคะแนนจากการจดบันทึก
ประจําสัปดาห์เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตรู้จักวางแผนในการทํางานมากข้ึน และทํางานเสร็จได้ทันเวลา 
(B.Sc.Micro_58_2)  

ผลการปรับปรุงคือ ในปีการศึกษา 2558 นิสิตชั้นปีท่ี 4 มีการวางแผนในการทํางานดีข้ึน สามารถ
ทํางานเสร็จได้ตามกําหนด โดยภาคเรียนท่ี 1 ในรายวิชา SMB 484 พบว่ามีนิสิตร้อยละ 91.67 (22 คน
จาก 24) ท่ีส่งผลการบันทึกประจําสัปดาห์ครบทุกครั้งตามกําหนด และภาคเรียนท่ี 2 ในรายวิชา SMB 
481 พบว่านิสิตร้อยละ 95.83 (23 คนจาก 24) ส่งผลการบันทึกประจําสัปดาห์ครบทุกครั้งตามกําหนด 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านิสิตมีการวางแผนในการทํางานท่ีดีข้ึน  (B.Sc.Micro_58_10) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_58_3.2_7 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่าง

ย่ังยืนครั้งท่ี 2 
B.Sc.Micro_58_3.2_8 รายงานกิจกรรมการเพาะเห็ดรายวิชา SMB301 Mycology 
B.Sc.Micro_58_3.2_9 A-tutor รายวิชาจลุชีววิทยา 
B.Sc.Micro_58_3.2_10 คลิปวีดีโอรายวิชา SMB372 Food Microbiology 
B.Sc.Micro_58_3.2_11 Facebook รายวิชา BI302 Biostatistics 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งช้ีที่ 3.3) 
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนการจัดการข้อร้องเรียนท่ีผ่านมา รวมท้ังสํารวจการคงอยู่ของนิสิตใน
แต่ละชั้นปี เพ่ือเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจเป็นเหตุให้นิสิตอยู่ไม่ครบตลอดหลักสูตร 
เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

การคงอยู่ของนิสิต 

ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษาท่ี

รับเข้า  
 

จํานวน
รับเข้า 

จํานวนนิสิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554  48 48 42 42 41 - = 87.5 (42*100/48) 
2555 (ปี 4) 37 - 37 25 24 3 = 64.9 (24*100/37) 
2556 (ปี 3) 48 - - 48 38 37 = 77.1 (37*100/48) 
2557 (ปี 2) 51 - - - 51 42 - 
2558 (ปี 1)  - - - - 50 - 

อัตราการคงอยู่  =  จํานวนนิสิตชั้นปีท่ี 3 
                           จํานวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีท่ี 1) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง B.Sc.Micro_58_3.1_1 

*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจํานวนนิสิต  
1. นิสิตสอบตรงบางคนในชั้นปีท่ี 1 ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอมแรกของปีการศึกษาเพ่ือรักษาสิทธิ์การ
คัดชื่อออก แต่นิสิตไม่ได้มาเรียนจริงต้ังแต่เปิดเทอม ซ่ึงรายชื่อและจํานวนนิสิตจะยังคงอยู่ในระบบนาน 
1 ปี ทําให้จํานวนนิสิตท่ีข้ึนชั้นปีท่ี 2 ลดลง 
2. นิสิตบางคนมาเรียนในหลักสูตรตามความประสงค์ของผู้ปกครอง ไม่ได้สมัครเรียนตามความชอบของ
ตนเองทําให้นิสิตมีผลการเรียนท่ีไม่ดี หรือไม่ผ่านเกณฑ์ มีผลต่อจํานวนนิสิตท่ีคงอยู่ 
 
แม้ว่าหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เช่น ความชอบของนิสิต 
และความต้องการของผู้ปกครอง แต่คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้คํานึงถึงความสําเร็จของนิสิต
เป็นสิ่งท่ีสําคัญ จึงได้กํากับติดตามการเรียนของนิสิตท่ีมีความเสี่ยง รวมท้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะนํา
ตักเตือนนิสิตเรื่องการแบ่งเวลาในการเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสม (B.Sc.Micro_58_2) 
 

 

 

* 100 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ท่ีรับเข้า 

จํานวนท่ี
รับเข้า 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2550 46 38 
(82.6%) 

     

ปี 2551 50  43 (86%)     
ปี 2552 51   44 

(86.3%) 
   

ปี 2553 59    36 
(61.02%) 

  

ปี 2554 48     41 
(85.42%) 

 

ปี 2555 37      21 
(56.76%) 

รายการหลักฐานอ้างอิง  B.Sc.Micro_58_3.3_1 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา 
 1. นิสิตบางคนทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไป ทําให้มีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาในช่วงปี
แรกๆ ทําให้มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เม่ือเรียนในปีท่ีสูงข้ึนรายวิชาเรียนมากและยากข้ึน ทําให้
นิสิตได้คะแนนสะสมตํ่ากว่าเกณฑ์ มีความเสี่ยงในการไม่จบการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 
 2. นิสิตบางคนมีปัญหาส่วนตัว ครอบครัว หรือการเงิน ทําให้ส่งผลกับการเข้าเรียนและผลการ
เรียน ซ่ึงมีความเสี่ยงในการไม่จบการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 
 3. นิสิตบางคนมีปัญหาเรื่องการเรียนเน่ืองจากไม่ชอบรายวิชาในสาขาเม่ือเริ่มเรียนรายวิชาบังคับ
ของหลักสูตร จึงทําเรื่องขอย้ายหลักสูตร หรือลาออก 
 ถึงแม้ว่าร้อยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปี 2558 จะลดลงเม่ือเทียบกับจํานวนนิสิตแรกเข้า
แต่ คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ไม่ได้น่ิงนอนใจได้ทําการกํากับติดตามผลการเรียนนิสิตท่ีมีผลการ
เรียนตํ่า หรือเสี่ยงท่ีจะไม่จบการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังปัญหาต่างๆ ของนิสิตอย่างใกล้ชิด 
และสมํ่าเสมอ โดยร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีนิสิต
ไม่สามารถเรียนต่อได้ในหลักสูตร หรือนิสิตมีความประสงค์ในการย้ายหลักสูตร ก็มีความจําเป็นท่ีจะต้อง
เห็นประโยชน์สูงสุดของนิสิตเป็นสําคัญ อาจส่งผลให้จํานวนร้อยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาลดลง 
 
การจัดการข้อร้องเรียน 

ในการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ได้เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเขียนข้อร้องเรียนส่งมาท่ี
ประธานหลักสูตรฯ หรือหัวหน้าภาควิชาได้โดยตรงท่ีห้องภาควิชาฯ หรือจากแบบสอบถาม (โดยไม่ต้อง
ระบุชื่อ ตามความประสงค์ของนิสิต) รวมท้ังสามารถโทรศัพท์สายตรงถึงฝ่ายกิจการนิสิตของภาควิชา 
หรือฝ่ายกิจการนิสิตระดับคณะ เพ่ือไม่ให้เกิดการปะทะกับคู่กรณีซ่ึงอาจทําให้เกิดความไม่สบายใจของ
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ท้ังสองฝ่าย โดยคําร้องเรียนของนิสิตจะนําเข้าท่ีประชุมของหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาร่วมกันในกรณีท่ี
เก่ียวข้องกับหลักสูตรฯ และนําเข้าท่ีประชุมภาควิชา ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับภาควิชา เป็นต้น นอกจากน้ี
ยังมีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ร่วมเป็นกรรมการกิจการนิสิตท้ังในระดับภาควิชาและระดับคณะอีก
ด้วย (อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์) 

ในปีการศึกษา 2558 มีข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองนิสิตจํานวน 1 เรื่อง ได้แก่  

- การกลับบ้านดึกของนิสิตชั้นปี 1 ในช่วงจัดกิจกรรม Science Game ซ่ึงจัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ซ่ึงผู้ปกครองนิสิตร้องเรียน
ผ่านโทรศัพท์ถึงหัวหน้าภาคฯ ซ่ึงได้จัดการข้อร้องเรียนดังน้ี  

หั วห น้าภาคฯ แจ้ ง ให้คณะกรรมการประจํ าหลักสู ตรฯทราบเ พ่ือหาแนวทางแก้ ไข 
(B.Sc.Micro_58_7) ซ่ึงมีมติให้อาจารย์ท่ีปรึกษาประจําชั้นปี (รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ และ อ.ดร. 
สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์) และอาจารย์กิจการนิสิต ตรวจสอบ ความถูกต้อง และสอบถามนิสิตถึงปัญหา
เพ่ือหาทางแก้ปัญหา ติดตามผลการแก้ไข และรายงานผล กับคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ บันทึก
เก็บเป็นข้อมูลต่อไป  

ผลการดําเนินงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาสอบถามข้อเท็จจริงถึงการทํากิจกรรมของนิสิตพบว่านิสิตมี
กิจกรรมในการซ้อมกีฬา กองเชียร์ และผู้นําเชียร์ หลังเลิกเรียน ทําให้มีนิสิตบางส่วนต้องกลับบ้านดึก 
และเดินทางกลับบ้านลําบาก ดังน้ันจึงแก้ไขโดยให้หลักสูตรทําหนังสือขออนุญาตให้นิสิตทํากิจกรรมใน
ช่วงเวลาดังกล่าว แล้วส่งถึงผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีท่ี 1 โดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นก่อนเวลา 
18:00 น และไม่มีการจัดกิจกรรมหรือการซ้อมใดๆ ในวันหยุดราชการ พร้อมท้ังให้ผู้ปกครองลงนาม
อนุญาตส่งกลับมาท่ีหลักสูตร ซ่ึงผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ตามมา
หลังจากน้ัน (B.Sc.Micro_58_3.3_1 และ B.Sc.Micro_58_8) ผลความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิตพบว่าไม่มีข้อร้องเรียน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตร 
โดยมีแนวโน้มผลการประเมินคือ ดีมาก (B.Sc.Micro_58_9) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_58_3.1_1 จํานวนคงอยู่ของนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ปี 2550 - 2558 
B.Sc.Micro_58 ประชุมหลักสูตรปี 2558-2559 วาระการกํากับติดตามผลการเรียนนิสิต 

และปัญหาของนิสิต 
B.Sc.Micro_58_3.3_1 บันทึกข้อความขออนุญาตผู้ปกครองให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 เรียนรู้จุลินทรีย์ชีวภาพ เพ่ิมพูนปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากร 
  

1.2 วิสัยทัศน์ 
 ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยทางจุลชีววิทยาท่ีมีคุณภาพ 
 
1.3 ความสําคัญ  

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด จิต
วิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกันในทุกสาขาวิชา อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ท่ีมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในปัจจุบันการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ถูกกําหนดกรอบมาตรฐานแยก
ไปในแต่ละสาขารายวิชา ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติ
ของแต่ละรายสาขาวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและให้สามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ได้ เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์อันพึงประสงค์ เป่ียมด้วยคุณธรรม จริยธรรมเป็นท่ี
ต้องการแก่สังคม 
 

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

ฝ่ายจัดการเรียนการสอน 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 

กรรมการประจําหลักสตูรฯ                     
ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ                   
อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรยั  

กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ                                              
อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข ์

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 

กรรมการประจําหลักสตูรฯ                 
ผศ.ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล 

ฝ่ายวิจัย ฝ่ายประสานงานกับภาควิชา ฝ่ายประเมินผลและวิเคราะหข์้อมูล 

ฝ่ายบริการวชิาการ 

ฝ่ายวางแผนและกํากับติดตาม 

แผนการรับอาจารย์ใหม ่

แผนการตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑ์และโครงการ
ต่างๆ 

แผนการรับนิสิต 
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ผลการดําเนินงาน  
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําผลการประชุมเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อวางแผนอัตรากําลังปีต่อปี (A) 

ประชุมอาจารย์ประจําหลักสตูรฯ เพื่อสํารวจค่า FTES รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ทุกภาคการศึกษา และรวมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของอาจารย์ใหม่เป็นประจําทุกปีจนกว่าจะได้ผลงานตีพิมพ์ (C)  

วางแผนอัตรากําลัง 

พัฒนาให้มีความพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ประจําหลักสตูรฯ 
ปีที่ 1: ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา 
ปีที่ 2: ริเริ่มโครงการวิจัยโดยขอแหล่งทุนภายใน 
ปีที่ 3: ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
�เมื่อมีผลงานตีพิมพ์สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสตูรฯ

FTES 

อาจารย์ประจําหลักสตูรฯ ≥ 5 คน 

คัดเลือกอาจารย์ที่มีคณุสมบัตติรงตามความต้องการของหลักสูตรฯ 

อาจารย์
ผู้สอนสาขา
จุลชีววิทยา อาจารย์ประจําหลักสตูรฯ 

ลาออกหรือเกษียณอายุ 

คัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตร (D) จากอาจารย์ผูส้อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ จะมีการนัดสมัภาษณ์และ
ซักถามเกี่ยวกับวิสยัทัศน์ในการผลติบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ  

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อลงมติตัดสินผลการคัดเลือก � เสนอที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่อแต่งตั้ง/แจ้งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ (D)   
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- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยามีระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรฯ มีการ
วิเคราะห์ค่า FTES ต่อจํานวนนิสิตสมํ่าเสมอ ซ่ึงขณะน้ีจํานวนนิสิตท่ีต้องดูแลตามแผนการรับนิสิตจะเป็นชั้นปี
ละ 55 คน รวม 4 ชั้นปีจะมีนิสิตในความดูแล 220 คน (B.Sc.Micro_58_1)  ซ่ึงค่า FTES ท่ีกําหนดคือ 20: 1 
ดังน้ันจะต้องมีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ อย่างน้อย 10 คน ซ่ึงหลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลังของภาควิชาชีววิทยา 
(B.Sc.Micro_58_4.1_1) ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนฯ จะพิจารณาคุณสมบัติดังน้ี (ซ่ึงกําหนดในเกณฑ์สอบ
สัมภาษณ์อาจารย์ใหม่: (B.Sc.Micro_58_4.1_2)) คือ ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาท่ี
สัมพันธ์กัน หลังจากการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่แล้วอาจารย์ผู้สอนใหม่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็น
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ดังน้ี 
 ปีท่ี 1: ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา  
 ปีท่ี 2: ริเริ่มโครงการวิจัยโดยขอแหล่งทุนภายใน  
 ปีท่ี 3: ตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

ท้ังน้ีเม่ือมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้  
 
 ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําหลักสูตรน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรฯ จะมีการประชุมกรรมการประจํา
หลักสูตรฯเพ่ือทดแทนโดยทันที โดยให้คณะกรรมการหลักสูตรฯ จะมีการนัดสัมภาษณ์และซักถามอาจารย์
ผู้สอนเก่ียวกับวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ จากน้ัน
กรรมการประจําหลักสูตรฯ จะประชุมร่วมกันเพ่ือลงมติตัดสินผลการคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี
เหมาะสมท่ีสุดโดยมีการคัดเลือกท่ีโปร่งใส ซ่ึงผลการตัดสินจะต้องมีเสียงข้างมากอย่างน้อยร้อยละ 60 (3 ใน 5 
คน) หลังจากตัดสินผลแล้ว ประธานหลักสูตรฯ จะนําเรื่องเสนอท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือแต่งต้ังกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯ ท่านใหม่ จากน้ันภาควิชาชีววิทยาเสนอไปยังคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือทําหนังสือแต่งต้ัง
กรรมการประจําหลักสูตรฯ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการหลักสูตร
ฯ ท่านใหม่ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ 

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ัง 
5 คน และท้ัง 5 คน มีวุฒิการศึกษาตรงสาขารวมท้ังเป็นอาจารย์ประจํา จึงได้วางระบบไว้เพ่ือดําเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น  

ถึงแม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร แต่หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยาจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือสํารวจให้มีอาจารย์สํารองเพ่ือทดแทนสมํ่าเสมอ โดยวิเคราะห์จากค่า 
FTES รวมท้ังประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ทุกปีการศึกษา (B.Sc.Micro_58_4.1_3) และรวมท้ัง
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของอาจารย์ใหม่ในสาขาจุลชีววิทยาเป็นประจําทุกปีจนกว่าจะได้ผลงาน
ตีพิมพ์   

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยาได้มีการติดตามอาจารย์ผู้สอนใหม่ในสาขาจุล
ชีววิทยา คือ อาจารย์ ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ และอาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเป็นคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ วท.บ. จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ดังน้ี 
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 อาจารย์ ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ 

(บรรจุเข้าทํางานเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554) 

อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม 

(บรรจุเข้าทํางานเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2555) 

ปีท่ี 1: ทํา
วิจัยร่วมกับ
อาจาร ย์ ใน
สาขา 

เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะ
ของสายพันธ์ุกลายของ Lactobacillus 
paracasei ท่ีดื้อต่อการติดเช้ือด้วยเฟจ 
(B.Sc.Micro_58_4.1_4) 

- 
 

ปีท่ี 2: ริเริ่ม
โครงการวิจัย
โดยขอแหล่ง
ทุนภายใน 

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลของสารสกัดใบ
สะเดาต่อการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ส่งเสริมการ
เจริญของพืช (B.Sc.Micro_58_4.1_5) 

เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบ
จุลินทรีย์บ่ง ช้ีและจุลินทรีย์ ท่ัวไปจากนํ้าและ
อากาศบริเวณคลองแสนแสบ รวมท้ังผลกระทบ
ของการใช้นํ้าจากคลองแสนแสบในการปลูก
พืชผักในครัวเรือน (B.Sc.Micro_58_4.1_6) 

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การคัดเลือกยีสต์ท่ีใช้
ไซโลสจากแหล่งธรรมชาติเพ่ือประยุกต์ใช้ในการผลิตไบ
โอเอทานอล  
(B.Sc.Micro_58_4.1_8) 

ปี ท่ี  3 : 
ตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัย 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง The effect of 
domestic wastewater from Thailand’s 
Saen Saeb canal on plant growth and 
rhizosphere microorganisms 

(Siriruk Sarawaneeyaruk, Onanong 
Pringsulaka, Supattra Wichalek, Rakchanok 
Koto, and Sukhumaporn Sukkhum. 2014. 
Songklanakarin J. Sci. Technol. 36 (6): 627-
632) (B.Sc.Micro_58_4.1_7) 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การผลิตเอทานอลจากวัชพืชนํ้า
ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ห มั ก แ บ บ  Simultaneous 
saccharification and fermentation (SSF) และ 
Separate hydrolysis and fermentation (SHF) 

(สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์, วัลลภา หล่อเหลี่ยม, ณัฎฐิกา 
สุวรรณาศรัย, สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
, วิเชียร กิจปรีชาวนิช. 2558. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 
31(2): 27-40) (B.Sc.Micro_58_4.1_9) 

 
หลักสูตรฯ ได้มีการนําผลนําการประชุม การวิเคราะห์ค่า FTES เสนอต่อท่ีประชุมภาควิชาฯ เพ่ือ

วางแผนอัตรากําลังปีต่อปี (A) รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เพ่ือนําไปหาแนวทางช่วยเหลือหรือ
เร่งรัดให้อาจารย์ใหม่มีผลงานตีพิมพ์เพ่ือเข้าสู่การเป็นคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯต่อไป ซ่ึงผลการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา ได้พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ ดร.สิริรักษ์ 
และอาจารย์ ดร.วัลลภา และเห็นว่าอาจารย์ท้ังสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริหาร
หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา จึงได้เสนอต่อท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยา เพ่ือดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป 
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  รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Micro_58_4.1_1 แผนอัตรากําลังของภาควิชาชีววิทยา และตารางการเกษียณอายุของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 

B.Sc.Micro_58_4.1_2 ข้อกําหนดภาระงาน (TOR) ของอาจารย์ผู้สอนสาขาจุลชีววิทยา 
B.Sc.Micro_58_4.1_3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ  
B.Sc.Micro_58_4.1_4 สําเนาหน้าผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะของสายพันธุ์กลาย

ของ Lactobacillus paracasei ท่ีด้ือต่อการติดเชื้อด้วยเฟจ 
B.Sc.Micro_58_4.1_5 สําเนาสัญญาทุนวิจัยเรื่อง ผลของสารสกัดใบสะเดาต่อการเจริญของ

เชื้อจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช 
B.Sc.Micro_58_4.1_6 สําเนาหน้าผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบจุลินทรีย์บ่งชี้และ

จุลินทรีย์ท่ัวไปจากนํ้าและอากาศบริเวณคลองแสนแสบ รวมท้ัง
ผลกระทบของการใช้น้ําจากคลองแสนแสบในการปลูกพืชผักในครัวเรือน 

B.Sc.Micro_58_4.1_7 ผลงานตีพิมพ์เรื่อง The effect of domestic wastewater from 
Thailand’s Saen Saeb canal on plant growth and rhizosphere 
microorganisms 

B.Sc.Micro_58_4.1_8 สําเนาสัญญาทุนวิจัยเรื่อง การคัดเลือกยีสต์ท่ีใช้ไซโลสจากแหล่ง
ธรรมชาติเพ่ือประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอเอทานอล 

B.Sc.Micro_58_4.1_9 ผลงานตีพิมพ์เรื่อง การผลิตเอทานอลจากวัชพืชนํ้าด้วยกระบวนการหมัก
แบบ Simultaneous saccharification and fermentation (SSF) 
และ Separate hydrolysis and fermentation (SHF) 

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเพ่ือวางแผนการบริหารอาจารย์
ประจําหลักสูตร โดยจัดทําแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับแผน
อัตรากําลังของภาควิชาชีววิทยา (B.Sc.Micro_58_4.1_1)  

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําหลักสูตรน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรฯ จะมีการประชุมกรรมการประจํา
หลักสูตรฯเพ่ือทดแทนโดยทันที (ตามระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร) ซ่ึงการบริหารอาจารย์
ประจําหลักสูตรจะมีการวางตําแหน่งงานตามโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร สําหรับอาจารย์ประจํา
หลักสูตรท่านใหม่ จะเริ่มเข้ามาในฐานะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก่อน แล้วจึงเริ่มจัดสรรตําแหน่งงานตาม
โครงสร้างตามความถนัดและสอดคล้องกับกรรมการของภาควิชาชีววิทยา  

อน่ึง ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ท่ี 132/2559) 
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา (B.Sc.Micro_58_1.1_1) โดยมีการเพ่ิมอาจารย์ ดร.สิริ
รักษ์ และอาจารย์ ดร.วัลลภา เพ่ือเตรียมตัวการเข้าเป็นกรรมการประจําหลักสูตรฯ วท.บ. จุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 โดยท้ังสองท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯทุกครั้งต้ังแต่เริ่มปี
การศึกษา 2558 และมีส่วนช่วยในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของปีการศึกษา 2558 ด้วย  
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นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ท้ัง 5 ท่านได้ทําแบบประเมินของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและได้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
(B.Sc.Micro_58_4.1_3) เพ่ือดูแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยพิจารณาจากความพึงพอใจ
โดยรวม  

ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.63 และไม่ได้มี
ข้อเสนอแนะใดๆ (B.Sc.Micro_58_10) คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯจึงนําผลประเมินความพึงพอใจด้าน
อ่ืนๆ อันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทํางาน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน จะใช้ผลประเมินการสอน ในภาค
การศึกษา 1/2558 และ 2/2558 ของอาจารย์จากนิสิตเป็นตัวชี้วัด (ปค 003) ซ่ึงผลการประเมินอาจารย์
ประจําหลักสูตรในด้านน้ีอยู่ในระดับดีมาก (B.Sc.Micro_58_4.1_10) ส่วนภาระงานด้านอ่ืนๆ จะประเมินโดย
อาศัยเกณฑ์การประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ 
(B.Sc.Micro_58_4.1_11) ซ่ึงอาจารย์ประจําหลักสูตรมีชั่วโมงปฏิบัติงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์/คน 
(ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการข้ันตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ)  

ถึงแม้ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีการศึกษาท่ีผ่านมาท้ังสองภาคการศึกษา แต่คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ ได้กําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงในการลาออกของอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ สําหรับ
อาจารย์ท่ีมีภาระงานสอนท่ีมาก จะมีการมอบหมายให้นิสิตช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการเพ่ือแบ่งเบาภาระ
ของอาจารย์ ซ่ึงโครงการน้ีได้มีการดําเนินการทุกปี (B.Sc.Micro_58_4.1_12)  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_58_4.1_10 แบบ ปค. 003  ในภาคการศึกษา 1/2558 และ 2/2558 
B.Sc.Micro_58_4.1_11 ผลการประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย                       

ศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.Micro_58_4.1_12 โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2558 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยามีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรดังนี้  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 

C ประชุมติดตามการตีพิมพ์ผลงานเมื่อบรรจุเป็นเวลา 3 ปี 

ที่ประชุมฯ เสนอ mentor เพื่อตดิตามการขอทุนฯ และการตีพิมพ์
ผลงาน 

A ที่ประชุมฯ ปรบักระบวนการตามที่อาจารย์เสนอและนําไปปรับใช้เพื่อลดระยะเวลาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

C ที่ประชุมฯ จัดประชุมเพื่อติดตามการยื่นขอผลงานและให้อาจารยท์ี่เสนอกําหนดตําแหน่งได้นําเสนอถึงอุปสรรค หรือการปรับแนวทาง 

ทําข้อตกลงเป้าหมายของการพัฒนาตนเองทางวิชาการ 

สํารวจผู้ที่ยังไมไ่ดต้ําแหน่งวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ  

D, C อาจารยผ์ู้สอนประเมินเอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการ
สอน   
� แก้ไขปรับปรุงก่อนยื่นขอผลงาน 

อาจารย์แสดงความประสงค์ยื่นขอตําแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ    

การเขียนเอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 

ที่ประชุมฯ เสนอภาควิชาเพื่อตั้งงบประมาณตอบแทนผู้ประเมินผลงาน 
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1. การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 
 หลักสูตรฯ จะสํารวจผู้ท่ียังไม่ได้ตําแหน่งวิชาการในท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ และให้ทุกคนท่ี
ยังไม่ได้ยื่นขอตําแหน่งวิชาการทําข้อตกลงเป้าหมายของการพัฒนาตนเองทางวิชาการ จากน้ันท่ีประชุมฯ จะ
เสนอ mentor เพ่ือติดตามการขอทุนฯ และการตีพิมพ์ผลงาน  
 หลังจากน้ันอาจารย์ท่ีจะย่ืนขอตําแหน่งวิชาการ จะเริ่มเขียนเอกสารคําสอนหรือเอกสารประกอบการ
สอน และนําไปใช้ในการสอนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาโดยหลังจากเสร็จสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอน
ร่วมในรายวิชาน้ัน (ถ้ามี) จะประเมินเอกสารคําสอนหรือเอกสารประกอบการสอนเพ่ือให้อาจารย์ท่ีจะย่ืนขอ
ตําแหน่งวิชาการแก้ไขปรับปรุงก่อนย่ืนขอผลงาน จากน้ันอาจารย์ท่ีย่ืนขอตําแหน่งจะรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรฯ    
 ท่ีประชุมฯ จะมีกรรมการกลั่นกรองในหลักสูตรฯ ซ่ึงมีตําแหน่งวิชาการช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในเบ้ืองต้นก่อน และเม่ือเอกสารสมบูรณ์จะเสนอภาควิชาเพ่ือต้ังงบประมาณตอบแทนผู้ประเมินผลงาน 
โดยหลังจากน้ีท่ีประชุมฯ จัดประชุมเพ่ือติดตามการย่ืนขอผลงานและให้อาจารย์ท่ีเสนอกําหนดตําแหน่งได้
นําเสนอถึงอุปสรรค หรือการปรับแนวทาง และกรรมการประจําหลักสูตรฯจะปรับกระบวนการตามท่ีอาจารย์
เสนอและนําไปปรับใช้เพ่ือลดระยะเวลาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 
 
การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการท่ีดําเนินการในปีการศึกษา 2558 
 สํารวจผู้ท่ียังไม่ได้ตําแหน่งวิชาการในท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ ให้อาจารย์ผู้สอนทําข้อตกลงเป้าหมายของการพัฒนาตนเองทางวิชาการเพ่ือกําหนดรายวิชาในการ
ขอตําแหน่ง (รายงานการประชุม) และให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งวิชาการเตรียมเอกสารคําสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน เพ่ือใช้ในการสอนก่อนย่ืนขอ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงสํารวจผู้ท่ีมีความประสงค์จะย่ืนขอ
ตําแหน่ง เพ่ือเสนอภาควิชาในการต้ังงบประมาณตอบแทนผู้ประเมินผลงาน (B.Sc.Micro_58_2)   

 โดยในปีการศึกษา 2558 ท่ีประชุมได้สํารวจอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ 
กระจ่างสังข์ ได้ย่ืนความประสงค์จะขอตําแหน่งวิชาการ โดยท่ีประชุมได้เสนอแนะให้อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ 
จัดทําเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการวิชา SMB372 Food Microbiology และใช้ในการสอนปฏิบัติการ
รายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา 2/2558 โดยมีอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันประเมินและแก้ไขเน้ือหาให้ดีย่ิงข้ึน 
(B.Sc.Micro_58_4.1_13) 

 ในปีการศึกษา 2/2558 หลังจากอาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ ได้นําเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ
วิชา SMB372 Food Microbiology ไปใช้ อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินเน้ือหาภายหลังจากการแก้ไขบท
ปฏิบัติการท่ีได้เสนอแนะไป ซ่ึงผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนท่ีสอนปฏิบัติการได้นําเข้าสู่ท่ีประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร และ mentor เห็นว่าสามารถย่ืนขอกําหนดตําแหน่งวิชาการได้ (B.Sc.Micro_58_8)  

อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ ได้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งวิชาการเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 ซ่ึงท่ีประชุมฯ ได้
มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ได้รายงานถึงความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการ
ขอตําแหน่งวิชาการต่อไป 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_58_4.1_13 เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการวิชา SMB372 Food Microbiology   
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2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และความสามารถทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ไดด้ําเนินการประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสตูรในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยดูจากแบบประเมินที่ให้กรอก
ภายหลังการเข้าร่วมประชุมเสร็จสิน้  

(P) คณะไดจ้ัดทําแผนพัฒนาบุคลากร อนุมัติแผนฯ และนําแผนลงสูก่ารปฏิบัติ 
ดําเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นส่วนหนึ่งที่
ต้องได้รับการพัฒนา เช่น การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพิ่มทักษะและ
ความสามารถในด้านวิชาการและวิจัย  

D ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสตูรได้รบัการพัฒนา ดังตาราง รวมทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็นกรรมการฝ่ายวิจยัไดม้ีการจัดโครงการส่งเสริม
บรรยากาศงานวิจัย ทั้ง 2 โครงการ  

A นําผลการประเมินในหัวข้อการปรับปรุงและข้อเสนอแนะอื่นมาปรับปรุงในปีต่อไป 
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2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร รวมท้ังอนุมัติแผนฯ และนําแผนลงสู่การปฏิบัติ 
ดําเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีต้องได้รับการพัฒนา 
(B.Sc.Micro_58_4.1_14) เช่น การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพ่ิมทักษะและความสามารถในด้านวิชาการ
และวิจัย  
 ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนา ดังตาราง (B.Sc.Micro_58_4.1_15 
ถึง B.Sc.Micro_58_4.1_18) รวมท้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็นกรรมการฝ่ายวิจัยได้มีการจัดโครงการ
ส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย ท้ัง 2 โครงการท้ังน้ีหลังจากได้เข้าร่วมแล้ว อาจารย์ทุกท่านจะทําการประเมินผล
การพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรในท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยดูจากแบบประเมินท่ีให้กรอก
ภายหลังการเข้าร่วมประชุมเสร็จสิ้น (B.Sc.Micro_58_4.1_19 ถึง B.Sc.Micro_58_4.1_23) จากน้ันจึงสรุป
นําผลการประเมินในหัวข้อการปรับปรุงและข้อเสนอแนะอ่ืนมาปรับปรุงในปีต่อไป  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_58_4.1_14 คําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ในปีการศึกษา 2558 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ ดังนี้ 

ลําดับที่ 
ชื่องานประชมุวิชาการ / โครงการประชุม อบรม หรือ

สัมมนา 
วัน-เดือน-ปี 

ชื่อหน่วยงานที่จัด 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

รหัสเอกสาร 

1. รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 
1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 2nd  Satellite 

Seminar) ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ New Core to 
Core Program ภายใต้การสนับสนุนของ JSPS-NECT 
ประจําปี 2558 (FY2015) 

12-13 พ.ย. 58 JSPS-NRCT/ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น B.Sc.Micro_58_4.1_15 
 

2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การใช้
จุลินทรียเ์พื่อการผลิตวัสดุที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  

16 มี.ค. 59 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_58_4.1_16 

3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษา
อนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ํา (Coleoptera) 

13 มิ.ย. 59 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_58_4.1_17 

2. ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 27th Annual 

Meeting of the Thai Society for BioTechnology (TSB 
2015) 

17 - 20 พ.ย. 
58 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Thai Society for 
BioTechnology/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย   

B.Sc.Micro_58_4.1_18 

2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การใช้
จุลินทรียเ์พื่อการผลิตวัสดุที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  

16 มี.ค. 59 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_58_4.1_16 
 

3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษา
อนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ํา (Coleoptera) 

13 มิ.ย. 59 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_58_4.1_17 
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ลําดับที่ 
ชื่องานประชมุวิชาการ / โครงการประชุม อบรม หรือ

สัมมนา 
วัน-เดือน-ปี 

ชื่อหน่วยงานที่จัด 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

รหัสเอกสาร 

3. ดร.ณฎัฐิกา สุวรรณาศรัย 
1 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การใช้

จุลินทรียเ์พื่อการผลิตวัสดุที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  
16 มี.ค. 59 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 
B.Sc.Micro_58_4.1_16 
 

2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษา
อนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ํา (Coleoptera) 

13 มิ.ย. 59 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_58_4.1_17 

4. ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล 
1 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การใช้

จุลินทรียเ์พื่อการผลิตวัสดุที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  
16 มี.ค. 59 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 
B.Sc.Micro_58_4.1_16 
 

2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษา
อนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ํา (Coleoptera) 

13 มิ.ย. 59 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_58_4.1_17 

5. ผศ.ดร.พิชาภคั ศรียาภัย 
1 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษา

อนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ํา (Coleoptera) 
13 มิ.ย. 59 ภาควิชาชีววิทยา/คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ/ กรุงเทพฯ/ประเทศไทย 
B.Sc.Micro_58_4.1_17 

 

แบบประเมินที่ให้กรอกภายหลังการเข้าร่วมประชุมเสร็จสิ้น  
1 รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ B.Sc.Micro_58_4.1_19 
2 ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ B.Sc.Micro_58_4.1_20 
3 ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย B.Sc.Micro_58_4.1_21 
4 ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล B.Sc.Micro_58_4.1_22 
5 ผศ.ดร.พิชาภัค ศรยีาภัย B.Sc.Micro_58_4.1_23 
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คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.2) 
ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 5 คะแนน 

ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 5 คะแนน 

ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 10.4 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

ร้อยละ 208 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 

ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 1. Pringsulaka, O., Rueangyotchanthana, K., Suwannasai, N., 
Watanapokasin, R., Amnueysit, P., Sunthornthummas, S., 
Sukkhum, S., Sarawaneeyaruk, S., and Rangsiruji, A. 2015. In vitro 
screening of lactic acid bacteria for multi-strain probiotics. 
Livestock Science 174: 66–73 (B.Sc.Micro_58_4.2.3_1) 
2. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์, วัลลภา หล่อเหลี่ยม, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, 
สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ, วิเชียร กิจปรีชาวนิช. 2558. 
การผลิตเอทานอลจากวัชพืชนํ้าด้วยกระบวนการหมักแบบ SSF และ 
SHF. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 31(2): 27-40 
(B.Sc.Micro_58_4.2.3_2) 
3. Sarawaneeyaruk, S., Krajangsang, S., Pringsulaka, O. 2015. 
The effects of neem extract and azadirachtin on soil 
microorganisms. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 
15(4): 1071-1083 (B.Sc.Micro_58_4.2.3_3) 

1 
 
 
 
 

0.8 
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ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
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ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 1. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข,์ วัลลภา หล่อเหลี่ยม, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, 
สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ, วิเชียร กิจปรีชาวนิช. 2558. 
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7. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์, วัลลภา หล่อเหลี่ยม, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, 
สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ, วิเชียร กิจปรีชาวนิช. 2558. 
การผลิตเอทานอลจากวัชพืชนํ้าด้วยกระบวนการหมักแบบ SSF และ 
SHF. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 31(2): 27-40 
(B.Sc.Micro_58_4.2.3_2) 
8. Pringsulaka, O., Rueangyotchanthana, K., Suwannasai, N., 
Watanapokasin, R., Amnueysit, P., Sunthornthummas, S., 
Sukkhum, S., Sarawaneeyaruk, S., and Rangsiruji, A. 2015. In 
vitro screening of lactic acid bacteria for multi-strain 
probiotics. Livestock Science 174: 66–73 
(B.Sc.Micro_58_4.2.3_1) 
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ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 1. ทายาท ศรียาภัย, พิชาภัค ศรียาภัย, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธ์ิ, อรินทม์ 
งามนิยม, วิรงรอง ดวงใจ. 2558. ศักยภาพด้านชีวภาพของเช้ือแอคติโนมัย
สีทจากดินป่าชายเลนจังหวัดสตลู. 2558. วารสารวนศาสตร์ 34 (2) : 51-
61 (B.Sc.Micro_58_4.2.3_10) 
2. Sriyapai, P., Kawai, F.., Siripoke, S.., Chansiri, K.., Sriyapai, T. 
2015. Cloning, expression and characterization of a 
thermostable esterase HydS14 from Actinomadura sp.strain 
S14 in Pichia pastoris. International Journal of Molecular 
Science. 16: 13579-13594. (B.Sc.Micro_58_4.2.3_11) 
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ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 10.4 
คิดเป็นร้อยละ 208 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.3) 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวน 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ตลอดเวลาท่ีหลักสูตรเปิดสอน โดยมี
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรร้อยละ 100 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และในปี
การศึกษา 2557 มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรซ่ึงได้เท่ากับร้อยละ 4.53 
(เฉลี่ยทุกด้าน) (B.Sc.Micro_58_4.1_3) รวมท้ังมีจํานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตร โดยมีสัดส่วนจํานวนนิสิตต่อจํานวนอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาชีววิทยาเท่ากับ 13.03: 1 
(จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมเท่ากับ 390.97/จํานวนอาจารย์ผู้สอนเท่ากับ 30 คน) (B.Sc.Micro_58_4.3_1) 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 20: 1 
     

ตัวบ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    100% 100% 100% 3 คะแนน 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร - 4.53 4.63 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_58_4.3_1 รายงานการวิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตนิสิตและนิสิตเต็มเวลา ปีการศึกษา 

2558 
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หมวดท่ี 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการภาควิชาชีววิทยา ร่วมกันกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
คุณลักษณะของนิสติท่ีพึงประสงค์ และรูปแบบหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาในหลักสูตร 

 กรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการภาควิชาชีววิทยาร่วมกันกําหนดแผนการเรยีน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทําการปรับปรุงเพ่ิมเตมิรายวิชา คําอธิบายรายวิชาและ/หรือเน้ือหาใน
รายวิชาท่ีใช้สอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

นําผลการประเมินเข้าท่ีประชุมหลกัสูตรฯ เพ่ือใช้ในการวางแผนออกแบบหลักสตูร และสาระวิชาใน
หลักสตูร 

หลักสตูรฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรฯ 

คณะวิทยาศาสตร์แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

นํา มคอ. 2 ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทําการวิพากย์และเสนอข้อเสนอแนะจากน้ันกรรมการประจําหลักสตูร 
เพ่ือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร 

เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการฝา่ยวิชาการและคณะกรรมการประจําคณะ 

เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

คณะกรรมการประจําหลักสตูรฯวางแผนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรจากผลการ
ประเมินวิพากษ์หลักสตูรจากนิสิตปัจจุบัน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ มคอ.7 ของแต่ละปีการศึกษา   
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทําการจัดทํามคอ. 3 และ 4 และจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาระ
เน้ือหาในแต่ละวิชาตามคําอธิบายรายวิชาท่ีกําหนดไว้ใน มคอ. 2 

สอบประเมินความรู้กลางภาคปลายภาคและการสอบปฏิบัติ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ และสภา มศว 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ฯ วิเคราะห์ผลจากความพึงพอใจของนิสิต การทาํทวนสอบ และภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิตและ ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งจัดทํา มคอ. 7 เพือ่สรุปผลการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา  

 

ทําการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยนิสติทุกช้ันปีและนําผลการประเมินเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสตูรฯ 

นําหลักสตูรมาใช้ในการเรียนการสอน 

นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบประเมิน ปค.003 และนําผล

การประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสตูรฯ 

แจ้ง สกอ. รับทราบหลักสตูร 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกของ
หลักสตูรฯ 

จัดทํา สมอ. 08 หากมีการปรับปรงุแก้ไขหลักสตูรฯ 

นําสรุปผลการประเมินและการปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ ไปใช้ใน
การวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 
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 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ จะครบรอบเวลาในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ัน 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงเริ่มดําเนินการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกรอบเวลาท่ีทาง
คณะวิทยาศาสตร์กําหนด (B.Sc.Micro_58_5.1_1) โดยได้มีการสรรหาหรือคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พร้อมท้ังกําหนดหน้าท่ี (TOR) ในการดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงปี 2560 (B.Sc.Micro_58_6) และนํารายชื่อเสนอต่อภาควิชาชีววิทยา และ
คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อไป นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ได้วาง
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ รวมท้ังระดับมหาวิทยาลัย
โดยส่งตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เข้าร่วมอบรมในโครงการ “คลินิคพัฒนาคุณภาพวิชาการ” หัวข้อ
ต่างๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพ่ือนําแนวทางมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ เช่น หัวข้อการออกแบบ
สอบถามเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร การจัดทํามาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงรายวิชา  การชี้แจงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร (B.Sc.Micro_58_7) คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกําหนด (B.Sc.Micro_58_10) โดยดําเนินการดังน้ี  

 1. รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิต นิสิตในหลักสูตร และอาจารย์ผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

 2. รวบรวมข้อมูลวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ แบบประเมินวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆ และแบบประเมินวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิต  

 3. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 
 4. รวบรวมข้อมูลหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาจากต่างสถาบันเพ่ือเทียบเคียงรายวิชาท่ีเปิดสอนให้

สอดคล้องกัน 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา (ตามท่ี สกอ. กําหนด) โดยกําหนดหลักคิดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ปรัชญา การศึกษา และคุณลักษณะของนิสิตท่ีพึงประสงค์ รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จาก
ผลการรวบรวมสรุปผลการประเมินจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน และอาจารย์ประจําท่ีมีต่อ
หลักสูตรฯ ผลการนิเทศนิสิตฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัยและผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ. 7 
ของปีการศึกษา 2557 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (B.Sc.Micro_58_9)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีการศึกษา 2556-2558  

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 3.94 4.4 4.5 
(2) ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 3.22 4.13 4.13 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 3.44 4.24 4.2 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ คะแนน 3.8 4.45 4.63 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 3.58 4.02 4.27 
(6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย มีทักษะสื่อสาร คะแนน 3.54 4.18 4.32 
คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ คะแนน 3.6 4.25 4.35 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา  ร้อยละ 35.96 46.72 45.28 
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ผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
นิสิต คะแนน - 3.55 4.15 
อาจารย์ คะแนน - 4.40 4.63 
บัณฑิต คะแนน - 4.00 4.24 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในหลักสูตร % - 92.00 96.43 

 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรฯ จากบัณฑิต (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2559) โดยนิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2550-2558 จํานวน 5 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ใน
สถาบันท่ีมีชื่อเสียงได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC) สถาบันพยาธิวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ ฯ เป็นต้น ซ่ึงได้ให้ข้อคิดเห็นดังแบบสรุป
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรจุลชีววิทยา โดยเสนอประเด็นท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี 

ข้อคิดเห็นจุดเด่นของหลักสูตร ข้อคิดเห็นจุดด้อยของหลักสูตร 
• เน้นการวิเคราะห์มากกว่าการจํา 
• มีการเรียงลําดับรายวิชาได้อย่างต่อเน่ืองท้ัง

หลักสูตร 
• เน้นทางด้านจุลชีววิทยาท่ัวไปทําให้ นิสิตมี

ความรู้ครอบคลุมทุกด้าน 
• การสอนของอาจาร ย์ ท่ี ดู ใส่ ใจ  มีการ เ น้น

จุดสําคัญท่ีต้องรู้ เน้ือหาครอบคลุม 
• ครอบคลุมสามารถนํามาใช้ในการประกอย

วิชาชีพได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ  

• เพ่ิมประสบการณ์การฝึกปฏิบัติให้มากข้ึน 
• เพ่ิมวิชาเลือกทางด้านจุลชีววิทยาสุขภาพ 
• หลักสูตรยังคงยึดตามหนังสือ/อยู่ในห้องเรียน/

ห้องปฏิบัติการ ควรให้นิสิตได้ออกไปศึกษาดูงาน 
เก็บตัวอย่าง หรือศึกษา จากภายนอกสถานท่ี 
เพราะจะได้มา ซ่ึงประสบการณ์ ท่ีสามารถ
นํามาใช้ได้จริง 

ข้อคิดเห็นการส่งเสริมศักยภาพ 
• ทักษะด้านการปฏิบัติ 
• การนําเสนอผลงาน 
• ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  
• ทักษะการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

ข้อคิดเห็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
• เรื่องการนําไปใช้ในเชิงปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 
• การเตรียม สารเคมี,ตัวอย่าง,วัสดุอุกรณ์ ควรให้นิสิตเริ่มเตรียมเองต้ังแต่ชั้นปีท่ี 2 เพ่ือให้เกิดความ

รับผิดชอบ ความชํานาญ ความเข้าใจ จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในด้านจองการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
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 โดยหลังจากการรวบรวมผลการประเมิน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จึงได้นําผลการประเมิน
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณากับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เพ่ือ
ออกแบบรายวิชา หรือสาระรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงการแผนการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี  
(B.Sc.Micro_58_10)  

1. การเพ่ิมเติมรายวิชา ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย และปรับจํานวนหน่วยกิตให้
เหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนได้
ร่วมกันปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือเสนอให้มีรายวิชาใหม่ๆ ท่ีจําเป็นต้องเรียนหรือรายวิชาใหม่ท่ีได้
จากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร  การควบคุมและการประกัน
คุณภาพท่ีควรเสริมเข้าไปในสาระรายวิชาของหลักสูตร เป็นต้น ตัวอย่างรายวิชาเลือกท่ีเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แสดงดังตาราง 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่ม ี วจช 491 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา 

 1(0-3-0) 
รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบาย
รายวิชา 
 

ศึกษาทฤษฎี เทคนิคท่ีสําคัญในการใช้และการดูแล
รักษาเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องทางด้านจุลชีววิทยา  

2.2   วิชาเฉพาะ 2.2  วิชาเฉพาะด้าน  
2.2.3 วิชาเอกเลือก 2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก  
วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย

ทางอาหาร 4(3-3-4) 
เปลี่ยนแปลง 
1. ช่ือรายวิชา 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การเสีย
ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการ
เกิดโรคเน่ืองจากอาหารเสยี  ตลอดจนการสุขาภิบาล
ด้านอาหาร และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การเสีย
ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการ
เกิดโรคเน่ืองจากอาหารเสยี  ความปลอดภัยในอาหาร 
การปฏิบัติท่ีดีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุด
วิกฤติท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาล
ของโรงงานผลิตอาหาร  การควบคุมและการประกัน
คุณภาพ  การจัดการระบบในโรงงานผลติ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย  

 
2. การกําหนดผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวัง และมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum 

mapping) 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา และอาจารย์ผู้สอนกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในเล่มหลักสูตร โดยให้อยู่
ภายใต้กรอบของผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังของหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
(B.Sc.Micro_58_10)  
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3. การปรับปรุงแผนการเรียน 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 9 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป 9 หน่วยกิต 
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 

11 หน่วยกิต วิชาแกนเฉพาะสาขา 8 หน่วยกิต 

คม 100  เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) คม 101 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป I 1(0-2-1) คม 191 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-2-1) 
ชว101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
คณ 115 แคลคูลสั 1 3(3-0-6)   
รวมจํานวนหน่วยกิต 20หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 20หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 6 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) มศว252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)   
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 

4 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   3 หน่วยกิต 

ฟส 100 ฟิสิกส์ท่ัวไป 3(3-0-6) วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1(0-2-1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 8 หน่วยกิต 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   3 หน่วยกิต คม 221   เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
วทศ 301  ภาษาอังกฤษสาํหรบัวิทยาศาสตร์1 3(3-0-6) คม 292  ปฏิบัติการเคมีอินทรย์ี 1(0-3-0) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  8 หน่วยกิต ชว 301 ชีววิทยาของเซลล ์ 4(4-0-8) 
ชว 262 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)   
ชว 263 นิเวศวิทยาปฏิบัติการ 1(0-3-0) วิชาเฉพาะด้านเลือก  6 หน่วยกิต 
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหารและความ

ปลอดภัยทางอาหาร 
4(3-3-4) 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) อ่ืนๆ 2-3 หน่วยกิต 
รวมจํานวนหน่วยกิต 21หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 18-19 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป 3 หน่วยกิต 
  มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 18 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 14 หน่วยกิต 
คม 241  ชีวเคมี 1 3(3-0-6) วจช 302 วิทยาไวรัส 3(2-3-4) 
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-0) วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรย์ี 3(3-0-6) 
คม 350  เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(2-3-4) 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) วจช 491 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุล

ชีววิทยา 
2(1-3-0) 

ชว 341 พันธุศาสตร ์ 4(3-3-6) วจช 303 สถิติจุลชีววิทยา 3(2-3-4) 
วจช 301 วิทยาเห็ดรา 3(2-3-4)   
วจช 421 การจัดจําแนกแบคทีเรยี 3(2-3-4)   
รวมจํานวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี2 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 หน่วยกิต 
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0) วจช 481 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 2(0-6-0) 
*วจช 499 ฝึกงาน 1(0-100-0) วจช 483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1)   
  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านเลือก                         3 หน่วยกิต หรือให้เลือกเรียนจนได้หน่วยกิตรวมไม่น้อย

กว่า 132 หน่วยกิต 
 

วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
รวมจํานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
  
 จากประเด็นสําคัญท่ีทําการปรับปรุงหลักสูตร และแผนการเรียนฉบับปรับปรุงปี 2560 เห็นได้ว่า 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้คํานึงถึงหลักการออกแบบหลักสูตรตามประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. การกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ท้ังรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาควิชา 
เช่น BI101 Biology I, BI191 Laboratory in biology I, SMB201 Microbiology, SMB202 
Laboratory in Microbiology เป็นต้น และรายวิชาท่ีเปิดสอนนอกภาควิชา 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_58_5.1_2) ท่ีช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ 
ทักษะผ่านการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีในคําอธิบายรายวิชามีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับชื่อ
วิชา จํานวนหน่วยกิตและมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมในสิ่งท่ีควรเรียนอย่างครบถ้วน รวมท้ังในหลักสูตรฯ มี
วิชาเอกเฉพาะท่ีมีความลึกและเป็นจุดเน้น เช่น วิชา SMB372 Food Microbiology, SMB301 
Mycology, SMB421 Determinative Bacteriology, SMB302 Virology, SMB 332 Microbial 
Physiology และ SMB311 Microbial Genetics เป็นต้น (B.Sc.Micro_58_5.1_2)  

2. รายวิชามีความต่อเน่ืองเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และเน้ือหาท่ีกําหนดในรายวิชาไม่มี
ความซํ้าซ้อน เช่น รายวิชา SMB201 Microbiology เป็นรายวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐานซ่ึงนิสิตจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนก่อนท่ีจะเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ นอกจากน้ียังมีรายวิชา SMB477 Industrial 
Microbiology ซ่ึงจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตชั้นปีท่ี 3 เป็นการเรียนพ้ืนฐานเก่ียวกับจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมท่ัวไป เป็นการวางพ้ืนฐานให้นิสิตเข้าใจกระบวนการเบ้ืองต้น ซ่ึงในชั้นปีท่ี 4 ได้จัดวิชาเลือก 
SMB479 Fermentation Technology ให้นิสิตท่ีสนใจเรียนรู้เพ่ิมเติม ให้มีความรู้ลึกลงไปในศาสตร์
เก่ียวกับเทคโนโลยีการหมักซ่ึงต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานของวิชา SMB477 Industrial Microbiology 
(B.Sc.Micro_58_5.1_2) 

3. เปิดสอนรายวิชาตามลําดับท่ีเหมาะสม เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอดเช่น 
ในหลักสูตรฯ ได้ระบุว่าให้นิสิตท่ีเรียนในหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาน้ี จะต้องผ่านการเรียนพ้ืนฐานวิชา 
BI101 Biology I, BI191 Laboratory in Biology I, SMB201 Microbiology และ SMB202 
Laboratory in Microbiology ก่อนท่ีจะเรียนวิชาเอกบังคับ และวิชาเลือกอ่ืนๆ ต้ังแต่ปี 2 เทอม 2 เป็น
ต้นไป และรายวิชาท่ีเป็นวิชาเลือกส่วนใหญ่ เช่น SMB477 Industrial Microbiology, SMB372 Food 
Microbiology, SMB475 Environmental Microbiology, SMB476 Agricultural Microbiology และ 
SMB479 Fermentation Technology ได้จัดแผนการเรียน ไว้ในปีท่ี 2 เทอม 2 ปี 3 และ ปี 4 
(B.Sc.Micro_58_5.1_2) 
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4. การเปิดสอนในรายวิชาเลือกท่ีสนองต่อความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงาน เน่ืองจากนิสิตท่ีจะจบในสาขาวิชาจุลชีววิทยาน้ันสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายด้าน 
เช่น ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และยังสามารถศึกษาต่อปริญญาโท-เอกได้ ดังน้ัน 
ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีการเปิดสอนวิชาเลือกต่างๆท่ีหลากหลาย เช่น SMB475 Environmental 
Microbiology, SMB476 Agricultural Microbiology, SMB479 Fermentation Technology, 
SMB451 Medical Microbiology, BI442 Genetics engineering, BI454 Immunology และ 
SMB372 Food Microbiology ซ่ึงนิสิตสามารถเลือกเรียนตามท่ีตนเองสนใจ มีความถนัด และคิดว่า
สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเรียนต่อได้ (B.Sc.Micro_58_5.1_2) 

5. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ และคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการทํางาน หลักสูตรฯ ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย ส่งเสริมความสามารถพิเศษให้แก่เด็ก เช่น ทักษะการสื่อสาร 
และการใช้ภาษาท้ังไทยและอังกฤษ โดยในรายวิชา SMB482 Seminar in Microbiology I, SMB483 
Seminar in Microbiology II, SMB302 Virology, SMB477 Industrial Microbiology, SMB451 
Medical Microbiology และ SMB476 Agricultural Microbiology (B.Sc.Micro_58_5.1_2)  

นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ได้ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ และ                    
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงปี 
2560 โดยมีคําสั่งของมหาวิทยาลัยเลขท่ี ศธ 0519.1.103/4487 แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา            
หลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_58_10 และ B.Sc.Micro_58_5.1_3) โดยหลังจากผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จะดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สภาวิชาการและสภา มศว และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไปก่อนการนํา
หลักสูตรฯ มาใช้กับนิสิตชั้นปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หลังจากนําหลักสูตรฯ ไปใช้ในการ
เรียนการสอนแล้วคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯจะทําการประเมินระบบและกลไกของการดําเนินงาน
หลักสูตรฯ จากน้ันนําผลการประเมินไปปรับปรุงหากพบว่ามีประเด็นท่ีต้องแก้ไขจึงจะทําการปรับปรุง
หลักสูตรฯ ย่อยซ่ึงหากไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จะ
ดําเนินการจัดทํา สมอ.08 เพ่ือเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และสกอ. เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 ในส่วนของปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้ใช้สาระรายวิชาและแผนการสอนในหลักสูตรตาม 
มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(B.Sc.Micro_58_12) โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เป็นผู้บริหารจัดการจัดการเรียนการสอนและ
กํากับให้แผนการเรียนเป็นไปตาม มคอ.2 ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้
วางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยทําการตรวจสอบรายวิชาท่ีจะเปิดสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียน
โดยพิจารณาจากตารางสอนท่ีทางคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเป็นผู้จัดทําข้ึน รวมท้ัง
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 ให้เป็นไปตาม curriculum mapping (B.Sc.Micro_58_13) และเม่ือ
ดําเนินการสอนเป็นท่ีเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นภาคเรียน นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรทําการ
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําสรุปรายงานผลการ
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) รวมถึงรวบรวมภาวะการมีงานทําและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และสาระรายวิชาของ
หลักสูตรในรอบปีต่อไป (B.Sc.Micro_58_9) 
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในด้านการศึกษาทางจุลชีววิทยา จากสาระในหลักสูตร 
วท.บ.จุลชีววิทยาฉบับปรับปรุงปี 2554 โดยนํารายวิชาท่ีมีการวางแผนการดําเนินการปรับปรุงจากแผน 
มคอ. 5  ปีการศึกษา 2557 มาทําการปรับปรุงในปี 2558 โดยพบว่ามีรายวิชาท่ีมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปน้ี   

1. ในรายวิชา SMB421 Determinative Bacteriology ได้ทําการปรับหัวข้อท่ีสอนใหม่ให้
สอดคล้องกับ Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology ฉบับล่าสุดเพ่ือให้เน้ือหามีความ
ทันสมัยมากย่ิงข้ึน (B.Sc.Micro_58_5.1_4) 

2. มีการปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ให้มีความทันสมัยมากข้ึน เช่น
วิชา SMB 372 Food Microbiology ได้ทําการปรับปรุงเน้ือหาในภาคบรรยายและปฏิบัติการโดยได้ทํา
การเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนในหัวข้อ GMP, HACCP ในรายวิชา SMB301 Mycology มีการเพ่ิม
กิจกรรมใหม่ในการเรียนรู้แบบ Problem based learning วิชา SMB451 Medical Microbiology และ 
SMB302 Virology เพ่ิมปฏิบัติการ นอกจากน้ีในรายวิชา BI302 Biostatistics ได้ปรับเปลี่ยนเน้ือหาภาค
บรรยายและผู้สอน เป็นต้น (B.Sc.Micro_58_5.1_5) 
  3. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ และคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการทํางาน หลักสูตรฯ ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย ส่งเสริมความสามารถพิเศษให้แก่เด็ก เช่น ทักษะการสื่อสาร 
และการใช้ภาษาท้ังไทยและอังกฤษ โดยในรายวิชา SMB302 Virology, SMB477 Industrial 
Microbiology, SMB451 Medical Microbiology และ SMB476 Agricultural Microbiology ได้มีการ
กําหนดให้นิสิตนําเสนองานวิจัยแบบบรรยายหน้าห้อง โดยนิสิตเป็นผู้เลือกงานวิจัยท่ีเป็นภาษาอังกฤษตาม
หัวข้อท่ีกําหนดจัดเตรียม powerpoint เพ่ือใช้ในการบรรยาย และนําเสนอให้อาจารย์เป็นผู้ให้คะแนน 
และเพ่ือนในชั้นเรียนร่วมซักถาม (B.Sc.Micro_58_5.1_6) 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร และทักษะ ICT โดยการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาได้นําระบบ Atutor มาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนิสิต ช่วยให้นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนได้ผ่านอินเตอร์เนต ใช้ระบบเครือข่าย social media ต่างๆ เช่น Facebook 
รวมท้ังในรายวิชา SMB372 Food Microbiology ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร และ
ทักษะ ICT โดยการกําหนดให้นิสิตจัดทําวีดีโอนําเสนองานเพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้มีความเข้าใจ
มากย่ิงข้ึน เป็นต้น (B.Sc.Micro_58_5.1_7) 

นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังมีรายวิชาท่ีเปิดไว้เพ่ือให้ยืดหยุ่นและทันสมัย ได้แก่ รายวิชา SMB401 
Special topics in Microbiology I และ SMB402 Special topics in Microbiology II เพ่ือเปิดสอนใน
กรณีท่ีหลักสูตรฯ ต้องการเปิดสอนในหัวข้อท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน (B.Sc.Micro_58_12) 
 จากน้ันคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ดําเนินการให้ อาจารย์ผู้สอน รวมถึงรายวิชา Special 
Topic ซ่ึงจําเป็นต้องมีการกําหนดผู้สอนและหัวข้อก่อนการเปิดสอนจากน้ันจัดทํา มคอ. 3 เสนอต่อท่ี
ประชุมหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาโดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานของหลักสูตรฯ ท่ีกําหนดไว้ในเล่ม มคอ. 2 อาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดจนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา จากน้ันอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯร่วมกันพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยใช้
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แบบฟอร์มออนไลน์ซ่ึงทางคณะวิทยาศาสตร์จัดทําข้ึน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชานําไปสรุปผล
ลงใน มคอ. 5 และนํา มคอ. 5 เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือนํามาใช้วางแผนการ
ปรับปรุงสาระของรายวิชา ให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อไปในปีการศึกษาต่อไป (B.Sc.Micro_58_11) 
 นอกจากน้ียังนําข้อมูลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้แบบประเมิน 
ปค.003 การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพ่ือนํามาใช้ร่วมในการ
วิเคราะห์และสรุปประเด็นสําคัญในการนําไปใช้ปรับปรุงการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป (B.Sc.Micro_58_11) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_58_5.1_1 แผนการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบเวลาของคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Micro_58_5.1_2 ร่าง มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ จุลชีววิทยา ฉบับปรับปรุงปี 2560 
B.Sc.Micro_58_5.1_3 คําสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา 
B.Sc.Micro_58_5.1_4 มคอ. 3 รายวิชา SMB421 
B.Sc.Micro_58_5.1_5 มคอ. 3 รายวิชา SMB 372, SMB301, SMB451, SMB302, BI302 
B.Sc.Micro_58_5.1_6 มคอ. 3 รายวิชา SMB302, SMB477, SMB451, SMB476 
B.Sc.Micro_58_5.1_7 ตัวอย่างหน้าเวปท่ีมีการใช้เทคนิคทาง ICT มาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.2) 
- การกําหนดผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 น้ี หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจํ าหลักสูตรฯ เ พ่ือสํ ารวจจํานวนนิสิตและวางแผนระบบผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(B.Sc.Micro_58_2) โดยจากการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้ตรง
กับความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับจํานวนนิสิตในแต่ละวิชา รวมท้ังพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษ
จากภายนอกเพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ตรงตามสาขามากท่ีสุดโดยมีรายละเอียดท่ีมีการปรับปรุงจากปี
การศึกษา 2557 ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

กําหนดผู้สอนในรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน และแจ้งรายละเอียดของวิชาท่ีสอน

ในคาบแรกของการเรียนการสอน  

ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามสาระรายวิชา  

หลังจากจบภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนแจ้งเกรด และอุปสรรคปัญหาในรายวิชาให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และท่ีประชุมภาควิชาชีววทิยา   

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาเกรด มคอ. 5 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างการเรียนการสอนและผลการประเมินการสอนตามแบบ ปค.003 

วางแผนในการวางระบบผู้สอนในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ทําการปรับปรุงการกําหนดผู้สอนจากข้อมูล

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปีการศึกษาต่อไป  
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รายวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
ภาคเรียนท่ี 
1/2557 

ภาคเรียนท่ี 
1/2558 

SMB 201 
Microbiology 

อ.ณัฎฐิกา, 
อ.สุขุมาภรณ์,  
ผศ.พิชาภัค,  
ผศ.ขจีนาฏ,  
รศ.อรอนงค์, 
อ.วัลลภา 

อ.ณัฎฐิกา, 
อ.สุขุมาภรณ์,  
ผศ.พิชาภัค,  
ผศ.ขจีนาฏ,  
รศ.อรอนงค์, 
อ.วัลลภา,  
อ.ประภากร 

เพ่ิม อ.ประภากรในหัวข้อ Algae, 
protozoa เปลี่ยนเวลาสอนหัวข้อ 
bacterial Genetics เป็นสัปดาห์ท่ี 
3 และ 4 

SMB 202 
Laboratory in 
Microbiology 

รศ.อรอนงค์, 
อ.สิริรักษ์,  
อ.ณัฎฐิกา, 
อ.สุขุมาภรณ์,  
ผศ.พิชาภัค,  
ผศ.ขจีนาฏ,  
รศ.อรอนงค์, 
อ.วัลลภา,  
อ.ประภากร 

รศ.อรอนงค์, 
อ.สิริรักษ์,  
อ.ณัฎฐิกา, 
อ.สุขุมาภรณ์,  
อ.รักชนก,  
ผศ.ขจีนาฏ,  
รศ.อรอนงค์, 
อ.วัลลภา,  
อ.ประภากร 

เพ่ิม อ.รักชนก เพ่ือช่วยสอนแทน 
ผศ.พิชาภัคซ่ึงลาคลอด 
และ อ.วัลลภา เตรียมปฏิบัติการ
แทน ผศ.พิชาภัค 

SMB 475 
Environmental 
Microbiology 

รศ.อรอนงค์,  
ผศ.พิชาภัค 

รศ.อรอนงค์,        
ผศ.ขจีนาฏ 

เพ่ิม ผศ.ขจีนาฏ เพ่ือช่วยสอนใน
หัวข้อ extreme microorganism 
แทน ผศ.พิชาภัค ซ่ึงลาคลอดและ
หัวข้อ wastewater treatment 
แทน รศ.อรอนงค์ 

SMB 476 
Agricultural 
Microbiology 

อ.สิริรักษ์, 
อ.สุขุมาภรณ์, 
อ.ประภากร 

อ.สิริรักษ์, 
อ.สุขุมาภรณ์, 
อ.ประภากร 

หัวข้อบทนําเก่ียวกับเชื้อจุลินทรีย์ มี
การเปลี่ยนแปลงโดยในปีการศึกษา 
2559 ได้มอบหมายให้ อ.ประภากร
เป็นผู้สอนแทน อ.สุขุมาภรณ์ 

SMB 479 
Fermentation 
Technology 

ผศ.ขจีนาฏ, 
อ.สุขุมาภรณ์ 

ผศ.ขจีนาฏ, 
อ.สุขุมาภรณ์ 

เชิญอาจารย์พิเศษจากศูนย์ Biotec 
เพ่ือสอนวิธีการเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย์ 
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รายวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
ภาคเรียนท่ี 
1/2557 

ภาคเรียนท่ี 
1/2558 

SMB 499 Internship รศ.อรอนงค์, 
อ.สุขุมาภรณ์ 

อ.สิริรักษ์, อ.วัลลภา อาจารย์ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลง
ตามอาจารย์ท่ีปรึกษาของแต่ละปี
การศึกษา และทําการเพ่ิมเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

SMB372 Food 
Microbiology 

รศ.อรอนงค์, 
อ.สุขุมาภรณ์ 

รศ.อรอนงค์, 
อ.สุขุมาภรณ์ 
คุณนํ้าฝน 

เพ่ิมอาจารย์พิเศษจากบริษัทท่ี
เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพ
โรงงานผลิตอาหารสอนในหัวข้อ 
GMP, HACCP 

 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้มีการกําหนดรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบตามความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน เช่น ในรายวิชา SMB201 Microbiology ซ่ึง
เป็นวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน หลักสูตรฯ ได้ทําการประชุมและจัดอาจารย์ผู้สอนตามหัวข้อต่างๆท่ีมีความ
หลากหลายตามประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน ส่วนใน
รายวิชาอ่ืนๆ เช่น ในรายวิชา SMB479 Fermentation Technology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น           
ผศ.ขจีนาฎ โพธิเวชกุล และ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ ซ่ึงทําวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีการหมัก และ
รายวิชา SMB476 Agricultural Microbiology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ ซ่ึง
ทําวิจัยทางด้านพืชและการเกษตร รายวิชา SMB301 Mycology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น อ.ดร.ณัฎฐิกา 
สุวรรณาศรัย และ อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Fungi และรายวิชา SMB302 
Virology และ SMB451 Medical Microbiology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ ซ่ึง
ทํางานวิจัยและมีความชํานาญเก่ียวกับไวรัสวิทยา เป็นต้น  

ในด้านการกําหนดอาจารย์พิเศษ หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และชํานาญในหัวข้อน้ันๆ มาร่วมสอน เช่น ในรายวิชา SMB302 Virology ได้ทําการเชิญ อ.ดร.วันเพ็ญ 
ศรีทองชัย จากกรมวิชาการเกษตร มาเป็นอาจารย์พิเศษและสอนในหัวข้อ plant virology และใน
รายวิชา SMB479 Fermentation Technology ในหัวข้อการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ได้เชิญ ดร.ชาญ
วิทย์ สุริยฉัตรกุล จาก BIOTEC รายวิชา SMB372 Food Microbiology ได้เชิญคุณนํ้าฝน เสง่ียมรักษ์จาก
บริษัท TUV NORD มาสอนในหัวข้อ GMP, HACCP (B.Sc.Micro_58_2) 

การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ (senior project) ในปีการศึกษา 2558 น้ันหลักสูตรฯ มี
ระบบการคัดเลือกหัวข้อโครงการโดยให้อาจารย์แต่ละท่านส่งหัวข้อและจํานวนกลุ่มท่ีจะรับนิสิตชั้นปีท่ี 4 
มายังอาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี 4 จากน้ันจัดให้มีการแนะนําแต่ละหัวข้อให้นิสิตพิจารณา และนิสิตเป็นผู้
เลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจเพียง 1 หัวข้อเท่าน้ัน โดยเกณฑ์การรับนิสิตเป็นไปตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ กําหนดไว้จากน้ันนําผลสรุปการกําหนดแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_58_3) หลังจากนิสิตเริ่มทําโครงการ จนถึง
ปลายภาคเรียนท่ี 1 ทางหลักสูตรฯ ได้มีระบบติดตามความก้าวหน้าของการทําโครงการ senior project 
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โดยจัดให้มีการนําเสนอความก้าวหน้าของนิสิตแต่ละกลุ่ม และอาจารย์ทุกท่านท่ีเข้าร่วมฟังให้คะแนน
ประเมินผลการทําโครงการในภาคเรียนท่ี 1 ในรายวิชา SMB484 Independent Study in 
Microbiology และหลังจากสิ้นสุดภาคเรียนท่ี 2 ได้กําหนดให้นิสิตจัดทําโปสเตอร์ นําเสนอผลงานวิจัย
ร่วมกับนิสิตของภาควิชาอ่ืนๆ ในโครงการนําเสนอผลงานของนิสิตประจําปีการศึกษา 2558 คณะ
วิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 22 เมษายน 2559 ซ่ึงนิสิตสามารถฝึกการนําเสนอแบบโปสเตอร์ และยังสามารถ
สํารวจผลงานวิจัยของนิสิตในสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือนําไปใช้ปรับปรุงการทํางานต่อไปซ่ึงหลังจากสิ้นสุดการ
นําเสนอผลงานแล้วอาจารย์ผู้สอนและควบคุมดูแลโครงการของนิสิตเป็นผู้ประเมินผลและให้คะแนนใน
รายวิชา SCI421 Project of pure science หลังจากน้ันนําผลการทําโครงการ senior project นําเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อไปซ่ึงจากรายงานการประชุมหลักสูตรฯ พบว่านิสิตชั้นปีท่ี 4 
จํานวน 1 คนได้รับรางวัลนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ได้แก่ น.ส.ณัฐธิดา สุดยัง นิสิตภายใต้การดูแล
ของ อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ และได้รับรางวัลการนําเสนอโปสเตอร์ดีเด่นจํานวน 1 คนคือ นายบดีศร 
สรชาติ นิสิตภายใต้การดูแลของ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ (B.Sc.Micro_58_10) 

จากน้ันอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะสาขาจุลชีววิทยา จัดทํา มคอ. 3 ของทุกรายวิชาก่อนเปิด
ภาคการศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชานํา มคอ. 3 แจกให้นิสิตในวันแรกของการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ืออธิบายหัวข้อท่ีสอน กิจกรรมท่ีต้องทํา เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ให้นิสิต
เข้าใจและวางแผนในการเรียนตลอดภาคการศึกษา  

หลังจากทําการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 เรียบร้อยแล้วอาจารย์ผู้สอน
ส่งผลการเรียนเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือปรึกษาหารือในแต่ละรายวิชา
ว่ามีปัญหาเกิดข้ึนหรือไม่ รวมท้ังนําสรุปแบบประเมินการสอน ปค. 003 และ มคอ. 5 มาพิจารณาในการ
กําหนดผู้สอนต่อไป (B.Sc.Micro_58_6, B.Sc.Micro_58_11) โดยจากมติท่ีประชุมหลักสูตรระบุว่าเม่ือ
พิจารณาจากการประเมินการสอน ปค. 003 แล้วการจัดอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาไม่มีปัญหาใดๆ  

สําหรับในรายวิชา SMB202 Laboratory in Microbiology ซ่ึง รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ ได้
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าในปีการศึกษา 2558 จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวซ่ึงเปิดสอนให้กับ
นิสิตนอกหลักสูตรประกอบด้วย วท.บ. ชีววิทยา กศ.บ.ชีววิทยา และ วท.บ.จุลชีววิทยา ซ่ึงมีจํานวนนิสิต
ท้ังสิ้น 109 คน ได้จัดการสอนเป็นจํานวน 4 ห้อง ห้องละ 40-45 คนโดยมีอาจารย์ผู้สอนห้องละ 2 คน คิด
เป็นอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเท่ากับ 1: 20 คน ซ่ึงจากผลการประเมิน ปค. 003 พบว่าในรายวิชาน้ีนิสิตมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด แต่ในปีการศึกษา 2559 จะมีจํานวนนิสิตเพ่ิมข้ึนจากเดิมเป็น 
180 คน รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะจึงเสนอให้วางระบบการวางผู้สอนตามอัตราส่วนดังกล่าว และเพ่ิม
จํานวนห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

นอกจากน้ีการวางระบบผู้สอนของรายวิชาในหลักสูตรฯ ได้กําหนดระบบพ่ีเลี้ยง (mentor) 
เพ่ือให้มีการถ่ายทอดและฝึกให้อาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์ท่ีได้รับรายวิชาสอนใหม่ได้เรียนรู้เน้ือหาและวิธี
สอนจากอาจารย์ท่ีสอนเดิม เช่นในรายวิชา SMB332 Microbial Physiology ได้มีการเพ่ิม อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม ช่วยสอนในปฏิบัติการและสอนบรรยายในบางหัวข้อ เพ่ือเตรียมความพร้อมซ่ึง ผศ.ขจีนาฎ 
โพธิเวชกุลจะเกษียณอีก 4 ปีข้างหน้า และในรายวิชา BI302 Biostatistics อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย ซ่ึง
เป็นอาจารย์ใหม่และต้องรับผิดชอบสอนในรายวิชาดังกล่าวเข้ามาสังเกตการสอนในปีการศึกษา 2557 
เพ่ือนําไปใช้ในการเตรียมสอนบรรยายและปฏิบัติในปีการศึกษา 2558 ซ่ึงหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
พบว่า นิสิตทําการประเมิน ปค. 003 และมีผลสรุปค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก 
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- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีหลักสูตรฯ ทําการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯได้มีการวางแผนเพ่ือกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 โดยการนําวาระกําหนดการ
เตรียมจัดทํา มคอ. เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ก่อนการเปิดภาคการศึกษา 
(B.Sc.Micro_58_2 และ B.Sc.Micro_58_6) และหลังจากทําการเรียนการสอนครบตลอดท้ังภาค
การศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯได้กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทําการ
ประเมินผลการเรียนของนิสิต นําผลการเรียนและ มคอ. 5 และ มคอ. 7 แจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ทราบ (B.Sc.Micro_58_7, B.Sc.Micro_58_11 ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาเฉพาะสาขาจุลชีววิทยาจัดทํา มคอ.3 ของทุกรายวิชาก่อนเปิดภาค
การศึกษา ซ่ึงในภาคเรียนท่ี 1/2558 มีรายวิชาท่ีมีนิสิตลงทะเบียนเรียนท้ังสิ้น 10 รายวิชา และมีการ
จัดทํา มคอ.3 เป็นจํานวน 10 รายวิชาคิดเป็น 100% และในภาคเรียนท่ี 2/2558 มีรายวิชาท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนท้ังสิ้น 8 รายวิชา และมีการจัดทํามคอ. 3 เป็นจํานวน 8 รายวิชาคิดเป็น 100%  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาได้มี
การจัดทํา มคอ.3 ในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยได้ติดตามการจัดทํา มคอ.3 ภายใน 30 วันก่อนเปิดภาค
การศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพิจารณาพบว่าอาจารย์ผู้สอนได้จัดทํา มคอ. 3 ใน
ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ ครบถ้วน 100% ตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนด (B.Sc.Micro_58_2 และ B.Sc.Micro_58_6, B.Sc.Micro_58_7, B.Sc.Micro_58_11) 

 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้มีการวางแผนเพ่ือกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ.3 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ จัดทํา มคอ.3 ของทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ กําหนดให้ทุกรายวิชาจัดทํามคอ. 3 ให้ตรงตาม
กําหนดเวลา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอน
ในทุกรายวิชาได้มีการจัดทํา มคอ.3 ในระยะเวลาท่ีกําหนด  

รายวิชาใดท่ีมคอ.5 ในส่วนสาระหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ.3ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรกําหนดให้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนการสอนในมคอ.3 และให้นําประเด็นดังกล่าวเข้าชี้แจงในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ทุกครั้ง  
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       - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมติท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดให้มีการจัดบริการวิชาการร่วมกันภายใต้ชื่อโครงการ 
“โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จ.สระแก้ว อย่างย่ังยืน” ข้ึน ในวันท่ี 16 เดือน พฤศจิกายน 2558 ณ 
โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยจากการประชุมภาควิชาชีววิทยาและการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯจุลชีววิทยา หลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา) 
ได้เสนอความคิดเห็นร่วมกันและมีมติให้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
BI261 Ecology เน่ืองจากมีนิสิตในหลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา วท.บ.ชีววิทยา และวท.บ.จุลชีววิทยาเรียน
ร่วมกัน โดยดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ Bio - Eco and 
protozoa (B.Sc.Micro_58_5) โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ท่ีเป็นตัวแทนในการดูแลนิสิต และเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการคือ อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ และ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
ซ่ึงหลังจากสิ้นสุดการจัดบริการวิชาการแล้ว ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอต่อท่ีประชุม 
หลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาสรุปผลและวางแผนการบริการวิชาการต่อไป ซ่ึงจากผลการประเมินพบว่านิสิตมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (B.Sc.Micro_58_6) และพบว่านิสิตสามารถบูรณาการความรู้
ด้านโพรโทซัว และนิเวศวิทยา ตลอดจนนิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และพัฒนาความรู้ได้
แม่นยํามากข้ึนจากการสังเกตของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้เข้าร่วมบริการวิชาการ  ดังน้ันจากผลสรุป
โครงการบริการวิชาการน้ี ได้นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงมีมติให้มีการบูรณาการ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ได้วางแผนและกําหนดหัวข้อ รวมท้ังรายวิชาท่ีทําการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พิจารณาส่งตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เข้าร่วมวางแผนการ
จัดบริการวิชาการกับภาควิชาชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์  

ทําการประเมินผลการบริการวิชาการ และนําบทสรุปพิจารณาร่วมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พิจารณาการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีนิสิตหลักสูตร วท.บ.
จุลชีววิทยา ลงทะเบียนเรียน ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 และแจ้ง

รายละเอียดของวิชาท่ีสอนในคาบแรกของการเรียนการสอน  

นําผลการประเมินการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนมาใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการ
วิชาการในรอบถัดไป 
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บริการวิชาการกับการเรียนการสอนในปีต่อไป โดยกําหนดให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือ
รายวิชาท่ีจะทําการบูรณาการตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของภาควิชาและคณะ
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้กิจกรรมบริการวิชาการน้ีมีความย่ังยืนสืบต่อไป (B.Sc.Micro_58_6) 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ได้พิจารณาการนํา

กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตในปีการศึกษา 2557 โดย อ.
ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา SMB301 Mycology เป็นผู้จัดการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการบูรณาการงานวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 
problem based learning โดยกําหนดปัญหาจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนิสิตคือคลองแสนแสบซ่ึงนํ้าใน
คลองแสนแสบน้ันเน่าเสียเป็นอย่างมาก จึงให้นิสิตแต่ละกลุ่มนํากระบวนการวิจัยท่ีสอดคล้องกับวิชา 
SMB301 Mycology มาใช้ เช่น การออกแบบการทดลอง การกําหนดวิธีวิจัย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้อง มาใช้ศึกษาปริมาณและชนิดของราท่ีพบในนํ้าคลองแสนแสบ โดยหลังจากทําการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้วได้นําผลการประเมินเสนอต่อท่ีประชุมหลักสูตรฯ โดยพบว่า 
ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจักการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ีนิสิตยังรู้จักการ
วางแผน และมีทักษะทางปัญญาในรายวิชาดังกล่าวมากข้ึน จากผลการประเมินในปี 2557 น้ี 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯจึงขอเสนอให้รายวิชา SMB301 Mycology ดําเนินการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนต่อไป และสนับสนุนให้ในอีกหลายๆ วิชาดําเนินการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน เช่นเดียวกับรายวิชาน้ี นํามาสู่แผนของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ท่ี
ได้กําหนดให้รายวิชาบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ได้แก่ รายวิชา SMB301 Mycology โดย

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ได้วางแผนและกําหนดหัวข้อ รวมท้ังรายวิชาท่ีทําการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน  

มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาท่ีทําการบูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอนวางแผนการดําเนินการต่อไป 

 

ทําการประเมินผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  
และนําบทสรุปเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  

ทําการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  

นําผลการประเมินการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนมาใช้ในการ
ปรับปรุงวางแผน 
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อาจารย์ผู้สอนได้เปลี่ยนแปลงหัวข้อบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน คือ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
เบ้ืองต้น โดยยังคงรูปแบบ problem based learning  การดําเนินการของอาจารย์ผู้สอนได้กําหนด
หัวข้อ “การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเบ้ืองต้น” และให้นิสิตได้ใช้ทักษะนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
(innovation and creativity) โดยให้นิสิตออกแบบส่วนผสมในการทําก้อนเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ผล
จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ส่งผลให้นิสิตได้พัฒนาตนเองในด้านความรับผิดชอบและ
พัฒนาทักษะทางปัญญา อันสืบเน่ืองมาจากการนําความรู้ในห้องเรียนไปพัฒนาสืบค้นหาความรู้และนํามา
ต่อยอดกับงานวิจัยในการออกแบบสูตรอาหารก้อนเห็ด ผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบน้ีพบว่า นิสิตความความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด และสามารถพัฒนาความรู้ในการเพาะเห็ดไปใช้ในทักษะอาชีพ
ได้  (B.Sc.Micro_58_6) 

นอกจากน้ีในรายวิชา SMB301 Mycology ยังได้ร่วมบูรณาการนอกสาขา โดยบูรณาการร่วมกับ
สํานักงานนวัตกรรมการเรียนรู้ ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการ
แปรรูปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมการเพาะเห็ดเบ้ืองต้น ซ่ึงจัดโดยสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ี
ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างรายวิชา 
รายวิชา SMB301 Mycology และ SWU374 สัมมาชีพชุมชน โดยนิสิตได้นําองค์ความรู้ด้านวิทยาเห็ดรา
ไปแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชน เปิดโลกทัศน์จากห้องปฏิบัติการสู่การทําเกษตร เกิดแนวคิดนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้ ส่วนรายวิชา SWU374 สัมมาชีพชุมชน นิสิตจะได้เรียนรู้และเข้าใจพัฒนา    
อัตลักษณ์ด้านทักษะการสื่อสาร ได้ฝึกการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชน  นอกจากน้ีนิสิตยัง
ใช้ทักษะการสื่อสารในการฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (B.Sc.Micro_58_5.2_1) จากผลการประเมิน
น้ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มีมติเห็นถึงประโยชน์และพัฒนาการการเรียนรู้ของนิสิต จึงขอให้
อาจารย์ผู้สอนได้บูรณาการรายวิชาน้ีต่อไป และผลักดันส่งเสริมให้รายวิชาอ่ืนได้บูรณาการเช่นเดียวกันน้ี 
(B.Sc.Micro_58_6) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_58_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การ

เพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : อบรม
การเพาะเห็ดเบ้ืองต้น ครั้งท่ี 1/2559 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 79 
 

การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางในการ

ประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบดังน้ีคือ ในท่ีประชุมได้มีการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ตามท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากําหนดข้ึนซ่ึงแสดงเกณฑ์อย่างชัดเจนไว้ใน มคอ. 3 และ course 
syllabus รวมท้ังทําการพิจารณานํ้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชา (B.Sc.Micro_58_2, B.Sc.Micro_58_5.3_1) 

ในปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมาหลักสูตรฯ ได้ทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ครบ 
25% ของรายวิชาท้ังหมดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน ดังน้ันจากการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
จึงมีมติให้มีการเพ่ิมจํานวนรายวิชาท่ีให้มีการทวนสอบฯ โดยกําหนดให้ทุกวิชาท่ีหลักสูตรฯ รับผิดชอบในปี
การศึกษา 2558 จัดให้มีการทวนสอบฯ ให้เป็นไปตาม curriculum mapping โดยวิธีการในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้แบบสอบถามออนไลน์ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดทําข้ึน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบฯ และคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เป็นผู้ติดตามและ
พิจารณาผลท่ีได้จากการทวนสอบฯ (B.Sc.Micro_58_2, B.Sc.Micro_58_5) จากน้ันนําผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือรายงานและสรุปผลการ
ดําเนินงานของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม curriculum mapping (B.Sc.Micro_58_6, 
B.Sc.Micro_58_11) ซ่ึงจากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกรายวิชาพบว่า นิสิตสามารถ
พัฒนาทักษะท้ัง 5 ด้านโดยได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโดยนิสิตมีค่าต้ังแต่ 4.00 ข้ึนไป นอกจากน้ีท่ี
ประชุมหลักสูตรฯ ภาควิชา และคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาค
การศึกษา เพ่ือตรวจสอบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นระบบ และตรวจสอบผลการเรียน

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้วางแผนให้มีการจัดการทวนสอบในแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนใน    
ปีการศึกษา 2558  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชากําหนดให้นิสิตทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                    
หลังการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ 

นําสรุปผลการทวนสอบและมคอ.7 จากการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ไปปรับปรุงการทวนสอบใน
ปีการศึกษาต่อไป 

นําผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ มคอ.7 เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
เพ่ือรายงานและสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม curriculum mapping 
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ท่ีมีปัญหาในแต่ละภาคการศึกษา(B.Sc.Micro_58_6, B.Sc.Micro_58_10) จากน้ันนําผลการเรียนสรุปลง
ใน มคอ. 7 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทวนสอบฯ ต่อไป 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรฯ ได้มีการร่วมกันประชุมวางแผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตอย่าง
มีระบบโดยได้กําหนดวาระการประชุมเก่ียวกับการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่
ละรายวิชาจาก มคอ.3 และ course syllabus ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้เกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปในทางเดียวกัน โดยหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการดังน้ี (B.Sc.Micro_58_2, 
B.Sc.Micro_58_5.3_1)  

1. รายวิชาท่ีเน้นทฤษฎีได้กําหนดให้คะแนนส่วนใหญ่เป็นคะแนนสอบจากภาคบรรยายประมาณ 
60% ในขณะท่ีภาคปฏิบัติได้คิดคะแนนเป็น 40% ดังแสดงใน course syllabus ของรายวิชา SMB301 
Mycology, SMB372 Food Microbiology, SMB477 Industrial Microbiology, SMB475 
Environmental Microbiology และ SMB479 Fermentation Technology เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ในรายวิชาท่ีเน้นบรรยายเพียงอย่างเดียวได้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็น 100% เฉพาะ
ภาคบรรยายเท่าน้ัน เช่นวิชา SMB201 Microbiology ในส่วนของรายวิชาท่ีเน้นปฏิบัติเป็นหลักเช่น 
SMB202 Laboratory in Microbiology และ SMB484 Independent Study in Microbiology ได้
กําหนดคะแนนปฏิบัติเป็น 100% (B.Sc.Micro_58_5.3_1) 

2. ภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนจนครบระยะเวลาสอบกลางภาค หรือปลายภาค 
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ทําการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดย ใช้เครื่องมือประเมินท่ีมีความ

กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละรายวิชาก่อนการทําการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 นําเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการให้คะแนน/เกรดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาคะแนน/เกรด ว่าเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
หรือไม่หากมีวิชาใดท่ีเกณฑ์การประเมินนิสิตมีปัญหาจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในท่ีประชุม                                

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ อีกครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานําเกณฑ์ท่ีผ่านการพิจารณาแล้วไปใช้ในการเรียนการสอน 
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หลากหลาย เช่น การใช้ข้อสอบอัตนัย และปรนัย ในทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน มีการสอบย่อย ก่อนการเรียน
ในแต่ละครั้งเช่น รายวิชา SMB372 Food Microbiology และ SMB202 Laboratory in Microbiology 
เป็นต้น มีการจัดให้สอบปฏิบัติในรายวิชา SMB202 Laboratory in Microbiology เพ่ือวัดทักษะในการ
นําไปปฏิบัติงานจริง มีการจัดทํารายงานในทุกรายวิชาท่ีมีปฏิบัติการ (B.Sc.Micro_58_5.3_1) 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้กําหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง
เครื่องมือท่ีใช้ ในการประเมินคุณภาพของนิสิต ในรายวิชา พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา (SMB201 
Microbiology) ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้
เครื่องมือวัดผลประเมินผลของนิสิตมีความถูกต้องแม่นยํามากข้ึน (B.Sc.Micro_58_2, B.Sc.Micro_58_6) 

4. หลักสูตรฯ ได้วางแผนให้มีการจัดสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF เพ่ือประเมินทักษะ
ทางปัญญา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ก่อนจบ
การศึกษา สําหรับการประเมินความรู้ซ่ึงในปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมาได้จัดสอบ exit exam เช่นกันแต่
กําหนดเกณฑ์ให้นิสิตสอบผ่านเม่ือได้คะแนนมากกว่า 75% และไม่ได้นํามาคํานวณเป็นคะแนนในวิชาท่ี
นิสิตลงทะเบียนเรียนดังน้ันจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯในปีท่ีผ่านมาจึงกําหนดให้มีการ
นําผลการสอบ exit exam มาคํานวณเป็นคะแนนเพ่ือท่ีจะทําให้นิสิตมีความต่ืนตัวและเตรียมอ่านหนังสือ
มาก่อนสอบ ดังน้ันในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีการกําหนดเกณฑ์ใหม่ ให้คะแนนการสอบเป็นส่วนหน่ึง
ของวิชา SMB 481 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา โดยคิดเป็นสัดส่วน 20% โดยข้อสอบได้ครอบคลุมหัวข้อ
วิชาบังคับในหลักสูตรวท.บ. จุลชีววิทยา 7 หัวข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือนิสิตต้องได้คะแนน
มากกว่าร้อยละ 70 ของทุกหัวข้อวิชาจึงจะผ่าน และคิดเป็นคะแนน 20 คะแนนของวิชา SMB 481 หาก
นิสิ ต ไ ม่ผ่ านให้สอบซ่อม โดย ถ้าสอบไ ม่ผ่ านหั ว ข้อวิ ชา ใด  ให้หั กคะแนนหั ว ข้อวิ ชาละ 3% 
(B.Sc.Micro_58_8) อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตชั้นปีท่ี 4 นําผลการสอบ exit exam เข้าท่ีประชุมกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือสรุปประเมินความรู้ความสามารถของนิสิตก่อนจบการศึกษา และท่ีประชุมฯ ได้
เสนอแนะให้จัดการสอบ exit exam อีกครั้งให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน TQF ในปีการศึกษาถัดไป 
(B.Sc.Micro_58_10) 

5.  มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในรายวิชา SMB484 Independent Study in 
Microbiology และรายวิชา SMB481 Special Problem in Microbiology โดยจากปีการศึกษา 2557 
พบว่าการประเมินผลการเรียนของนิสิตในรายวิชาดังกล่าวมีเกณฑ์การประเมินท่ีไม่แน่นอนและไม่สามารถ
แบ่งเป็นเกรดได้อย่างละเอียดชัดเจน  ท่ีประชุมหลักสูตรฯ จึงวางแผนให้รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการทํา
ปัญหาพิเศษในปีการศึกษา 2558 มีการจัดการท่ีดีข้ึน (B.Sc.Micro_58_2)ดังน้ันในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรฯ จึงได้ดําเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา SMB484 Independent Study of 
Microbiology และรายวิชา SMB481 Special problem in Microbiology ในปีการศึกษา 2558 ได้นํา
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนของนิสิตมาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯพิจารณา
ร่วมกัน โดยกําหนดเกณฑ์ดังน้ี  
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วิชา SMB484 Independent Study of Microbiology ภาคเรียนท่ี 1/2558 
เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 

* คะแนนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา   50 
* บันทึกประจําสัปดาห์ 20 
สอบปฏิบัติ  10 
การนําเสนอผลงาน (powerpoint)  20 
รวม   100 

 
วิชา SMB481 Special Problem in Microbiology ภาคเรียนท่ี 2/2558 
 

หมายเหตุ * เป็นคะแนนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 1- ท้ังน้ีหากนิสิตขาดทําเวรทําความสะอาดหลังวิชาสัมมนา จะถูกหักครั้งละ 5% 

ยกเว้นกรณี (1) ป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ หรือ (2) ลากิจโดยแจ้งให้อาจารย์สิริ
รักษ์หรืออาจารย์วัลลภาทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

หมายเหตุ 2- บันทึกประจําสัปดาห์ต้องให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโปรเจคลงนามยืนยันในแต่ละ
สัปดาห์ โดยอาจบันทึกการทําปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับโปรเจค การวางแผนทํา
ปฏิบัติการ หรือบันทึกข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด การอ่านวารสาร
ทางวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับโปรเจคนิสิต 

ระดับคะแนน [อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม] 
A มากกว่าร้อยละ 80 
E ตํ่ากว่าร้อยละ50 

             อ่ืนๆ อิงกลุ่ม 
  โดยจากเกณฑ์ท่ีกําหนดในรายวิชาน้ีส่งผลให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากย่ิงข้ึนซ่ึงหากนิสิตคนใดท่ี
มีความประพฤติไม่ดี ไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้ังใจในการทําปฏิบัติการ จะได้ผลการเรียนท่ีตํ่าลง  

จากการดําเนินงานข้างต้นตลอดปีการศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้รายงานผลการให้คะแนน/เกรดต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จากน้ันท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกัน
พิจารณาคะแนน/เกรดว่าเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้หรือไม่หากมีวิชาใดท่ีเกณฑ์การ
ประเมินนิสิตมีปัญหาจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ อีกครั้ง 
(B.Sc.Micro_58_6 และ B.Sc.Micro_58_10) 

เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 
* คะแนนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา   30 
* บันทึกประจําสัปดาห์ 20 
การนําเสนอผลงาน (poster)  20 
สอบความรู้ท่ัวไปทางด้านจุลชีววิทยา (exit exam) 20 
รายงาน 10 
รวม   100 
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- กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลาท่ีหลักสูตรฯ ทําการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนเพ่ือกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 7 โดยการนํา
วาระกําหนดการเตรียมจัดทํา มคอ. 5 และ 7 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ก่อนการปิด
ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ชี้ แ จ ง ร ะ บ บ ก า ร ก ร อ ก ข้ อ มู ล  ม ค อ .  5  อ อ น ไ ล น์ ต า ม เ ว ป ไ ซ ต์
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ (B.Sc.Micro_58_6, B.Sc.Micro_58_10) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาเฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยา จัดทํา มคอ. 5 ของทุกรายวิชาภายใน 
30 วันหลังปิดภาคการศึกษา ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาเฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยา ท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน นอกจากน้ีหลังจากปิดภาคการศึกษาเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้
ร่วมกันจัดทํา มคอ. 7 และนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ตามกําหนดเวลา 
(B.Sc.Micro_58_7, B.Sc.Micro_58_11)  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาได้มี
การจัดทํา มคอ. 5 ในระยะเวลาท่ีกําหนด ได้ติดตามการจัดทํา มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
การศึกษา มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ร่วมกัน

คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้มีการวางแผนเพ่ือกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 และ 7 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ จัดทํา มคอ. 5 ของทุกรายวิชาภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ กําหนดให้ทุกรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 ให้ตรงตามกําหนดเวลา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอน
ในทุกรายวิชาได้มีการจัดทํา มคอ. 5 ในระยะเวลาท่ีกําหนด  

รายวิชาใดท่ีมคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ.3 ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดให้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนการสอนใน มคอ. 3 และให้

นําประเด็นดังกล่าวเข้าชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ทุกครั้ง  

เม่ือสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯจัดทํา มคอ.7 และนําเสนอต่อท่ีประชุมฯ เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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พิจารณารายละเอียด มคอ.5 และ มคอ.7 ในการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และตรวจสอบ 
มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ. 3 (B.Sc.Micro_58_11) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯกําหนดให้ทุกรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 ให้ตรงตาม
กําหนดเวลา และหากรายวิชาใดท่ีมคอ.5 ในส่วนสาระหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ.
3 ให้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนการสอนในมคอ.3 และให้นําประเด็นดังกล่าวเข้าชี้แจงในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ทุกครั้ง ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 ไม่มีรายวิชาใดท่ี มคอ. 5 ในส่วนสาระ
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนใน มคอ. 3 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_58_5.3_1 Course syllabus ของทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานจามตัวบ่งชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7     
ท่ีหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 

* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะข้อ 1, 6 และ ข้อ 10 เท่าน้ัน การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้ออ่ืน ๆ และ/หรือการดําเนินงานตามสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตาม มคอ.2 หมวดท่ี 
7 ข้อ 7 ของหลักสูตรน้ัน ๆ    

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสตูร มสี่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร
  

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ทุกคนได้มสี่วนร่วมในการประชุม เพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสตูรฯ โดยมีการจัดการประชุมท้ังสิ้น 11 
ครั้ง 

B.Sc.Micro_58_1-
B.Sc.Micro_58_11 

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

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา ได้จัดทํา มคอ. 2 ของหลักสูตร โดย
ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2555 และได้ เ ปิดสอนในภาค
การศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555  

B.Sc.Micro_58_12 

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

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา โดยมีจํานวน
ท้ังสิ้น 17 รายวิชา  

B.Sc.Micro_58_13 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบ
ทุกรายวิชา โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 17 รายวิชา  

B.Sc.Micro_58_14 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา ได้จัดทํา มคอ. 7 แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 
28 มิถุนายน 2559 และผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ตามรายงาน
กา รปร ะ ชุมค รั้ ง ท่ี  5/2559 เ มื่ อ วั น ท่ี  30 
มิถุนายน 2559 

B.Sc.Micro_58_11 

 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 86 
 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุก
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชา
ท่ีเปิดสอนโดยนําผลการเรียนเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  

B.Sc.Micro_58_6 และ 
B.Sc.Micro_58_10 

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

หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา ได้มีการประชุม
เพ่ือสรุปผลการประเมินการดําเ นินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือ
นํามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป โดยให้ทุกรายวิชา
ระบุการปรับปรุงใน มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีเปิด
ในปีการศึกษา 2559 

B.Sc.Micro_58_13 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่  

9 อาจารย์ประจําหลักสตูรและ
อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์ผูส้อนทุก
คนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

B.Sc.Micro_58_4.1_15 
ถึง 

B.Sc.Micro_58_4.1_18 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ 

หลักสตูรฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรยีน
การสอนจํานวน 2 คนและท้ัง 2 คนได้มีการ
พัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในโครงการ
ศึกษาเห็ดรา  

B.Sc.Micro_58_5.4_1 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 โดยมีความพึงพอใจเท่ากับ 
4.24 

B.Sc.Micro_58_9 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 โดยมีความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.35 

B.Sc.Micro_58_2.1_1 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_58_5.4_1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาเห็ดรา (นางสาวเกตุวดี อินเสียน และนาง

ประกายรัตน์ กสิกรรม 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 87 
 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งช้ีที่ 6.1) 

 

นิสติและอาจารย์ประเมนิสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และเสนอเสนอแนะความต้องการ

กรรมการประจําหลกัสตูร

กรรมการประจําหลกัสตูรประชุมร่วมกับคณาจารย์
ภาควชิาชีววิทยา เพื�อประเมนิสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ที�

ควรจัดหาเพื�อการเรียนการสอน

     กรรมการประจําหลกัสตูรร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนภาควชิา และ
กรรมการฝ่ายแผน คณะวิทยาศาสตร์จัดทาํแผนงบประมาณแผ่นดนิ

และสาขาขาดแคลนเพื�อจัดซื +อครุภัณฑ์/ สิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอ
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

ภาควชิาชีววิทยา/ คณะวทิยาศาสตร์ จัดซื +อครุภัณฑ์ 
เพื�อสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับใช้ในการเรียนการสอน

กรรมการประจําหลกัสตูรซึ�งอยู่ในกรรมการ
ครุภัณฑ์ภาควชิา  ทําการตรวจสอบครุภัณฑ์

ประจําปี

นิสติและอาจารย์ประเมนิสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้
ที�มอียู่ และข้อเสนอแนะในสิ�งที�ควรเพิ�มเติม

กรรมการประจําหลกัสตูรนําผลจากการประเมนิของอาจารย์และนิสติมา
ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควชิาชีววทิยา เพื�อประเมนิสิ�งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที�ควรจัดหามาเพิ�มเติม

กรรมการประจําหลกัสตูรร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนภาควชิา และกรรมการฝ่ายแผนคณะ
วทิยาศาสตร์ จัดทาํแผนงบประมาณรายได้ เพื�อจัดซื +อสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ที�ควรจัดหามา
เพิ�มเติม เสนอคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 

ภาควชิาชีววิทยา/ คณะวทิยาศาสตร์ จัดซื +อครุภัณฑ์ เพื�อสนับสนุนการเรียนรู้
เพิ�มเติมตามข้อเสนอแนะของนิสติและอาจารย์
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ผลการดําเนินงาน   

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มีระบบการดําเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ต้ังแต่การเตรียมความพร้อม
ของห้องเรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ในการเรียนการสอน
ประจําไว้ในห้องปฏิบัติการ และร่วมจัดหาหนังสือและวารสารท่ีเก่ียวข้องไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
สําหรับการค้นคว้าและเรียนรู้ทางด้านจุลชีววิทยา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 กรรมการประจําหลักสูตรฯได้ร่วมกันจัดทําระบบและกลไก โดยการประชุมกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ และจัดทํา มคอ. 2 ซ่ึงระบุไว้ในหัวข้อการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆ 
ได้แก่ แผนบริหารงบประมาณ ทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิม ความเพียงพอของทรัพยากร และการจัดหาทรัพยากร
การเรียนรู้เพ่ิมเติม (B.Sc.Micro_58_12) 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมกันจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรจุลชีววิทยาใน
แต่ละปี  โดยในส่วนของหนังสือ ตําราและวารสารเพ่ือการค้นคว้าของนิสิต อาจารย์ประจําหลักสูตร
ร่วมกับสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย จัดหาหนังสือและวารสารท่ีเ ก่ียวข้องไว้ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยสําหรับการค้นคว้าและเรียนรู้ในวิทยาการและความก้าวหน้าทางด้านจุลชีววิทยาท้ังในรูปของ
เอกสาร (hard copy) และ e-book โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหนังสือและตํารา
ท่ีเก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ จํานวน 152,064 เล่ม  นอกจากน้ีคณาจารย์และนิสิตสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น Science Direct หรือ SCOPUS เป็นต้น (B.Sc.Micro_58_6.1_1)  

 นอกจากน้ีในท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการพิจารณาประเมิน
ความต้องการและความจําเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการ
สอนว่ามีความเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอต่อการเรียนการสอนเพียงใด รวมท้ังพิจารณาข้อเสนอของ
อาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากแบบสอบถามและได้นําข้อสรุปความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ต่างๆ เข้าสู่ท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยา จากน้ันกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกับกรรมการฝ่าย
แผน ภาควิชาชีววิทยาในการจัดทําแผนและงบประมาณของภาควิชาชีววิทยา เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาของหลักสูตร ด้วยงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณแผ่นดิน สาขาขาดแคลน และเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผน คณะวิทยาศาสตร์ในข้ันตอน
การจัดซ้ือต่อไป 

  ตัวอย่างเช่น กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือพิจารณาว่า ใน
ปีการศึกษา 2558 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ซ่ึงใช้ในการเรียนการสอน
ภาคบรรยาย ยังไม่เพียงพอ และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตาท่ีใช้ในการเรียนการสอน
วิชาชีววิทยาพ้ืนฐานและนิเวศวิทยาสําหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 และ 2 มีจํานวนไม่เพียงพอ รวมท้ังประเมินว่ามี
ครุภัณฑ์หลายชนิดยังไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน  
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 จากน้ันกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมจัดทําแผนและงบประมาณของภาควิชาชีววิทยา โดย
เสนอของบประมาณแผ่นดิน สาขาขาดแคลน เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิชาของหลักสูตร 
ด้วยงบประมาณแผ่นดิน สาขาขาดแคลน ประจําปีงบประมาณ 2559 (B.Sc.Micro_58_6.1_2) ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคจํานวน 1 เครื่อง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง กล้อง
จุลทรรศน์สเตริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จํานวน 6 กล้อง นอกจากน้ีได้จัดซ้ือ ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิคฟุต 
จํานวน 2 ตู้ เพ่ือใช้เก็บสารเคมีและสต็อคเชื้อจุลินทรีย์ และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบลําแสงเด่ียว
ในช่วงมองเห็น จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันในท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯหลักสูตรฯ 
เก่ียวกับผลการประเมินนิสิตทุกชั้นปีในหลักสูตรฯ เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ซ่ึงนิสิต
ส่วนใหญ่เห็นว่า หนังสือ/ตําราและสื่อการเรียนรู้ในสํานักหอสมุด ทันสมัยและมีความเพียงพอ แต่มี
ข้อเสนอแนะว่าในบางหัวข้อ ยังมีหนังสือ ตําราน้อย และได้เสนอว่าต้องการให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้
ในการเรียนปฏิบัติการท่ีทันสมัย หลากหลายและควรจัดหาเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ
เพ่ิมข้ึน (B.Sc.Micro_58_4) ในส่วนของหนังสือ/ตํารา วารสารและสื่อการเรียนรู้ในสํานักหอสมุด 
กรรมการประจําหลักสูตรฯจะได้พิจารณาเสนอสํานักหอสมุด ให้มีการสั่งซ้ือหนังสือ ตําราเพ่ิมข้ึนให้
ครอบคลุมในทุกด้านของจุลชีววิทยา  

 นอกจากน้ีได้จัดหาเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน ท่ีประชุมกรรมการประจํา
หลักสูตรฯมีมติว่าจะเสนอขอซ้ือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ิมข้ึน และได้เสนอ
รายการครุภัณฑ์เข้าในท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยา  ซ่ึงท่ีประชุมฯได้ร่วมกันพิจารณาและจัดซ้ือครุภัณฑ์
เพ่ิมเติม โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 จํานวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม 
จํานวน 1 เครื่อง  ตู้แช่แข็งอุณหภูมิตํ่า 1 เครื่อง เครื่องระเหยสารแบบหมุน 1 เครื่อง  เครื่องเขย่าควบคุม
อุณหภูมิแบบต้ังพ้ืน 1 เครื่อง และ ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้ (B.Sc.Micro_58_6.1_3) และเสนอต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายแผน คณะวิทยาศาสตร์ในข้ันตอนการจัดซ้ือต่อไป 

 การจัดหาหนังสือ/ตํารา วารสารและสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับสํานักหอสมุด รวมท้ังจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของนิสิตด้วยงบประมาณแผ่นดิน สาขาขาดแคลน และงบประมาณแผ่นดิน 
แสดงถึงการมีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยาท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 

จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 กรรมการประจําหลักสูตรฯร่วมกับกรรมการฝ่ายแผน ภาควิชาชีววิทยาได้ดําเนินการจัดหาจํานวน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยการต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ครุภัณฑ์ 
ให้มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสม ทําให้หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

1. การจัดสรรงบประมาณให้นิสิตชั้นปีท่ี 4 เพ่ือทําปัญหาพิเศษ 

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ทําการสํารวจจํานวนนิสิตชั้นปีท่ี 4 ท่ีจะทําปัญหาพิเศษท้ังหมด และ
นําเสนอท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุสําหรับนิสิตในการทําปัญหา
พิเศษ  



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 90 
 

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการฝ่ายแผนภาควิชาชีววิทยาประชุม
ร่วมกันในท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยา จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุสําหรับนิสิตสําหรับทําปัญหาพิเศษ โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 ได้มีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 1,500 บาทต่อนิสิต 1 คน เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ 
สารเคมีหรืออาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะท่ีใช้ในการทําปัญหาพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณส่วนกลางของ
ภาควิชาชีววิทยาท่ีใช้ในการจัดซ้ืออุปกรณ์ สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อท่ัวไป (B.Sc.Micro_58_6.1_8) ใน
ท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ ติดตามการจัดซ้ือค่าวัสดุสําหรับทําปัญหาพิเศษจากการสอบถาม
อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปีท่ี 4 พบว่าได้มีการจัดซ้ืออุปกรณ์ สารเคมีหรืออาหารเลี้ยงเชื้อ
เฉพาะท่ีใช้ในการทําปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปีท่ี 4 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้พิจารณาเห็นว่า การท่ีภาควิชาชีววิทยาจัดสรร
งบประมาณค่าวัสดุสําหรับนิสิตสําหรับทําปัญหาพิเศษสามารถช่วยให้นิสิตได้มีสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ
รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการทําปัญหาพิเศษได้และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงมีมติให้เสนอต่อภาควิชาชีววิทยาให้จัดสรรเงินงบประมาณให้นิสิตชั้นปี
ท่ี 4 เพ่ือทําปัญหาพิเศษต่อไป (B.Sc.Micro_58_ 5) 

 

2. การสํารวจและจัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 กรรมการประจําหลักสูตรฯร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนภาควิชาได้วางแผนและดําเนินการ
ตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยทุกปีจะมีการตรวจสอบจํานวนและสภาพครุภัณฑ์ท่ีมี
อยู่และต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ์/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทดแทนหรือเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีจํานวน
เพียงพอและเหมาะสม ทําให้หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ
ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาทําการสํารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินสภาพครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เพ่ือการซ่อมแซม และเพ่ือ
พิจารณาความเพียงพอ รวมถึงความต้องการและความจําเป็นของครุภัณฑ์ต่างๆ และในปีงบประมาณ 
2559 ภาควิชาฯ ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้สาขาจุลชีววิทยา เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามท่ีเสนอขอ และ
มอบหมายให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ดูแลการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

 หลักสูตรฯ ได้ให้นิสิตและคณาจารย์ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  รวมท้ังได้พิจารณา
ข้อ เ สนอแนะความ ต้องการของ นิ สิ ต ในหลั กสู ต ร เ ก่ี ย ว กับสิ่ ง ส นับส นุนการ เ รี ยนรู้ online 
(B.Sc.Micro_58_6.1_4)  โดยในปีการศึกษา 2558 ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านทางหลักสูตรฯ โดยขอให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม และต้องการอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการเพ่ิมเติม  

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้พิจารณาร่วมกับกรรมการประจําคณะให้มีการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
เพ่ิมเติม 47 เครื่อง สําหรับใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.Micro_58_6.1_5) ซ่ึงใน
รายวิชาชีวสถิติของหลักสูตรฯ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของคณะในการเรียนการสอนของนิสิตจุลชีววิทยา 
นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้เสนอให้จัดเรียงลําดับครุภัณฑ์ท่ีต้องการเร่งด่วน 
หรือต้องทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีชํารุด เพ่ือเสนอต้ังงบประมาณในปีต่อไป (B.Sc.Micro_58_8) 
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กระบวนการปรับปรุงติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1. การปรับปรุงห้องเรียนบรรยายและห้องคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์  

 จากการสํารวจของคณะวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2557 พบว่า นิสิตต้องการให้มีการปรับปรุงห้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ท้ังในส่วนของ
ห้องบรรยายซ่ึงมีระบบภาพท่ีเก่าและไม่คมชัด และระบบเสียงท่ีไม่ชัดเจน ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การสอน  รวมท้ังต้องการให้ปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ท่ีใช้
ในการสอนวิชาต่างๆสําหรับหลักสูตรต่างๆ ในคณะ เช่น รายวิชาชีวสถิติ ของหลักสูตรจุลชีววิทยา รวมท้ัง
ใช้สําหรับการสืบค้นหาความรู้ของนิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงคอมพิวเตอร์เดิมมีสภาพเก่าและตกรุ่น 
(B.Sc.Micro_57_6.1_6) 

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการสํารวจและประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ในการ
ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายและห้องคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะฯ ได้จัดทําแผน
งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2559 ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ
ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดซ้ือเครื่องฉายภาพ LCD projector และ
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง เป็นจํานวนเงิน 90,000 บาท  ระบบกระจายเสียง 1 ระบบ เป็น
จํานวนเงิน 990,000 บาท เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens 
จํานวน 3 เครื่อง เป็นจํานวนเงิน 72,000 บาท  และเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3000 ANSI Lumens จํานวน 5 เครื่อง เป็นจํานวนเงิน 165,000 บาท เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ 
ระดับWXGA ขนาด 7000 ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง เป็นจํานวนเงิน 960,000 บาท  นอกจากน้ี
ยังมีการติดต้ังระบบเครือข่ายใยแก้วนําแสง (fiber optic) 1 ระบบ เป็นจํานวนเงิน 221,400 บาท และ
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์สําหรับงานการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ จํานวน 47 เครื่อง เป็นจํานวนเงิน 
1,551,000 บาท เ พ่ือใช้ ในการสอนและการสืบค้นหาความรู้ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  
(B.Sc.Micro_58_6.1_5)  และให้นิสิตทําแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจําปีการศึกษา 2558  
โดยแบบประเมินของหลักสูตรจุลชีววิทยา online พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยอยู่ในเกณฑ์มาก-มากท่ีสุด(B.Sc.Micro_58_6.1_4 )   

 นําสรุปผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต (B.Sc.Micro_58_6.1_6)  และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_58_4.1_3) เข้าท่ีประชุมหลักสูตรฯ และวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้เพียงพอกับจํานวนนิสิตในปีการศึกษา 2559 และท่ีประชุมเสนอแนะว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ใดท่ีไม่เพียงพอ กรรมการประจําหลักสูตรฯ จะดําเนินการแจ้งภาควิชาชีววิทยาเพ่ือเสนอให้คณะ
วิทยาศาสตร์ดําเนินการจัดหาต่อไป (B.Sc.Micro _58_11) 

2. การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยา 

 จากการสอบถามความพึงพอใจของนิสิต (B.Sc.Micro_58_6.1_6) และอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
(B.Sc.Micro_58_4.1_3) ต่อวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยา พบว่า ยังไม่
เพียงพอ กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้นําผลดังกล่าวมาประชุมร่วมกันเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอ 
โดยได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีเสนอเข้าท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือให้จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 
(B.Sc.Micro _58_2) 
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 ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2558 กรรมการประจําหลักสูตรฯ เสนอในท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยา 
ให้มีการจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยาท่ีไม่เพียงพอ รวมท้ังจัดซ้ืออุปกรณ์
การเรียนการสอนในหลักสูตรอ่ืนๆ ของภาควิชาด้วย ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้หลักสูตร                  
จุลชีววิทยาใช้เงินงบประมาณ 100,000 บาท ในการจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร
จุลชีววิทยาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน (B.Sc.Micro_58_6.1_8) 

 จากการสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2558 โดยแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ online นิสิตไม่ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยา (B.Sc.Micro_58_6.1_6) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการประเมินของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ท่ีมีความพึงพอใจต่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
(ค่าเฉลี่ยเป็น 4.63) แสดงว่าการจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ เพ่ิมเติม ทําให้มี
จํานวนเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

 แม้ว่านิสิตไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร แต่อย่างไร
ก็ตาม กรรมการประจําหลักสูตรฯจะได้ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุล
ชีววิทยาให้เพียงพอและเหมาะสม ด้วยการขออนุมัติเงินงบประมาณของภาควิชาชีววิทยาในปีการศึกษา
ต่อไป เพ่ือให้มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยาอย่างเหมาะสมต่อไป 

3. การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยา 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ปีการศึกษา 2557 ต่อครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนซ่ึงประเมินว่าบางครุภัณฑ์ยังไม่เพียงพอ กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้นําผลดังกล่าวมา
ประชุมร่วมกันกรรมการประจําหลักสูตรฯได้เสนอต่อท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือวางแผนว่า                    
ในปีการศึกษา 2558 ควรจัดหาครุภัณฑ์ซ่ึงใช้ในการเรียนการสอนเพ่ืมเติม ได้แก่ ครุภัณฑ์ใช้ในการเรียน
การสอนภาคบรรยาย และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา รวมท้ังครุภัณฑ์หลายชนิดยังไม่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน  

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมจัดทําแผนและงบประมาณของภาควิชาชีววิทยา โดยเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดิน สาขาขาดแคลน ประจําปีงบประมาณ 2559 (B.Sc.Micro_58_6.1_2) ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา 
นอกจากน้ีได้จัดซ้ือ ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิคฟุต และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ของหลักสูตรฯ 

 ในปีการศึกษา 2558 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันในท่ีประชุมกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ เก่ียวกับผลการประเมินนิสิตทุกชั้นปีในหลักสูตรฯ ซ่ึงนิสิตได้เสนอว่าต้องการให้มีเครื่องมือท่ีใช้
ในการเรียนปฏิบัติการท่ีทันสมัย หลากหลายและควรจัดหาเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ
เพ่ิมข้ึน (B.Sc.Micro_58_4) 

 ท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้เสนอรายการครุภัณฑ์ท่ีต้องการเข้าในท่ีประชุมภาควิชา
ชีววิทยา  ซ่ึงท่ีประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ิมเติมด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 
2559 จํานวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม ตู้แช่แข็งอุณหภูมิตํ่า เครื่องระเหยสาร
แบบหมุน เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิแบบต้ังพ้ืน และตู้ปลอดเชื้อ (B.Sc.Micro_58_6.1_4) และเสนอต่อ
คณะกรรมการฝ่ายแผน คณะวิทยาศาสตร์ในข้ันตอนการจัดซ้ือต่อไป 
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 นอกจากน้ี จากผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต (B.Sc.Micro_58_6.1_7)  และอาจารย์
ประจําหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_58_4.1_3) ปีการศึกษา 2558 ต่อครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึง
ประเมินว่าบางครุภัณฑ์ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้
พิจารณาจนกระท่ังได้ข้อสรุปสําหรับครุภัณฑ์ท่ีควรจะมีเพ่ิมเติม และวางแผนจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยการเสนอขอเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
2560 (B.Sc.Micro_58_5) 

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ เสนอครุภัณฑ์ท่ีควรมีเข้าในท่ีประชุมภาควิชาชีววิทยา และร่วมกับ
ฝ่ายแผนของภาควิชาเพ่ือต้ังงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ให้กับหลักสูตรจุลชีววิทยา ได้แก่  เครื่องป่ันเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิเพ่ือใช้ในการ
เรียนปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 430,000 บาท เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู และขนาด 48,000 บีทียู เพ่ือติดต้ังและทดแทนท่ีชํารุดใน
ห้องเรียน จํานวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 400,000 บาท เครื่องสํารองไฟ และเครื่องให้กําลังไฟฟ้า เป็นเงิน 
45,300 บาท และโทรทัศน์ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 48 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานให้กับนิสิต ชั้นปีท่ี 1 (B.Sc.Micro_58_6.1_9)  

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ จะได้ทําการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นิสิตและอาจารย์ในส่วนของครุภัณฑ์ท่ีจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรและนํามา
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯเพ่ือประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต่อการเรียน
การสอนให้มีจํานวนเพียงพอต่อนิสิตต่อไป 

 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีควรจะมีเพ่ิมเติมท่ียังไม่สามารถจัดหาได้น้ัน  กรรมการประจําหลักสูตรฯ จะได้
ดําเนินการร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนภาควิชา และฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดหาครุภัณฑ์ท่ี
เหลือ ในการขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณแผ่นดิน สาขาขาดแคลน ตามระบบการ
ดําเนินงานในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 

 จะเห็นว่าการปรับปรุงการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการอย่างชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจาก
รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Micro_58_6.1_1 จํานวนหนังสือและสิ่งตีพิมพ์นสํานักหอสมุด 

ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของห้องสมุด 

B.Sc.Micro_58_6.1_2 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยาครั้งท่ี 8/2558 เรื่องการ
พิจารณารายการครุภัณฑ์เพ่ือเสนอของบประมาณ สาขาขาดแคลน
ประจําปีงบประมาณ 2559 

B.Sc.Micro_58_6.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยาครั้งท่ี 9/2558 เรื่องการ
พิจารณารายการครุภัณฑ์เพ่ือเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ 2559 

B.Sc.Micro_58_6.1_4 หน้าเว็บ แบบประเมินสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและ
คณาจารย์ หลักสูตรจุลชีววิทยา online ปีการศึกษา 2558 

B.Sc.Micro_58_6.1_5 รายการครุภัณฑ์เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ.2559  

B.Sc.Micro_58_6.1_6 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์จากแบบ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ online  

B.Sc.Micro_58_6.1_7 ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2558  

B.Sc.Micro_58_6.1_8 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยาครั้งท่ี 7/2558 เรื่องการ
พิจารณาเงินงบประมาณ เงินรายได้ปี 2558 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์
ของหลักสูตร  

B.Sc. Micro _57_6.1_9 คําขอต้ังงบประมาณ เงินรายได้เพ่ือเสนอขอครุภัณฑ์ภาควิชา
ชีววิทยา ประจําปีงบประมาณ 2560 
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หมวดท่ี 5  
แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

แผนการติดตามผล
การเรียนของนิสิต 

30 ธันวาคม 2557 และ 
30 มิถุนายน 2558 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

ต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

  ในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จะมีการ
ปรับโครงสร้างหลักสูตรดังน้ี 

รายละเอียด หน่วยกิต 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 95 
    2.1  วิชาแกน  26 23 
   2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  18 15 
   2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  8 8 
      2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70 72 

  2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   6 6 
  2.2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ    52 54 
  2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 13 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 132 132 

 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)   

   ในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชา ดังน้ี 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  

คณ 116 แคลคูลัส 2 ไม่มี เปลี่ยนแปลง 

1. ลดรายวิชา ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง  อนุกรมกําลัง  
อนุกรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความ
ต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย 

ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6) ชว 262 นิเวศวิทยา                            3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนหน่วยกิต

2. คําอธิบาย
รายวิชา 

 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมี ชี วิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมี ชี วิตกับสิ่ งแวดล้อม 
โครงสร้างและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร 
พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี 
การปรับตัว การแพร่กระจาย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมี ชี วิตกับสิ่ งแวดล้อม 
โครงสร้างและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร 
พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี 
การปรับตัว การแพร่กระจาย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อม  การอ นุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน 

ไม่มี 

 

ชว 263 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา      1(0-3-0) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบาย
รายวิชา 

ปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาท่ีสอดคล้องกับวิชา ชว 262 

ชว 302  ชีวสถิติ                      3(2-3-4) ไม่ม ี เปลี่ยนแปลง 

1. ลดรายวิชา ศึกษาข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางชีววิทยา  การหา
สถิติมูลฐานเก่ียวกับข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การนําเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติ และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหาภาคบรรยาย 

วจช 302  วิทยาไวรัส                   4(3-3-4) วจช 302  วิทยาไวรัส                   3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 

1. ลดจํานวน
หน่วยกิต 

ศึกษาสัณฐานวิทยา  โครงสร้างและองค์ประกอบของ
ไวรัส การจัดจําพวก กลไกการเพ่ิมจํานวน  การ
ตอบสนองของโฮสต์ต่อการติดเช้ือไวรัส  การป้องกัน
และรักษาโรคติดเช้ือจากไวรสั 

ศึกษาสัณฐานวิทยา  โครงสร้างและองค์ประกอบของ
ไวรัส การจัดจําพวก กลไกการเพ่ิมจํานวน  การ
ตอบสนองของโฮสต์ต่อการติดเช้ือไวรัส  การป้องกัน
และรักษาโรคติดเช้ือจากไวรสั 
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ไม่ม ี วจช 303  สถิติทางจุลชีววิทยา                 3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบาย
รายวิชา 

 

ศึกษาพ้ืนฐานทางสถิติ  การตั้ งและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทาง
จุล ชีว วิทยา การออกแบบการทดลอง และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ไม่ม ี วจช 491 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา 

 1(0-3-0) 

รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบาย
รายวิชา 

 
ศึกษาทฤษฎี เทคนิคท่ีสําคัญในการใช้และการดูแล
รักษาเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องทางด้านจุลชีววิทยา  

วจช 482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1(0-2-1) วจช 482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 

1. ช่ือรายวิชา ฝึกวิธีการเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา ฝึกวิธีการเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา  

ไม่ม ี วจช 483  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบาย
รายวิชา 

ฝึกวิธีการเสนอและวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทาง
จุลชีววิทยา  

2.2   วิชาเฉพาะ 2.2  วิชาเฉพาะด้าน  

2.2.3 วิชาเอกเลือก 2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก  

วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย
ทางอาหาร 4(3-3-4) 

เปลี่ยนแปลง 

1. ช่ือรายวิชา 
ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การเสีย
ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและ
การเกิดโรคเน่ืองจากอาหารเสีย  ตลอดจนการ
สุขาภิบาลด้านอาหาร และมีปฏบัิติการท่ีสอดคล้อง
กับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การเสีย
ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและ
การเกิดโรคเน่ืองจากอาหารเสีย  ความปลอดภัยใน
อาหาร การปฏิบัติท่ีดีในกระบวนการผลิต การ
วิเคราะห์จุดวิกฤติท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 
การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร  การควบคุม
และการประกันคุณภาพ  การจัดการระบบใน
โรงงานผลติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และ
กฎหมายอาหาร และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหาภาคบรรยาย  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

วจช 451จุลชีววิทยาทางการแพทย์           4(3-3-4) วจช 451จุลชีววิทยาทางการแพทย์           3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

1. ลดจํานวน
หน่วยกิต 

ศึกษาแบคทีเรีย ไวรัส และราท่ีมีความสําคัญทาง
การแพทย์ ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างโฮสต์และ
จุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค การตดิตอ่ของเช้ือโรคสู่โฮสต์ 
ความสามารถในการทําให้เกิดโรคและอาการของโรค 
การวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรค หลักการทดสอบความไว
ของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพระบาดวิทยาและการป้องกัน
โรค และมีปฏบัิติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาแบคทีเรีย ไวรัส และราท่ีมีความสําคัญทาง
การแพทย์ ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างโฮสต์และ
จุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค การตดิตอ่ของเช้ือโรคสู่โฮสต์ 
ความสามารถในการทําให้เกิดโรคและอาการของโรค 
การวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรค หลักการทดสอบความไว
ของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพระบาดวิทยาและการป้องกัน
โรค  

 
แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2560 

แผนปฏิบัติการ 

 

วันท่ีคาดว่าจะส้ินสุด
แผน 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนการติดตามผลการเรียนของนิสิต  30 ธันวาคม 2559 
และ 30 มิถุนายน 

2560 

อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

แผนการติดตามการฝึกงานของนิสิต 1 มิถุนายน-31 
กรกฎาคม 2559 

อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

แผนการติดตามและตรวจสอบการเปิดรายวิชาเรียนให้
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 กันยายน 2559 และ
มกราคม 2560 

อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

แผนการสํารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
- สํารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต 
- สํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- สํารวจความพึงพอใจของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร คณะ
วิทยาศาสตร์ 
- สํารวจความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สําหรับนิสิต
ชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2559)  

พฤษภาคม 2560 อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

 จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม ได้แก่  
 1. มีนิสิตท่ีมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับดีมาก  

  2. นิสิตมีอัตราการได้งานทําสูงและมีความพึงพอใจของนายจ้างอยู่ในระดับดีมาก  
 3. นิสิตมีความใกล้ชิดและผูกพันระหว่างนิสิตรุ่นพ่ี รุ่นน้อง และอาจารย์  
 4. มีระบบ กลไก และการประเมินผล การรับนิสิตจนสามารถรับนิสิตเพ่ิมข้ึน ใกล้เคียง

ตามเป้าหมายจํานวนรับเข้าอย่างเป็นรูปธรรม และมีโครงการการเตรียมความพร้อมทําให้นิสิตมีผลการ
เรียนท่ีดีข้ึน 

 5. หลักสูตร มีระบบ กลไกในการพัฒนาศักยภาพนิสิตท่ีเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ทําให้
นิสิตได้รับรางวัล  และได้รับผลการประเมินการฝึกงานท่ีดีข้ึน (ข้อมูลจากการนิเทศนิสิตฝึกงาน)  
  6. คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ัง
ในด้านคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และ
มีผลงานทางวิชาการจํานวนมาก  

 7. มีการประเมินผู้เรียนก่อนสําเร็จการศึกษาโดยการสอบ exit  exam   ซ่ึงส่งผลให้นิสิต
ได้ประเมินและทบทวนความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานหรือการเรียนต่อ   

 จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. มีการวิเคราะห์ข้อมูล นิสิตท่ีรับเข้า 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลนิสิตท่ีรับเข้าอย่างละเอียด และต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่การวาง

แผนการรับนิสิตให้ตามจํานวนและมีคุณภาพตามความต้องการหลักสูตร 
 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  เพ่ิมเติมการวางระบบและกลไกเก่ียวกับการรับนิสิต และจัดเก็บข้อมูลการรับนิสิต ข้อมูล
ผลการเรียนนิสิตอย่างเป็นระบบ และนํามาวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลในการรับนิสิตให้มี
ประสิทธิผลต่อไป  

 

3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

  นําเรื่องประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานไปเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาใหม่เพ่ือไม่เป็น
ภาระอาจารย์มากเกินไป และการนํารายวิชาท่ีจําเป็นก่อนการฝึกงานย้ายลงมาก่อนท่ีนิสิตจะออกไป
ฝึกงานจริง 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 4.6 (4.35, 4.82) ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 3 3.33 (4, 4, 2)  ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 4 3.67 (3, 5, 3) ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 5 3.5 (3, 3, 3, 5) ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 6 4 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของ

ทุกองค์ประกอบ 
3.71 ดี 13 ตัวบ่งช้ี 
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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 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.59 
(2.1,2.2) 4.59 ดีมาก 

3 3 3.33 
(3.1,3.2,3.3) - - 3.33 ดี 

4 3 3.67 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.67 ดี 

5 4 3 
(5.1) 

3.7 
(5.2,5.3,5.4) - 3.5 ดี 

6 1 - 3 
(6.1) - 3 ดี 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน    3.63 ดี 

 
  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีนิสิตท่ีมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับดีมาก  

2. นิสิตมีอัตราการได้งานทําสูงและมีความพึงพอใจ
ของนายจ้างอยู่ในระดับดีมาก 

เร่งดําเนินการควบคุมเพ่ือให้นิสิตเรียนจบตาม
หลักสูตรโดยไม่เหลือนิสิตตกค้าง 
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องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับนิสิต และ
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิต อย่างเป็น
รูปธรรม  

2. หลักสูตรฯ มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นิสิตในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย และครอบคลุมทักษะในด้านต่างๆ 
อย่างครบถ้วน 

3. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการกํากับ
ติดตามการคงอยู่ของนิสิต การสําเร็จการศึกษา 
และความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร อย่าง
ชัดเจนและมีแนวทางในการประนีประนอมแก้ไข
ข้อร้องเรียนต่างๆ  

1.  เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต
ในศตวรรษท่ี 21 ให้มีความหลากหลายมาก
ย่ิงข้ึน 

2.  สํารวจความพึงพอใจของนิสิตในด้านต่างๆเพ่ือ
นํามาพัฒนาระบบและกลไกให้ดียิ่งข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. จํานวนนิสิตสอบตรงท่ีกําหนดจํานวนรับในรอบ

แรก ได้จํานวนตํ่ากว่าท่ีกําหนด  
2.  จํานวนนิสิตแรกเข้า (ปี 1) และจํานวนนิสิตท่ีคง

อยู่ในปีถัดมา (ปี 2) มีจํานวนนิสิตลดลง
เน่ืองจากปัจจัยภายนอก เช่น นิสิตเรียนได้
คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ นิสิตรายงานตัวแต่ไม่มา
เรียน หรือนิสิตขอพักการเรียนในปีแรกเพ่ือสอบ
เข้าศึกษาท่ีใหม่ เป็นต้น ซ่ึงส่งผลกับค่าร้อยละ
การคงอยู่ของนิสิต 

1.  เพ่ิมจํานวนรับในรอบสอบตรงและเรียกสํารอง
หลายรอบจนกระท่ังครบตามจํานวนท่ีกําหนด 

2.  ปรับคะแนนสอบตรงใน 9 วิชาสามัญโดยเพ่ิม
นํ้าหนักคะแนนวิชาชีววิทยาให้เป็นร้อยละ 30 
เพ่ือคัดเลือกนิสิตท่ีมีศักยภาพในการเรียน 

3.  กํากับติดตามผลการเรียนของนิสิตท่ีมีความ
เสี่ยงท่ีจะไม่สําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่ในระดับดี
มาก อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้าน
คุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

2. อัตรากําลังอาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวน
เหมาะสมกับจํานวนนิสิต และมีอัตราคงอยู่ของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรสูง ตลอดจนอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

1.  ควรนําผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมินท้ังทางด้านการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรและผลการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 
2558 ไปปรับปรุงจนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมใน
ปีการศึกษาถัดไปอย่างต่อเน่ือง 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรฯ มีการกําหนดสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ได้ดี และมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรฯ ในปี พ.ศ. 2560 ต่อไป 

2.  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี มี
การปรับปรุงกระบวนการบูรณาการงานวิจัยและ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเห็นได้
ชัดเจน 

3.  ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการประเมินผู้เรียน
ก่อนจบการศึกษาโดยการสอบ exit exam เพ่ือ
วัดทักษะทางปัญญาของนิสิต ซ่ึงส่งผลให้นิสิตได้
ประเมินและทบทวนความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการ
ทํางานหรือการเรียนต่อ 

- 
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องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.  หลักสูตรฯ มีการจัดระบบและกลไกในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 

2. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้
ปรับปรุงจนเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.  งบประมาณมีจํากัดทําให้การจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ไม่ครอบคลุมตามความต้องการของ
นิสิต 

1.  ปลูกฝังให้นิสิตดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินการจริง 
�  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ีเพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 1 : รองศาสตราจารย์อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 2 : อาจารย์สุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 3 : อาจารย์ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาภัค  ศรียาภัย 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบยีน
เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

BI101 1/2558 - 4 9 18 9 4 4 3 - - - - - - 2 53 48 
BI191 1/2558 4 4 20 13 6 2 - 2 - - - - - - 2 53 49 
BI262 1/2558 2 5 3 4 17 11 2 2 - - - - - - - 46 44 
BI301 1/2558 - 1 2 5 4 9 16 - - - - - - - - 37 37 
BI341 1/2558 1 3 10 8 15 - - - - - - - - - - 37 37 
BI442 1/2558 2 - - 1 - - - - - - - - - - - 3 3 
BI454 1/2558 2 2 5 3 3 3 2 - - - - - - - - 20 20 
CH100 1/2558 2 1 3 9 11 17 5 3 - - - - - - 2 53 48 
CH190 1/2558 1 2 9 21 9 5 2 2 - - - - - - 2 53 49 
CH241 1/2558 - 1 4 5 6 7 13 1 - - - - - - 4 41 36 
CH296 1/2558 2 2 6 8 10 5 4 - - - - - - - - 37 37 
CH350 1/2558 1 - 1 1 4 9 12 6 - - - - - - 5 39 28 
CH396 1/2558 - 5 6 21 5 - - - - - - - - - - 37 37 
MA115 1/2558 8 6 4 9 3 5 3 - - - - - - - 7 45 38 
PY100 1/2558 - 1 10 15 9 4 4 1 - - - - - - - 44 43 
PY180 1/2558 4 5 14 9 6 4 2 - - - - - - - - 44 44 
SCI301 1/2558 9 7 2 13 5 4 3 1 - - - - - - - 44 43 
SMB201 1/2558 2 4 14 10 9 4 - 1 - - - - - - - 44 43 
SMB202 1/2558 8 23 7 4 1 - - 1 - - - - - - - 44 43 
SMB301 1/2558 7 6 12 10 2 - - - - - - - - - - 37 37 
SMB421 1/2558 4 9 6 1 4 - - - - - - - - - - 24 24 
SMB475 1/2558 3 2 2 3 - - - - - - - - - - - 10 10 
SMB476 1/2558 2 2 - 2 - - - - - - - - - - 1 7 6 
SMB479 1/2558 4 1 - - 1 - - - - - - - - - - 6 6 
SMB482 1/2558 - - - - - - - - - 24 - - - - - 24 24 
SMB484 1/2558 - - - - - - - - - - - - 24 - - 24 24 
SMB499 1/2558 - - - - - - - - - - - - 24 - - 24 24 
SWU121 1/2558 - 9 18 13 7 1 - 3 - - - - - - 2 53 48 
SWU141 1/2558 23 23 4 - - - - 1 - - - - - - 2 53 50 
SWU151 1/2558 17 19 12 - - 2 - 1 - - - - - - 2 53 50 
SWU252 1/2558 21 17 3 1 - 1 1 - - - - - - - - 44 44 
SWU353 1/2558 10 18 9 - - - - - - - - - - - - 37 37 
BI102 2/2558 - 1 2 6 10 13 13 - - - - - - - - 45 45 
BI192 2/2558 2 6 13 16 5 1 1 - - - - - - - - 44 44 
BI302 2/2558 5 6 6 9 11 5 1 - - - - - - - 2 45 43 
CH101 2/2558 - - 5 6 7 12 10 4 - - - - - - - 44 40 
CH191 2/2558 7 15 15 6 - 1 - - - - - - - - - 44 44 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบยีน
เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

CH221 2/2558 11 6 3 12 8 10 5 - - - - - - - - 55 55 
CH292 2/2558 13 9 9 4 6 2 - - - - - - - - - 43 43 
CH350 2/2558 - - - - 1 - 2 - - - - - - - - 3 3 
MA116 2/2558 5 1 7 6 8 9 1 - - - - - - - 5 42 37 
SCI302 2/2558 13 7 10 8 5 - - - - - - - - - - 43 43 
SMB302 2/2558 4 6 5 10 12 - - - - - - - - - - 37 37 
SMB311 2/2558 4 3 2 10 2 13 5 2 - - - - - - 1 42 39 
SMB332 2/2558 3 3 6 6 6 7 6 - - - - - - - - 37 37 
SMB372 2/2558 9 14 6 5 6 2 1 - - - - - - - - 43 43 
SMB451 2/2558 7 8 - 1 - - - - - - - - - - - 16 16 
SMB477 2/2558 4 7 8 12 5 - 1 - - - - - - - - 37 37 
SMB481 2/2558 18 2 1 1 2 - - - - - - - - - - 24 24 
SMB482 2/2558 4 6 13 1 - - - - - - - - - - - 24 24 
SWU112 2/2558 14 23 6 1 - - - - - - - - - - - 44 44 
SWU122 2/2558 5 6 13 12 6 1 1 - - - - - - - - 44 44 
SWU143 2/2558 11 19 10 4 - - - - - - - - - - - 44 44 
SWU251 2/2558 10 22 6 2 3 - - - - - - - - - - 43 43 
SWU374 2/2558 37 - - - - - - - - - - - - - - 37 37 

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
 ไม่มี 
 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 ไม่มี 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 ไม่มี 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
SMB201 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB202 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB301 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB421 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB475 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB476 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB479 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB482 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB484 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB499 1/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB302 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB311 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB332 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB372 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB451 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB477 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB481 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB482 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB481 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 
SMB482 2/2558 ����  ไม่มี เน่ืองจากผลประเมินรายวิชาอยู่ในระดับดมีาก 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ทุกรายวิชามีผลประเมินการสอนจากนิสิตอยู่ในระดับดีมาก 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.49 แสดงว่า
การเรียนการสอนมีกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต 

- 

ความรู้ ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.18 และทุก
รายวิชานิสิตสอบผ่านมากกว่า
ร้อยละ 80 แสดงถึงว่าอาจารย์
ผู้สอนมีประสิทธิภาพการสอน 

- 

ทักษะทางปัญญา ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.22 แสดงถึง
นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์เป็น
ระบบ แสดงถึงอาจารย์ผู้สอนมี
กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้นิสิต
พัฒนาทักษะทางปัญญา  

- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.33 แสดงถึง
นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน 
 

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการประเมินของนิสิตเฉลี่ยจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.16 โดยมี
หลายรายวิชาท่ีฝึกทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น BI302 Biostatistics, 
SMB482 Seminar in 
Microbiology, SMB481 
Special problem in 
Microbiology และ SCI302 
English for Science II 

เพ่ิมกิจกรรมในรายวิชาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 46 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 9 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.56 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.185 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.185 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.67 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.30 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพกําหนด คะแนน - 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 4.35 
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ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 46 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดร้ับการประเมินท้ังหมด 9 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.35 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 20 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 27 คน  ศึกษา

ต่อ 8 คน 
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 36 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 96.43 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
4.82 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10)   ช้ิน   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

3 ช้ิน 2.4 

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

8 ช้ิน 8 

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก 10.4 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   
27 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ีตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี

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

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   
45 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด   คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
  คะแนน   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
  คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

3 ช้ิน 2.4 

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 ช้ิน  

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

8 ช้ิน 8 

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

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
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69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ช้ิน   

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

วิชาการแต่ไมไ่ด้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ 11 นํ้าหนัก 10.4 
5 คะแนน 

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   
83 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   คน   
86 จํานวนบทความท่ีไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร   ช้ิน/คน   

 

 

 

 


