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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (3.87 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2) และมีจํานวน 4 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบท่ี 3, 4, 5 และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 4.68 (4.36, 5.00) ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 3 3.33 (4, 3, 3)  ดี  
องค์ประกอบท่ี 4 4.00 (3, 5, 4) ดี  
องค์ประกอบท่ี 5  4.75 (4, 3, 3, 5) ดี  
องค์ประกอบท่ี 6 4 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.87 ดี  
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คํานํา 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้เข้าร่วมการประเมินเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ซ่ึงได้รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2559 ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 
2559 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเม่ือได้รับ
การประเมินคุณภาพแล้ว จักได้รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป  
 ในนามของประธานหลักสูตรฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯรวมท้ังผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานจนสําเร็จเป็นรูปเล่มท่ี
สมบูรณ์ 
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หมวดท่ี 1  
การกํากับมาตรฐาน 

 
ช่ือหลักสูตร 

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

 ภาควิชาจุลชีววิทยา  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 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 9 

 

 

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 
 

จํานวนนิสิตหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2559 
(ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤษภาคม 2560) 
 

สาขาวิชา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 รวม 

จุลชีววิทยา 51 คน  43 คน 43 คน 37 คน  174 คน 
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
เม่ือปีการศึกษา 1/2555 และได้ครบวงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงในปี
การศึกษา 2559 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว โดยใช้ชื่อเล่มท่ีปรับปรุงล่าสุดว่า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560  ซ่ึ งหลั กสู ตร น้ี จะ เ ริ่ ม ใช้ กับ นิสิ ต ท่ี เ ข้ า ศึกษาชั้ น ปี ท่ี  1  ใน ปีการ ศึกษา  2560  เ ป็น ต้น ไป 
(B.Sc.Micro_59_1.1_1)  
 
 
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_59_1.1_1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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หมวดท่ี 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 2.1) 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา  ในปี
การศึกษา 2558 ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ  (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้
บัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ท่ีสําเร็จการศึกษารวม 21 คน 
โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 6  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.57 จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (26.15 /6) (B.Sc.Micro_59_2.1_1) 

-  
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
 

ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.36 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 21 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 6 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 26.15 
 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉลี่ย 4.56 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉลี่ย 4.39 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา เฉลี่ย 4.11 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เฉลี่ย 4.5 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เฉลี่ย 4.33 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 4.3 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ 28.57 

- หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_59_2.1_1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี (ตัวบง่ช้ีที่ 2.2)  
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการ
ลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 21 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 19 คน 
จากจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมี
รายได้ประจําอยู่แล้วท่ีไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเท่ากับ  5.00 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

ลําดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 100 
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน 21 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา   คน 21 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 17 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 2 
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจํา

อยู่แล้ว 
คน 0 

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 2 
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน - 
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน - 
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 100 
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การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
 แนวโน้มของการได้งานทําเพ่ิมข้ึนกว่าปีท่ีแล้วเล็กน้อย (ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2557 ท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 96.43 ซ่ึง
เท่ากับ 4.82 คะแนน (B.Sc.Micro_59_5)) สําหรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 น้ัน มีงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้
ประจํ าอ ยู่แล้ ว ท่ี ไ ม่ ไ ด้ เปลี่ ยนงานใหม่  ผู้ ท่ี ศึกษา ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คิด เ ป็นร้อยละ 100 
(B.Sc.Micro_59_2.2_1) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_59_2.2_1 ผลสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  
B.Sc.Micro_59_5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (AS3) 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 
แผนภาพ 3.1 แผนการรับนิสิต 
 

        การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเปน็นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
                      
              การรับนิสิตระบบรับตรง           การรับนิสิตระบบแอดมิชชั่นกลาง 
และโครงการต่างๆ ของคณะและมหาวทิยาลัย 
            
กําหนดกรอบการรับนิสิต (จํานวนนิสิตและเกณฑ์คะแนนสอบ)  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 ทบทวนจํานวนรับ
นิสิตและการวางแผนรับนิสิตย้อนหลัง 3 ปี (รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3.1.1) พบว่ามีแนวโน้มท่ีดีข้ึน 
(จํานวนนิสิตชั้นปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2556, 2557 และ 2558 เป็น 48, 54 และ 53 คน ตามลําดับ) 
(B.Sc.Micro_59_3.1_1) จึงยังคงแผนการรับนิสิตไว้เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2558 โดยเพ่ิมกิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรฯ ผ่านเว็บไซต์และ facebook และสนับสนุนกิจกรรม open house (เหตุผลและ
รายละเอียดดังแสดงในตารางประกอบตัวบ่งชี้ 3.1.1) ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้จํานวนนิสิตรับตรงเพ่ิมข้ึนมากกว่าในปี 
2558 ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรฯ ได้ปรับเรียกผู้เข้าสัมภาษณ์ประเภทรับตรงเป็น 4 เท่าของจํานวน
นิสิตท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 (B.Sc.Micro_59_3.1_2) และ เรียกจํานวนรับตรง + แอดมิชชั่นรวมเป็น 1.4 เท่า
ของจํานวนนิสิตท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 จากน้ันจึงแจ้งมติการประชุมไปท่ีประชุมภาควิชาฯ (B.Sc.Micro_59_6) 
และแจ้งไปยังงานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้
ออกแบบประเมินระบบการรับนิสิต ให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 ประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนการรับนิสิต
รอบต่อไป  

ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีนิสิตมารายงานตัวในรอบรับตรง 41 คน มารายงานตัว
ในรอบแอดมิชชั่น 16 คน รวมท้ังสิ้นจํานวนนิสิตมารายงานตัวในปีการศึกษา 2559 เป็น 57 คน 
(B.Sc.Micro_59_3.1_3) อย่างไรก็ตาม มีจํานวนนิสิตชั้นปีท่ี 1 ในช่วงกลางภาคเรียนท่ี 1/2559 มีคงอยู่
จํานวน 56 คน  (B.Sc.Micro_59_3.1_1) ซ่ึงใกล้เคียงกับท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 ซ่ึงจะเห็นได้ชัดเจนว่าการนําผล
การประเมินปีการศึกษา 2558 มาปรับแผนการรับนิสิตสําหรับปีการศึกษา 2559 น้ันมีประสิทธิภาพอย่าง
ย่ังยืน (พิจารณาจากจํานวนนิสิตชั้นปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2556 - 2559 พบว่าเป็น 48, 54, 53 และ 56 คน 
ตามลําดับ) 

การประเมินระบบการรับนิสิตรอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 เริ่มเปิดให้ทําการประเมินในช่วงกลาง
ภาคเรียนท่ี 1 จนกระท่ังสัปดาห์สอบปลายภาค โดยเปิดให้นิสิตทําโดยสมัครใจผ่านทาง google form พบว่ามี
นิสิตเข้ามาประเมิน 27 คนจาก 55 คน คะแนนความพึงพอใจในระบบการรับนิสิตอยู่ในเกณฑ์ดี (4.22 
คะแนน) และจากการสํารวจพบว่านิสิตรู้จักหลักสูตรฯ จากข้อมูลเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่บนอินเตอร์เนต, จาก
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในมหาวิทยาลัย เช่น open house, ได้รับคําแนะนําจากบุคคลรอบข้าง, จากการแนะนําทาง
โรงเรียน และจาก facebook จุลชีววิทยา “มศว” (อันดับ 1-5 ตามลําดับ) และพบว่านิสิตเลือกเรียนใน
หลักสูตรฯ ด้วยเหตุผล ชื่อเสียงและคุณภาพของหลักสูตรฯ (41%), สถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย (19%), เลือก
ตามลําดับคะแนนท่ีได้ (19%), ประทับใจบรรยากาศท่ีอบอุ่น-การต้อนรับของรุ่นพ่ีในหลักสูตรฯ (15%) และ
ชอบ (โครงสร้าง)หลักสูตรฯ มากกว่าหลักสูตรจุลชีววิทยาของสถาบันอ่ืน (4%) (B.Sc.Micro_59_3.1_4) 

เม่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและผลการประเมินแล้วพบว่าแผนการรับนิสิตปีการศึกษา 2559 มี
ประสิทธิภาพจึงยังคงแผนจํานวนรับเช่นเดียวกันในปีการศึกษา 2560 และพบว่าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
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เพ่ือให้มีนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ โดยการเพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตชั้นปีท่ี 1 และ นักเรียน ม.6 
ผ่านทาง facebook จุลชีววิทยา “มศว” ข้ึน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในช่วง open house ท่ีทาง             
คณะ ฯ ได้จัดข้ึน น้ันเป็นการเพ่ิมโอกาสให้นิสิตรู้จักทางหลักสูตรฯ อย่างมาก (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 
3.1.2)  ทางคณะกรรมการประจํ าหลั กสู ตรฯ  จึ ง ไ ด้ นํ า ข้อ มู ล ดั งกล่ า ว เ ข้ า ท่ีประชุ มหลั กสู ตรฯ 
(B.Sc.Micro_59_6) โดยท่ีประชุมมีมติสนับสนุนการทํางานของกลุ่มนิสิตในการจัดทํา facebook จุลชีววิทยา 
“มศว” และเพ่ิมการจัดทําและปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาฯ และเว็บไซต์หลักสูตรฯ ให้ทันสมัย เพ่ือให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รู้จักหลักสูตรฯ มากข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนการรับนิสิตของปีการศึกษา 2560 ต่อไป 
นอกจากน้ีทางท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้มีความเห็นให้อาจารย์กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตทํา
โครงการขอทุนนิสิตช่วยงานจากกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเพ่ือมาเป็นเงินค่าจ้างนิสิตสนับสนุนการจัดทํา
กิจกรรมดังกล่าว (B.Sc.Micro_59_3.1_6) นอกจากน้ีท่ีประชุมยังมีมติให้สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ี-น้องจุลชีววิทยา เช่นการจัดโครงการการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้คงลักษณะวัฒนธรรมองค์กรของบรรยากาศพ่ี-น้องนิสิตไว้ โดยทางภาควิชาฯ ได้สนับสนุน
โครงการดังกล่าวทุกปี และมีในแผนโครงการของปีการศึกษา 2560 เช่นกัน  (B.Sc.Micro_59_3.1_7) 

 
2. เรื่องคุณสมบัติของนิสิตท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ  

กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือวางแผนการรับนิสิตให้ได้นิสิตท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน 
มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ ซ่ึงกําหนดไว้ว่านิสิตท่ีเข้ามาเรียนในหลักสูตรฯ ควรมีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ จากการทบทวนคุณสมบัตินิสิตท่ีรับเข้ามาในหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2557-2558 และได้
ปรับแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 ค่านํ้าหนักของวิชาชีววิทยาเป็นร้อยละ 30 ในรอบสอบตรง เพ่ือให้
ได้นิสิตท่ีมีศักยภาพมากย่ิงข้ึนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนรับนิสิต ในปีการศึกษา 2559 จึงได้กําหนดค่า
นํ้าหนักของวิชาชีววิทยาเป็นร้อยละ 30 เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2558 (B.Sc.Micro_59_3.1_8) 

ผลการดําเนินงาน–การกําหนดค่านํ้าหนักของวิชาชีววิทยาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนรับนิสิต 
อีกท้ังไม่พบปัญหาด้านการเรียนในวิชาชีววิทยา1 (BI 101 Biology I) และปฏิบัติการชีววิทยา1 (BI 191 
Biology Laboratory I) ในภาคเรียนท่ี 1 (มีนิสิตเพียง 1 คนท่ีได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า C ในรายวิชา BI 101
และ BI 191; รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.1.3) ซ่ึงท้ังสองรายวิชามีสาระในรายวิชาท่ีเป็นความรู้พ้ืนฐานท่ี
สําคัญสําหรับการเรียนรายวิชาวิชาบังคับในหลักสูตรฯ ได้แก่ BI 102 Biology II, BI 192 Biology 
Laboratory II, BI 262 Ecology, BI 341 Genetics, BI 301 Cell Biology, SMB 201 Microbiology เป็น
ต้น   

กรรมการประจําหลักสูตรฯ ประเมินผลการดําเนินงานเรื่องคุณสมบัติของนิสิตจากผลการเรียนในภาค
เรียนท่ี 1 แล้วมีความเห็นว่าการกําหนดค่านํ้าหนักคะแนนทางชีววิทยาไม่ส่งผลต่อจํานวนนิสิตท่ีเข้ามาใน
หลักสูตรฯ และเพ่ือให้ได้นิสิตท่ีมีคุณภาพมากข้ึน กรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงเห็นควรให้ปรับค่านํ้าหนัก
คะแนนเพ่ิมข้ึนเป็นเป็น 35 สําหรับปีการศึกษา 2560  

 
ในภาพรวมของเรื่องการรับนิสิต ทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ทบทวนเกณฑ์การรับนิสิตปี

การศึกษา 2559 แล้วพบว่ายังคงเป็นแผนการรับนิสิตท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากได้จํานวนนิสิตตรงตามเกณฑ์
ท่ีระบุใน มคอ. 2 และนิสิตท่ีรับเข้ามาในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนตรงตามท่ีระบุใน 
มคอ. 2 จึงยังคงแผนการรับนิสิตเช่นเดิมสําหรับปีการศึกษา 2560 เพียงแต่ปรับเพ่ิมในเรื่องค่านํ้าหนักคะแนน
ทางชีววิทยา อย่างไรก็ตามทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ยังคงพบนิสิตไม่มารายงานตัวเน่ืองจากนิสิตมีความ
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ต้องการเรียนในสาขาวิชาอ่ืนในปีการศึกษา 2559 โดยทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือหาหนทาง
แก้ไขปัญหาดังกล่าวและมีมติว่าในปีการศึกษา 2560 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ในรอบ
สอบตรงเรื่องทัศนคติต่อการเข้ามาเรียนในหลักสูตรฯ ในสัดส่วนท่ีสูงข้ึน (แต่ไม่กําหนดเกณฑ์ดังกล่าวในรอบ          
แอดมิชชั่น) และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งท่ีตนเลือกเรียนก่อนตัดสินใจเข้ามาเรียนใน
หลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_59_12) 

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในทุกๆ ปีการศึกษา ทางหลักสูตรฯ ได้วางแผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตท่ีรับเข้ามาในหลักสูตรฯ 
ก่อนเข้าศึกษา โดย (1) ประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาข้อมูลท่ีได้จากกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ในเรื่องความรู้และความจําเป็นในการปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนิสิต (2) พิจารณากิจกรรมท่ี
คณะและมหาวิทยาลัยจัดว่ามีความเพียงพอหรือไม่ - ถ้าไม่ควรเพ่ิมเติมเรื่องใด (3) ประเมินผลกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมของนิสิต  

ทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณากิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 
2558 เพ่ือวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ท่ีประชุมมติสนับสนุนให้นิสิตท่ี
รับเข้ามาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมท้ังทางด้านวิชาการและกิจกรรมท่ีช่วยให้นิสิตปรับตัวกับ
ระบบของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน เม่ือพิจารณากิจกรรมท่ีจัดข้ึนก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกปีพบว่ามีโครงการ
ปรับความรู้พ้ืนฐาน (โดยคณะวิทยาศาสตร์) โครงการแรกพบนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ (โดยสโมสรนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์) ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ และ ค่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี
เพียงพอต่อความจําเป็นท้ังสองเรื่องดังกล่าว อีกท้ังผลการประเมินกิจกรรมเหล่าน้ีในรอบปีการศึกษา 2558 อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก จึงให้นิสิตท่ีจะเข้ามาในหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวท้ังหมด
(B.Sc.Micro_59_6) อย่างไรก็ตามท่ีประชุมฯ มีมติให้จัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีท่ี 1 เป็นการเฉพาะอีกกิจกรรม
หน่ึงเพ่ือชี้แจงรายละเอียด กฎ ระเบียบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และช่องทางการร้องเรียนให้กับนิสิตและยัง
ช่วยให้นิสิตได้รู้จักคณาจารย์ในหลักสูตรฯ และในภาควิชาฯ มากข้ึน (B.Sc.Micro_59_7) นอกจากน้ีจากการ
ประชุมหลังการสอบสัมภาษณ์นิสิตท่ีเข้ามาในหลักสูตรฯ กรรมการสอบสัมภาษณ์แจ้งข้อมูลให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ ทราบว่าได้พบข้อสังเกตท่ีแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาในเรื่องนิสิตท่ีรับเข้ามาในหลักสูตรฯ คือ
นิสิตบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย และมีนิสิตบางคนขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังน้ันนอกเหนือจากการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต วท.บ.จุลชีววิทยา แล้ว ทางกรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงได้ให้อาจารย์ฝ่ายกิจการ
นิสิตประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่งทุนการศึกษา โครงการประกันสุขภาพท่ัวหน้ากับโรงพยาบาลตํารวจ สิทธิ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน ระบบกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และให้นิสิตรุ่นพ่ีประสานงานกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาคอยช่วยดูแลในช่วงท่ีนิสิตยังไม่มีเพ่ือนสนิทในมหาวิทยาลัยและห่างไกลครอบครัว รวมถึงเล่า
ประสบการณ์การหางานและทํางานนอกเวลาให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 และมอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษากํากับ 
ติดตามปัญหาของนิสิตอย่างสมํ่าเสมอ (B.Sc.Micro_59_7) 

ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 พบว่านิสิตชั้นปีท่ี 1 ได้เข้าร่วม โครงการแรกพบนิสิตสาขา
วิทยาศาสตร์ โครงการปรับความรู้พ้ืนฐาน ค่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการวัยใสใส่ใจ
คุณธรรมโดยคณะวิทยาศาสตร์ ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยผล
ความพึงพอใจของทุกกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี (ระดับคะแนน 3.74, 3.74, 3.93, 3.68, 3.6 และ 3.74 
ตามลําดับ) ผลประเมินโครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มีผลคะแนนในระดับพอใช้ (2.52 คะแนน) 
สําหรับกิจกรรมท่ีจัดโดยหลักสูตรฯ คือกิจกรรมต้อนรับน้องนักเรียนท่ีเข้ามาสอบสัมภาษณ์ และกิจกรรม
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ปฐมนิเทศของหลักสูตรฯ ได้คะแนนระดับดีมาก (4.19 และ 4.22 คะแนน ตามลําดับ) (B.Sc.Micro_59_3.1_4) 
และระหว่างภาคเรียนท่ี 1 นิสิตชั้นปีท่ี 1 หลายคนได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากอาจารย์ท่ีปรึกษาได้เรื่อง
ทุนการศึกษาและโครงการประกันสุขภาพท่ัวหน้าเป็นอย่างดี และมีนิสิตสนใจสมัครทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ต่าง ๆ หลายคน และมีนิสิตชั้นปีท่ี 1 จํานวน 3 คนได้ทุนการศึกษาจากฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยและจาก
ภาควิชาฯ  (B.Sc.Micro_59_3.1_5 และ B.Sc.Micro_59_3.1_6) 

กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ทราบว่า
กิจกรรมท่ีจัดโดยคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยได้รับผลประเมินในระดับคะแนน 3.6-3.9 ซ่ึงเป็นระดับคะแนนท่ีตํ่า
กว่าปีการศึกษา 2558 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ จากการประชุมกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯ จึงมีมติให้อาจารย์กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตแจ้งเรื่องและขอแนวทางการปรับปรุงกิจกรรม
จากคณะฯ และมหาวิทยาลัยสําหรับกิจกรรมท่ีต้องจัดในรอบปีการศึกษา 2560 เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่วน
ใหญ่บังคับหรือก่ึงบังคับให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 กิจกรรมเข้าร่วม (ยกเว้นโครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์) 
อย่างไรก็ตามกรรมการประจําหลักสูตรฯ ยังคงมีมติส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเช่นเดิมในปี
การศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์กรรมการจากฝ่ายกิจการนิสิตของภาควิชาคอยกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด
นอกจากน้ีจากการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ มีมติให้ส่งเสริมกิจกรรมท่ีจัดโดยหลักสูตรฯ เช่น 
ปฐมนิเทศหลักสูตร ฯ ให้มีเวลานานข้ึน และฝากให้อาจารย์ท่ีปรึกษาแนะนําการปรับตัวในการดําเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด (B.Sc.Micro_59_12)  
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ตารางที่ 3.1.1 การรับนิสิต 

ปีการศึกษา
ที่รับนิสิต 

ปัญหาที่พบ
จากรอบที่
ผ่านมา 

แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานและ ผลการดําเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาที่พบ และผลการประเมินระบบการรับนิสิต 

2556 จากปัญหาที่
พบในปี
การศึกษา 
2555 

1. ดําเนินงานตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
2. ให้ประธานหลักสูตรฯ ตรวจเกณฑ์การรับนิสติก่อนแจ้ง
ไปยังฝ่ายรับนิสิตของมหาวิทยาลัย 
3. ที่ประชุมกรรมการหลักสตูรฯ มีมตไิม่รับแอดมิชชั่น 
รอบ 2  

1. รับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ จํานวน 
48 คน (จากรับตรง 9 คน แอดมิชชั่น 
39 คน) 
2. นิสิตมีระดับคะแนนในปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 มากกว่า 2.00 ทุกคน 

1. นิสิตที่รับเข้ามาในรอบรับตรงมจีํานวนน้อย 

2557 ข้อ 1 ในปี
การศึกษา 
2556 

1. ดําเนินงานตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
2. กําหนดให้ประธานหลักสตูรตรวจเกณฑ์การตั้งรับนิสิต
และจํานวนรับก่อนแจ้งไปยังฝา่ยรบันิสิตของมหาวิทยาลัย 
3. จากปัญหาข้อ 1 ในปีการศึกษา 2556 เรียกจํานวนนิสติ
สัมภาษณ์ในรอบรับตรงเป็น 2.2 เท่า (2.2 x 55= 121 คน) 

1. รับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ จํานวน 
54 คน (จากรับตรง 29 คน จาก แอด
มิชชั่น 25 คน) 
2. นิสิตมีระดับคะแนนในปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 มากกว่า 2.00 ทุกคน 

1. นิสิตที่รับเข้ามาในรอบรับตรงมีจํานวนมากขึ้น และจํานวนนิสิตที่
รับเข้ามารวมใกล้เคียงตามที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2 มาก (55 คน) 
2. นิสิตที่รับเข้ามามีคุณสมบัติและศักยภาพพร้อมที่จะเรียนใน
หลักสูตรฯ  แสดงถึงเกณฑ์การตั้งรับนิสิตมีประสิทธิภาพ 

2558 ไม่พบปัญหา
ในปีการศึกษา 
2557 

คงแผนการดําเนินงาน ข้อ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 
2557  
1. ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้สูงขึ้นเล็กน้อย โดยกําหนดให้ค่า
น้ําหนักของวิชาชีววิทยาเป็นร้อยละ 30 และเรียกจํานวน
นิสิตสัมภาษณ์ในรอบรับตรงเป็น 3 เท่า (3 x 55 =165 
คน) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์เชิงคุณภาพที่ปรับขึ้น 

1. รับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ จํานวน 
61 คน (จากรับตรง 7 คน จากแอด
มิชชั่น 46 คน) แต่มาเรียนในภาคเรียนที่ 
1 จริง จํานวน 53 คน 
2. นิสิตมีระดับคะแนนในปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 มากกว่า 2.00 ทุกคน 

1. นิสิตที่รับเข้ามาในรอบรับตรงมีจํานวนน้อย อย่างไรก็ตามจํานวน
นิสิตที่เข้ามาในหลักสูตรฯ รวมมีจํานวนใกล้เคียงกับที่ มคอ. 2 
กําหนด 
2. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในรอบรับตรงส่วนหนึ่งทราบเวลาและสถานที่
สัมภาษณ์ผิดพลาด (ปัญหาจากการ upload-download ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย) 

3. นิสิตที่รับเข้ามามีจํานวนตามที่ต้องการ แสดงถึงเกณฑ์การตั้งรับ
นิสิตที่ถูกปรับให้สูงขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการรับนิสิต 
4. นิสิตที่ผ่านสอบสัมภาษณ์หลายคนยังคงมีความต้องการแอด
มิชชั่นในปีการศึกษาถัดไปเพื่อให้ได้เข้าเรียนในหลักสูตรอื่นที่
ต้องการ 
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ปีการศึกษา
ที่รับนิสิต 

ปัญหาที่พบ
จากรอบที่
ผ่านมา 

แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานและ ผลการดําเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาที่พบ และผลการประเมินระบบการรับนิสิต 

2559 
(ปี

การศึกษา
ปัจจุบัน) 

ข้อ 1, 2 และ 
4 ในปี
การศึกษา 
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- เ พิ่มช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารผ่าน facebook ที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้
จัดขึ้น 
3. จากปัญหาข้อ 4 ในปีการศึกษา 2558 กําหนดการให้
คะแนนสัมภาษณ์ในรอบสอบตรงมีคะแนนเรื่องทัศนคติต่อ
การเรียนในหลักสูตรฯ 

1. รับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรฯ จํานวน 
57 คน (จากรับตรง 41 คน จาก แอด
มิชชั่น 16 คน) 
2. มีนิสิตเพียง 1 คนที่มีระดับคะแนนต่ํา
กว่า 2.00 

1. นิสิตที่รับเข้ามาในรอบรับตรงมีจํานวนมากขึ้น 
2. นิสิตที่รับเข้ามาในหลักสูตรฯ บางคนมีปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่าย
ในเทอมแรก และปัญหาสุขภาพ (แก้ไขปัญหาที่พบโดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาแนะนําแหล่งทุนการศึกษาและข้อมูลมหาวิทยาลัย) 
3. ยังคงมีนิสิตที่ผ่านสอบสัมภาษณ์หลายคนสอบติดหลายที่และส่วน
ที่รับเข้ามาในหลักสูตรฯ หลายคนยังคงมีความต้องการแอดมิชชั่นใน
ปีการศึกษาถัดไปเพื่อให้ได้เข้าเรียนในหลักสูตรอื่นที่ต้องการ 

2560 
 

ข้อ 3 ในปี
การศึกษา 
2559 

คงแผนการดําเนินงาน ข้อ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 
2557, ข้อ 1 ของปีการศึกษา 2558, ข้อ 2 ของปี
การศึกษา 2559 
1. จากปัญหาข้อ 3 ในปีการศึกษา 2559 ปรับคะแนน
สัมภาษณ์ในรอบสอบตรงมีคะแนนเรื่องทัศนคติต่อการ
เรียนในหลักสูตรฯ ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ โดยปรับปรุง
เว็บไซต์ และ facebook หลักสูตรฯ ให้มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน และส่งเสริมกิจกรรม open house  
3. ปรับตัวคูณค่าน้ําหนักคะแนนชีววิทยาให้สูงขึ้นเล็กน้อย 
เป็นร้อยละ 35 

อยู่ระหว่างดําเนินการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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ตารางที่ 3.1.2 ผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2558-2559 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 สรุปผลการดําเนินงาน 
ลักษณะการจัดกิจกรรม open house 
1. ดําเนินงานโดยนิสิตชั้นปีที ่ 1 มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที ่ 1 และ
อาจารย์กรรมการฝ่ายกจิการนิสิตคอยกาํกับดูแล  
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการรวม 2 วัน (ไม่มีการสํารวจจํานวน
นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมกับทางคณะฯ ) 

ลักษณะการจัดกิจกรรม open house 
1. ดําเนินงานโดยนิสิตชั้นปีที ่1-4 มีคณาจารย์ในภาควิชาคอยกํากบัดูแล โดยนิสิตชั้นปี
ที่ 1-2 จัดฐานกิจกรรมแนะนําความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลชีววิทยาและหลักสูตรฯ และ
นิสิตชั้นปีที่ 3-4 จัดกิจกรรมสอนเทคนิคปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการรวม 2 วัน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะฯ 
10,340 คน มีนักเรียนลงทะเบียนทําปฏบิัติการจุลชีววิทยา 180 คน 

มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม open house มากขึ้น ทําให้มี
จํานวนนักเรียนที่เข้าใจหลักสูตรฯ มากขึ้น นอกจากนี้นักเรียน
หลายคนยังทราบถึงบรรยากาศในการเรียนที่จุลชีววิทยา มศว 
(B.Sc.Micro_59_3.1_9)  
 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เริ่มจัดทําขึ้นในปีการศึกษา 
2558 ส่งผลให้มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เผยแพร่บนอินเตอร์เนต
มากขึ้นนักเรียนที่เข้ามาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2559 จึงทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน หลักสูตร และลักษณะการเรียนใน
มหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จากเหตุผลที่นักเรียนตัดสินใจเรียนใน
หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2559 เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2558   
ในทิศทางที่เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรมากขึ้น นอกจากนี้จํานวน
ผู้สมัครรับตรงทั่วไปที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ยังบ่งชี้ถึง
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรฯ อีกด้วย 

นิสิตทราบข้อมูลหลักสตูรฯ จาก 
(เรียงอันดับ 5 อันดับแรก) 
1. คําแนะนําจากบุคคลรอบขา้ง 
2. การแนะนําจากทางโรงเรียน 
3. ข้อมูลเว็บไซต์ที่เผยแพร่บนอินเตอร์เนต 
4.กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกสถานที่ 
5. ทราบข้อมูลจาก facebook ของคณะ, มหาวิทยาลัย และรุ่นพี ่

นิสิตทราบข้อมูลหลักสตูรฯ จาก 
(เรียงอันดับ 5 อันดับแรก) 
1. ข้อมูลเว็บไซต์ที่เผยแพร่บนอินเตอร์เนต 
2. จากกจิกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเช่น open house 
3. คําแนะนําจากบุคคลรอบขา้ง  
4. การแนะนําจากทางโรงเรียน 
5. facebook จุลชีววิทยา “มศว” ที่จดัตั้งโดยนิสิตจุลชีววิทยาในหลักสูตรฯ 

เหตุผลที่นิสิตเลือกเรยีนในหลักสูตรฯ  
(ข้อมูลเรียงอันดับ) 
1. เลือกตามลําดับคะแนนที่ได้ 
2. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
3. ประทับใจบรรยากาศที่อบอุ่น-การต้อนรับของรุ่นพี่ในหลักสูตรฯ 
3. ได้รับโควต้าจากโรงเรียน 
3. เลือกตามที่ครูและเพื่อนแนะนํา 

เหตุผลที่นิสิตเลือกเรยีนในหลักสูตรฯ 
(ข้อมูลเรียงอันดับ) 
1. ชื่อเสียงและคุณภาพของหลักสูตรฯ  
2. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  
2. เลือกตามลําดับคะแนนที่ได้  
3. ประทับใจบรรยากาศที่อบอุ่น-การต้อนรับของรุ่นพี่ในหลักสูตร  
4. ชอบ (โครงสร้าง) หลักสูตรฯ ที่นี่มากกว่าหลักสูตรจุลชีววิทยาของสถาบันอื่น 

ปีการศึกษา 2558 เริ่มจัดตั้ง facebook จุลชีววิทยา “มศว” 
(ไม่พบการบันทึกจํานวนนักเรียนที่สมัครรอบ “รับตรงทั่วไป” ใน
หลักสูตรฯ) 

ปีการศึกษา 2559 จํานวนนักเรียนที่สมัครรอบ “รับตรงทั่วไป” ในหลักสูตร 
วท.บ.จุลชีววิทยา มีจํานวน 298 คน (B.Sc.Micro_59_3.1_2) 

ปีการศึกษา 2560 จํานวนนักเรียนที่สมัครรอบ “รับตรง
ทั่วไป” ในหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา จํานวน 562 คน 
ซึ่ ง สู ง เ ป็นห ลัก สูตรอันดับ ที่  17 ของมหาวิทยาลัย 
(B.Sc.Micro_59_3.1_10) 
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ตารางที่ 3.1.3  ตารางแสดงระดับคะแนนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  

 อ.ที่ปรึกษา นิสิต sec จํานวน ระดับคะแนนของนิสิตเมื่ออยู่ในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จํานวนนิสิตที่ได้ระดับคะแนน 

 รหัส  นิสิต (คน) minimum max average average secA-B D หรือ D+ วิชา BI 
101 และ BI 191 

E วิชา BI 101 และ 
BI 191 

นิสิตชั้นปีที่ 1 ในปี
การศึกษา 2555 

อ.ดร.สริิรักษ์ 55 secA 12 2.38 3.47 2.89 2.66 1 คน ไม่ม ี

อ.ดร.วัลลภา 55 secB 12 1.62 3.12 2.43 7 คน ไม่ม ี

นิสิตชั้นปีที่ 1 ในปี
การศึกษา 2556 

อ.ดร.ณัฎฐิกา 56 secA 16 2.26 3.12 2.67 2.73 8 คน ไม่ม ี

ผศ.ดร.พิชาภัค 56 secB 21 2.41 3.03 2.79 1 คน ไม่ม ี

นิสิตชั้นปีที่ 1 ในปี
การศึกษา 2557 

ผศ.ขจีนาฏ 57 secA 22 2.29 3.91 2.98 2.905 1 คน ไม่ม ี

อ.ดร.ประวัต ิ 57 secB 21 2.35 3.32 2.83 1 คน ไม่ม ี

นิสิตชั้นปีที่ 1 ในปี
การศึกษา 2558 

รศ.ดร.อรอนงค์ 58 secA 24 2.06 3.6 2.82 2.8 5 คน ไม่ม ี

อ.ดร.สุขุมาภรณ ์ 58 secB 20 2.43 3.37 2.78 2 คน ไม่ม ี

นิสิตชั้นปีที่ 1 ในปี
การศึกษา 2559 

อ.ดร.สริิรักษ์ 59 secA 25 1.65* 3.78 2.959 2.96 ไม่ม ี ไม่ม ี

อ.ดร.วัลลภา 59 secB 26 2.45 3.63 2.967 1 คน (D+) ไม่ม ี

 
* เป็นนิสิตเพียง 1 คนที่มีระดับคะแนนต่ํากว่า 2.00 โดยนิสติขาดเรียนบ่อยครั้ง จนกระทั่งหมดสิทธิ์สอบจึงไดร้ะดับคะแนน E ในหลายวิชา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Micro_59_3.1_1 ตารางสรุปจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555-2559 

B.Sc.Micro_59_3.1_2 จํานวนนิสิตท่ีเรียกสัมภาษณ์โครงการรับตรง  

B.Sc.Micro_59_3.1_3 รายชื่อนิสิตชั้นปีท่ี 1 จากระบบ supreme เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 

B.Sc.Micro_59_3.1_4 ผลการประเมินผ่าน google sheet เร่ือง ผลประเมินระบบการรับนิสิตและการเตรียม
ความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา  2559 

B.Sc.Micro_59_3.1_5 การประชาสัมพันธ์ข่าวจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเร่ืองทุนการศึกษาและโครงการประกัน
สุขภาพท่ัวหน้า 

B.Sc.Micro_59_3.1_6 โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน (ปริญญาตรี)  

B.Sc.Micro_59_3.1_7 รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561 ภาควิชา
จุลชีววิทยา 

B.Sc.Micro_59_3.1_8 เกณฑ์กําหนดค่าน้ําหนักคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ สําหรับการรับตรง ปีการศึกษา 
2559 และรายงานการประมวลผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ ของผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ ประเภทรับตรง, โครงการเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ และโควต้าโรงเรียน
มัธยมเขต 7 

B.Sc.Micro_59_3.1_9 คอมเมนต์จากนักเรียน ม. 6 ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ท่ีปรากฏใน Facebook จุล
ชีววิทยา “มศว”  

B.Sc.Micro_59_3.1_10 สถิติผู้สมัครรับตรงท่ัวไปปีการศึกษา 2560 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรฯ ทบทวนผลการดําเนินงาน เพ่ือกําหนดกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 
(ด้านการเรียน กิจกรรม และทุนการศึกษา)  

คณะฯ ดําเนินการเตรียมความพรอ้ม
ของนิสิตก่อนเข้าศึกษา  

หลักสูตรฯ จดักิจกรรม เช่น ปฐมนิเทศ 
แนะนําคณาจารยใ์นหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษา การลงทะเบียน ทุนการศึกษา 

เป็นต้น  

อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละช้ันปี 
นัดพบนิสิตเพ่ือสร้างสัมพันธ์ แนะนํา

การลงทะเบยีน วางแผนการเรียน  แจ้ง
นิสิตเรื่องตารางเวลาว่าง ห้องพัก เบอร์

ติดต่อท่ีนิสิตสามารถเข้าพบได ้
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
ดําเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาทักษะ

ของนิสิตตามแผนงาน 

กํากับติดตามการดําเนินงานการพัฒนานิสิต  
- ด้านการเรียน /  ดา้นปัญหาส่วนตวั / ความเส่ียงด้านการศึกษาของนิสิตท่ีมีผล

การเรยีนต่ํากว่าเกณฑ์ 
- แลกเปล่ียนข้อมูลอ่ืนๆ ของนิสิตปัจจุบัน และบณัฑิต 
- ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินโครงการและกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค  

แนวทางแก้ไขและปรับปรงุการดําเนินงาน  

นํามติของคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มาดําเนินการปรับปรงุแก้ไข จากผลการประเมิน
การบวนการและผลสัมฤทธ์ิที่ผ่านมา  
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ผลการดําเนินงาน   

 หลักสูตรจุลชีววิทยามีระบบและกลไกในการพัฒนานิสิตและการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในระหว่าง
การศึกษาตลอดหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยมีกระบวนการดังนี้ คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือกําหนดแผนการเตรียมความพร้อมและการพัฒนานิสิต เช่น 
กิจกรรมในการส่งเสริมทักษะและพัฒนานิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานท่ี กิจกรรมกีฬา การอบรม และ
ทุนการศึกษา เป็นต้น โดยปรับปรุงจากผลการดําเนินงาน และข้อมูลการร้องเรียนจากรอบปีท่ีผ่านมา จากน้ันทาง
หลักสูตรฯ ได้จัดปฐมนิเทศสาขาจุลชีววิทยา ประจําปีการศึกษา 2559 สําหรับนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี เพ่ือแนะนํา
คณา จ า ร ย์ ใ นหลั ก สู ต ร ฯ  อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ กษ า แต่ ล ะชั้ น ปี  แ ล ะ กิ จ ก า รต่ า งๆ  ใ น ร อบปี ก า ร ศึ กษา 
(B.Sc.Micro_59_3.2_1) จากน้ันอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละช้ันปีนัดพบนิสิตเพ่ือแนะนําการลงทะเบียน และแจ้ง
ตารางเวลา รวมท้ังช่องทางท่ีนิสิตสามารถเข้าพบได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะดําเนินการสํารวจและติดตามปัญหา
ของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงในการเรียนและอ่ืนๆ แล้วนําเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข (B.Sc.Micro_59_7, 9, 13, 16, 18) ท้ังนี้คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนประชุม
เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยบันทึกผลการ
ประเมินโครงการต่างๆ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในรอบ
ต่อไป (B.Sc.Micro_59_18) นอกจากน้ียังได้สํารวจผลท่ีเกิดกับนิสิตปัจจุบันและบัณฑิต ถึงความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฯ การร้องเรียน ความเสี่ยง และความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการ
การส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อไป (B.Sc.Micro_59_16) 
 
- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี  

จากผลการดําเนินงาน ผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคของนิสิตที่ส่งผลต่อการเรียน และการดําเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา 2557 และ 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้พิจารณาพบว่า
กิจกรรมเดิมที่ดีอยู่แล้วให้คงไว้โดยปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการกํากับติดตามการทํางานให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การควบคุมดูแลนิสิตเป็นไปตามที่กําหนด (ตารางท่ี 3.2.1) 

 ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้จัดปฐมนิเทศสาขาจุลชีววิทยา 
สําหรับนิสิตทั้ง 4 ช้ันปี ในเดือนแรกของการเปิดเทอมคือวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 เพ่ือแนะนําคณาจารย์                     
ในหลักสูตรฯ อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละชั้นปี และกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีการศึกษา โดยประธานหลักสูตรฯ (รศ.ดร. 
อรอนงค์ พริ้งศุลกะ) ได้บรรยายเรื่องการลงทะเบียน รายวิชาท่ีเปิดสอน และการประเมินผลการเรียน ความเส่ียง
ในการไม่สําเร็จการศึกษาครบตามเวลาท่ีกําหนด และทุนการศึกษาสําหรับนิสิตขาดแคลนที่ทางภาควิชาจัดสรรให้
แต่ละช้ันปี รวมท้ังช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้นิสิตได้รับทราบ นอกจากนี้ อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ (อาจารย์
กรรมการกิจการนิสิตระดับภาควิชา และคณะฯ) ได้ช้ีแจงถึงกฎระเบียบ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในระดับคณะฯ 
เพ่ือให้นิสิตปฏิบัติได้ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย (B.Sc.Micro_59_3.2_1 และ 
B.Sc.Micro_59_8)  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มีมติให้อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละชั้นปีนัดพบนิสิตในท่ีปรึกษาเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งแจ้งนิสิตเรื่องตารางเวลา ห้องพัก เบอร์ติดต่อ หรือช่องทาง
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ที่นิสิตสามารถเข้าพบได้เมื่อมีปัญหา ท้ังยังได้สร้าง facebook และ line กลุ่มของแต่ละชั้นปีเพ่ือเป็นช่องทางใน
การเข้าถึงนิสิต และนิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ ท่ีปรึกษาได้อย่างทันท่วงทีซึ่ งพบว่าได้ผลเป็นอย่างดี 
(B.Sc.Micro_59_3.2_2)  นอกจากน้ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนําเรื่องการลงทะเบียน และการวางแผนการเรียน
โดยคํานึงถึงความต้องการและศักยภาพของนิสิต รวมทั้งเก็บข้อมูลนิสิตท่ีกู้ยืมทางการศึกษาหรือมีความประสงค์ท่ี
จะกู้ยืม เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดหาทุนและดูแลนิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อไป  

อาจารย์ท่ีปรึกษาได้กํากับติดตามปัญหาของนิสิตท่ีมีความเส่ียงในการเรียน มีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ การ
คงอยู่ของนิสิต และปัญหาอ่ืนๆ โดยการหารือแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานิสิตร่วมกัน ซึ่งได้บรรจุวาระการประชุมเรื่องการกํากับติดตามผลการเรียนนิสิตท่ี
ต่ํากว่าเกณฑ์และนิสิตที่มีปัญหา ไว้ในการประชุมหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_59_7, 9, 13, 16, 18) ที่ประชุมมีมติให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามและช่วยวางแผนการเรียนให้นิสิตสําหรับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนเพ่ือให้นิสิตมีผลการ
เรียนเป็นปกติ จนสําเร็จการศึกษา สรุปได้ดังตารางท่ี 3.2.1 

นอกจากนี้ในรายวิชาท่ีมีเนื้อหาวิชาที่ยาก และนิสิตส่วนใหญ่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด เช่น  

- SMB 477 Industrial Microbiology และ BI 301 Cell Biology ในปีการศึกษาน้ีได้มีการปรับให้นิสิตชั้น
ปีท่ี 2 และ 3 เรียนร่วมกันทําให้คะแนนโดยรวมของนิสิตชั้นปีท่ี 2 ต่างจากนิสิตช้ันปีที่ 3 มากจึงจัดให้นิสิต
ชั้นปีท่ี 3 ช่วยติวน้อง ทําให้ผลการเรียนของนิสิตส่วนใหญ่สอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

- SMB311 Microbial Genetics ซึ่งมีนิสิตได้คะแนนสอบกลางภาคตํ่ากว่าเกณฑ์จํานวนมาก อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตที่ได้คะแนนสูงในช้ันเรียนช่วยติวเพ่ือนท่ีได้คะแนนต่ํา และเพ่ิมแบบฝึกหัดให้ทําใน
ชั้นเรียน ทําให้นิสิตส่วนใหญ่สอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
 

ส่วนการให้คําปรึกษาแนะนําแก่นิสิตที่มีปัญหาด้านอ่ืนๆ เช่น  

- นายอานนท์ แซ่อ่ึง (นิสิตชั้นปีท่ี 1) นายภูมิรพี อุบลบาล (นิสิตช้ันปีที่ 2) นางสาวพรชนก ทวีทํานุสิน และ
นายวิชยุตม์ ลิ้มอําไพอาภรณ์ (นิสิตชั้นปีท่ี 3) นายนําโชค บุญขาว และนางสาววิราสินี บุญชัย (นิสิตชั้นปีท่ี 4) มี
ปัญหาทางการเงิน เน่ืองจากรายได้ของครอบครัวน้อย ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทําให้นิสิตต้องทํางานพิเศษ ส่งผลกับ
เวลาเรียนและผลการเรียนของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษานําเร่ืองเข้าท่ีประชุมหลักสูตรฯ และพิจารณาช่วยเหลือนิสิต 
โดยอาจารย์ผู้สอนในสาขาที่มีทุนวิจัย ให้ความช่วยเหลือนิสิตโดยจ้างนิสิตช่วยงานวิจัยหลังเลิกเรียน และให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ทําให้นิสิตไม่ต้องไปทํางานพิเศษในเวลาเรียน (B.Sc.Micro_59_11)  

- การทําเรื่องขอทุนไปยังโครงการนิสิตช่วยงานจากกองกิจการนิสิต โดยมีนิสิตจุลชีววิทยาเข้าร่วมจํานวน 3 
คน ได้แก่ นายกชกนก ศรีแสงจันทร์ (นิสิตชั้นปีท่ี 1) นายภูมิรพี อุบลบาล (นิสิตชั้นปีท่ี 2) และนางสาวนริศรา สิริ
วัฒนานนท์กุล (นิสิตชั้นปีที่ 3) (B.Sc.Micro_59_11) 

 ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จะคงกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรฯ ของนิสิตทั้ง 4 ช้ันปีไว้เช่นเดิม โดยแจ้งผล
การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตรับทราบ เช่น กิจกรรม และโครงการต่างๆ ส่วนการกํากับติดตามผลการ
เรียนนิสิตแต่ละช้ันปี ได้บรรจุในวาระการประชุมหลักสูตรฯ ทุกครั้งเช่นเดิม รวมทั้งช่องทางการติดต่อนิสิตทางไอที 
เช่น facebook และ line ซ่ึงได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี   
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ตารางที่ 3.2.1 ตารางสรุปผลการกํากับติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําและมีปัญหาในการเรียน  

ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชั้น
ปี 

การกํากับติดตามผลการเรียน อาจารย์ที่
ปรึกษา 25 ส.ค. 2559 

(B.Sc.Micro_59_9) 
4 ม.ค. 2560 

(B.Sc.Micro_59_13) 
18 เม.ย. 2560 

(B.Sc.Micro_59_16) 
22 มิ.ย. 2560 

(B.Sc.Micro_59_18) 

นายโกมล ยิ้มคง 5 ผลการเรียนสะสม 1.98 (เตรียม
โปร) 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการ
ลงทะเบยีนและการเรยีนในเทอม 1) 
* นิสิตยงัไม่จบการศึกษาใน 4 ปี
เนื่องจากหน่วยกิตรายวิชาบังคับยัง
ไม่ครบ 

ผลการเรียนสะสม 1.86 (โปรสูง 1) 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2 โดยลงทะเบยีน
รายวชิาบังคับที่เหลือ) 
 

ผลการเรียนสะสม 1.86 (โปรสูง 1) 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
บังคับอยูใ่นระดับ mean / แนะนําให้
ทบทวนบทเรยีนเพิ่มขึน้ และติวกับเพื่อน) 

ผลการเรียนสะสม 2.01  
* สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นายณัฐชนน โพธินิล 5 ผลการเรียนสะสม 2.07  
(อ.ทีป่รกึษาแนะนําให้นสิิต
ลงทะเบยีนรักษาสภาพ) 
* นิสิตยงัไม่จบการศึกษาใน 4 ปี
เนื่องจากหน่วยกิตรายวิชาบังคับยัง
ไม่ครบ 

ผลการเรียนสะสม 2.07  
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2 โดยลงทะเบยีน
รายวชิาบังคับที่เหลือ) 
 

ผลการเรียนสะสม 2.07  
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
บังคับอยูใ่นระดับ mean / แนะนําให้
ทบทวนบทเรยีนเพิ่มขึน้ และติวกับเพื่อน) 
 

ผลการเรียนสะสม 2.04 
* สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นางสาวจิรสุดา             
อรุณจิตต์ 

5 ผลการเรียนสะสม 2.08  
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการ
ลงทะเบยีนและการเรยีนในเทอม 1 
โดยลงทะเบยีนรายวิชาบังคับที่เหลือ) 
* นิสิตยงัไม่จบการศึกษาใน 4 ปี
เนื่องจากหน่วยกิตรายวิชาบังคับยัง
ไม่ครบ 

ผลการเรียนสะสม 2.04 
(นิสิตลงรายวิชาครบตามหลักสูตร
กําหนดแล้ว อ.ที่ปรึกษาแนะนําให้นิสิต
ลงทะเบยีนรักษาสภาพ) 

ผลการเรียนสะสม 2.04 
 

ผลการเรียนสะสม 2.04 
* สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นางสาวแคทติญา               
กี้ธนสมบัติ 

4 ผลการเรียนสะสม 1.95 (โปรสูง 
1) 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการ
ลงทะเบยีนและการเรยีนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 1.95 (โปรสูง 2) 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2 โดยลงทะเบยีน
รายวชิาบังคับที่เหลือ รว่มกับวิชาเลือก) 

ผลการเรียนสะสม 1.95 (โปรสูง 2) 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
บังคับอยูใ่นระดับ mean / แนะนําให้
ทบทวนบทเรยีนเพิ่มขึน้ และติวกับเพื่อน) 

ผลการเรียนสะสม 2.00 
* สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

อ.ดร.ณัฎฐิกา 
สุวรรณาศรัย 

นางสาวชยานันท์                
ศีติสาร 

4 ผลการเรียนสะสม 2.21  
 

ผลการเรียนสะสม 2.21  
 

ผลการเรียนสะสม 2.21  
(นิสิตมีคะแนนรายวิชาสัมมนาไม่ถึง
เกณฑ์การประเมิน/ แนะนาํให้นิสิต
ปรึกษาอาจารย์สัมมนาเพื่อสอบซ่อม) 

ผลการเรียนสะสม 2.21  
* นิสิตยงัไม่จบการศึกษาเนื่องจากหน่วย
กิตรายวิชาบังคับยงัไม่ครบ 
(อ.ทีป่รกึษาแนะนําให้นสิิตลงทะเบียน
รายวชิา SMB 482 Seminar in 
Microbiology ใหม่ในภาคฤดูร้อน) 

อ.ดร.ณัฎฐิกา 
สุวรรณาศรัย 
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ตารางที่ 3.2.1 ตารางสรุปผลการกํากับติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําและมีปัญหาในการเรียน (ต่อ) 

ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชั้น
ปี 

การกํากับติดตามผลการเรียน อาจารย์ที่
ปรึกษา 25 ส.ค. 2559 

(B.Sc.Micro_59_9) 
4 ม.ค. 2560 

(B.Sc.Micro_59_13) 
18 เม.ย. 2560 

(B.Sc.Micro_59_16) 
22 มิ.ย. 2560 

(B.Sc.Micro_59_18) 

นางสาวนัชชา 
หงสวัธน์ 

4 ผลการเรียนสะสม 2.23  
 

ผลการเรียนสะสม 2.16  
 

ผลการเรียนสะสม 2.16  
(บิดานิสิตป่วยทําให้นิสิตมีเวลาทํางาน
รายวิชาปญัหาพิเศษทางจุลชีววิทยาน้อย/ 
แนะนําให้แบ่งเวลาให้เหมาะสม และ
วางแผนการทดลองให้ดี) 

ผลการเรียนสะสม 2.24 
* สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

ผศ.ดร.พิชาภัค 
ศรียาภัย 

นางสาวผการัตน์                             
ขาววิสุทธิ์ 

4 ผลการเรียนสะสม 2.16 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการ
ลงทะเบยีนและการเรยีนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.18 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2 โดยลงทะเบยีน
รายวชิาบังคับที่เหลือ รว่มกับวิชาเลือก) 

ผลการเรียนสะสม 2.18 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
บังคับอยูใ่นระดับต่ํากว่า mean / 
แนะนําให้ทบทวนบทเรยีนเพิ่มขึ้น และ
ติวกบัเพื่อน) 

ผลการเรียนสะสม 2.36 
* สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

ผศ.ดร.พิชาภัค 
ศรียาภัย 

นายธรรม์ธรม์              
สุวรรณปิณฑะ 

3 ผลการเรียนสะสม 2.02 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการ
ลงทะเบยีนและการเรยีนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.02 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 2.02 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
บังคับอยูใ่นระดับต่ํากว่า mean หลาย
วิชา / แนะนําให้ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้น 
และติวกบัเพื่อน รวมทั้งถอนรายวิชาบาง
วิชา) 

ผลการเรียนสะสม 1.97 (เตรียมโปร) 
 

ผศ.ขจีนาฏ 
โพธิเวชกุล 

นางสาวทิพย์วดี             
อาจหาญ 

3 ผลการเรียนสะสม 2.11 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการ
ลงทะเบยีนและการเรยีนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.11 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 2.11 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
บังคับอยูใ่นระดับต่ํากว่า mean หลาย
วิชา / แนะนําให้ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้น 
และติวกบัเพื่อน รวมทั้งถอนรายวิชาบาง
วิชา) 

ผลการเรียนสะสม 1.96 (เตรียมโปร) 
 

อ.ดร.ประวัติ 
อังประภาพร
ชัย 

นายวิชยุตม์                       
ลิ้มอําไพอาภรณ์ 

3 ผลการเรียนสะสม 1.97 (เตรียม
โปร) 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการ
ลงทะเบยีนและการเรยีนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 1.95 (โปรสูง 1) 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 1.95 (โปรสูง 1) 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
บังคับอยูใ่นระดับต่ํากว่า mean หลาย
วิชา / แนะนําให้ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้น 
และติวกบัเพื่อน รวมทั้งถอนรายวิชาบาง
วิชา) 

ผลการเรียนสะสม 1.91 (โปรสูง 2) 
 

อ.ดร.ประวัติ 
อังประภาพร
ชัย 
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ตารางที่ 3.2.1 ตารางสรุปผลการกํากับติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําและมีปัญหาในการเรียน (ต่อ) 

ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชั้น
ปี 

การกํากับติดตามผลการเรียน อาจารย์ที่
ปรึกษา 25 ส.ค. 2559 

(B.Sc.Micro_59_9) 
4 ม.ค. 2560 

(B.Sc.Micro_59_13) 
18 เม.ย. 2560 

(B.Sc.Micro_59_16) 
22 มิ.ย. 2560 

(B.Sc.Micro_59_18) 

นางสาวชนากานต์  
คุณนิธิกุล 

2 - ผลการเรียนสะสม 2.16 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 2.16 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาBI 
301 ต่ํากว่า mean มาก / แนะนําให้
นิสิตถอนรายวิชา) 
 

ผลการเรียนสะสม 2.15 
 

รศ.ดร.อรอนงค์ 
พริ้งศุลกะ 

นางสาวรัตติยากร 
มะหิงษะพันธุ์ 

2 - ผลการเรียนสะสม 2.09 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 2.09 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
บังคับอยูใ่นระดับต่ํากว่า mean/ แนะนํา
ให้ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้น และติวกบั
เพื่อน) 
 

ผลการเรียนสะสม 2.12 
 

รศ.ดร.อรอนงค์ 
พริ้งศุลกะ 

นางสาวกาญจนา  
อินทุวานิชย์ 

2 ผลการเรียนสะสม 2.06 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการ
ลงทะเบยีนและการเรยีนในเทอม 1) 

ผลการเรียนสะสม 2.17 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 2.17 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
MA115 ต่ํากว่า mean มาก / แนะนําให้
นิสิตถอนรายวิชา) 
 

ผลการเรียนสะสม 2.25 
 

รศ.ดร.อรอนงค์ 
พริ้งศุลกะ 

นางสาวประวีณา         
วานิชกร 

2 - ผลการเรียนสะสม 2.17 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 2.17 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาBI 
301 ต่ํากว่า mean มาก / แนะนําให้
นิสิตถอนรายวิชา) 

ผลการเรียนสะสม 2.08 
 

อ.ดร.สุขุมา
ภรณ์ กระจ่าง
สังข ์

นางสาวเหมือนฝัน    
วุฒิจินดา 

2 - ผลการเรียนสะสม 2.12 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 2.12 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชาBI 
301 ต่ํากว่า mean มาก / แนะนําให้
นิสิตถอนรายวิชา) 

ผลการเรียนสะสม 2.05 
 

อ.ดร.สุขุมา
ภรณ์ กระจ่าง
สังข ์

นางสาวขนิษฐา           
โสดากุล 

1 - ผลการเรียนสะสม 1.65 
(อ.ทีป่รกึษาช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
และการเรียนในเทอม 2) 

ผลการเรียนสะสม 1.65 
(นิสิตมีผลการสอบมิดเทอมของรายวิชา
บังคับอยูใ่นระดับต่ํากว่า mean หลาย
วิชา / แนะนําให้ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้น 
และติวกบัเพื่อ) 

ผลการเรียนสะสม 1.31 
* พ้นสภาพนิสิต 

อ.ดร.สิริรักษ์ 
ศรวณียารักษ์ 
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ตารางที่ 3.2.1 ตารางสรุปผลการกํากับติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําและมีปัญหาในการเรียน (ต่อ) 

ชื่อ-นามสกุลนิสิต ชั้น
ปี 

การกํากับติดตามผลการเรียน อาจารย์ที่
ปรึกษา 25 ส.ค. 2559 

(B.Sc.Micro_59_9) 
4 ม.ค. 2560 

(B.Sc.Micro_59_13) 
18 เม.ย. 2560 

(B.Sc.Micro_59_16) 
22 มิ.ย. 2560 

(B.Sc.Micro_59_18) 

นางสาวปาณิสรา 
วัฒนวงศ์ 

1 - นิสิตไม่มาเรยีนเนื่องจากนิสิตได้ปรกึษา
กับผู้ปกครองตัดสินใจลาออกเพื่อไปสอบ
เรียนใหมใ่นสาขาวิชาที่ตอ้งการในปีหน้า 

- - อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นางสาวรัตนชาติ 
มงคลอร่ามรัตน์ 

1 - นิสิตไม่มาเรยีนเนื่องจากนิสิตได้ปรกึษา
กับผู้ปกครองตัดสินใจลาออกเพื่อไปสอบ
เรียนใหมใ่นสาขาวิชารัฐศาสตร ์

- - อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นางสาวฐิติพร                   
สุดพรหม 

1 - นิสิตไม่มาเรยีนเนื่องจากนิสิตได้ปรกึษา
กับผู้ปกครองตัดสินใจลาออกเพื่อไปสอบ
เรียนใหมใ่นสาขาวิชาที่ตอ้งการในปีหน้า 

- - อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นางสาวปวีณา                     
ไชยายงค์ 

1 - นิสิตไม่มาเรยีนเนื่องจากนิสิตได้ปรกึษา
กับผู้ปกครองตัดสินใจลาออกเพื่อไปสอบ
เรียนใหมใ่นสาขาวิชาที่ตอ้งการในปีหน้า 

- - อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 

นางสาวศิรินภา                  
อุนินคํา 

1 - นิสิตไม่มาเรยีนเนื่องจากนิสิตได้ปรกึษา
กับผู้ปกครองตัดสินใจลาออกเพื่อไปสอบ
เรียนใหมใ่นสาขาวิชาที่ตอ้งการในปีหน้า 

- - อ.ดร.วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม 
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ตารางที่ 3.2.2 ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา 

กิจกรรม สรุปผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
กิจกรรมปฐมนิเทศ
หลักสูตรฯ 

ไม่มกีิจกรรม: นิสิตไม่เข้าใจ
เรื่องลงทะเบียน / 
ลงทะเบียนผิด / นิสิตไม่รู้จัก
อาจารยใ์นสาขา 

ปฐมนิเทศครัง้ที่ 1: ไม่มีปัญหา
เรื่องลงทะเบียนผิด / นิสิตรู้จัก
อาจารยใ์นสาขามากขึ้น 

ปฐมนิเทศครัง้ที่ 2: ไม่มีปญัหา
เรื่องลงทะเบียนผิด / นิสิตรู้จัก
อาจารยใ์นสาขามากขึ้น 

ปฐมนิเทศครัง้ที่ 3: ไม่มี
ปัญหาเรื่องลงทะเบียนผิด / 
นิสิตรู้จักอาจารย์ในสาขา
มากขึ้น 

ปฐมนิเทศครัง้ที่ 4 

หมายเหตุ: 
แนวทางการแก้ปัญหาคือ
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ของสาขาวิชา 

หมายเหตุ: 
ไม่มีปญัหา คงกิจกรรมเดิม 

หมายเหตุ: 
ไม่มีปัญหา คงกิจกรรมเดิม 

หมายเหตุ: 
ไม่มีปัญหา คงกิจกรรมเดิม 

 

บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์นัดพบนิสิตในที่
ปรึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง / นิสิต
ติดต่ออาจารย์ที่ห้องพักและ 
email 

อาจารย์นัดพบนิสิตอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง / 
แจ้งตารางเวลาเข้าพบที่
ชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อทางไอที เช่น  
facebook และ line พบว่า
นิสิตติดต่อ อ.ที่ปรึกษามากขึ้น 

อาจารย์นัดพบนิสิตอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง / 
เพิ่มช่องทางไอทีในการตดิต่อ 
เช่น  facebook และ line 
แต่ละชั้นปีพบว่าได้ผลตอบรับ
ดีมาก ทั้งเรื่องการส่งข่าวสาร 
และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
ทันท่วงที 

อาจารย์นัดพบนิสิตอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง / ใช้ไอทีในการติดต่อ
นิสิตในที่ปรึกษา พบว่านิสิต
เข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้มากขึ้น สามารถติดต่อ 
แจ้งข่าวสาร และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่ทันท่วงที 

อาจารย์นัดพบนิสิตอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง / คงช่องทางไอทีใน
การติดต่อนิสิตในที่
ปรึกษา 

หมายเหตุ: 
นิสิตชั้นปี 1 และ 2 ติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทาง email 
พบที่ห้องพัก และโทรศัพท์ 
ซึ่งบางครั้งล่าช้า 

หมายเหตุ: 
อาจารย์ที่ปรึกษาทาง เพิ่ม
ช่องทางไอทีในการเข้าถึงนิสิต
ในที่ปรึกษา ได้รับผลตอบรับด ี

หมายเหตุ: 
คงช่องทางไอทีในการเข้าถึง
นิสิตในที่ปรึกษา และ
คณาจารยใ์นสาขาวิชา 

หมายเหตุ: 
คงกิจกรรมเดิม 

หมายเหตุ: 
คงกิจกรรมเดิม 
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ตารางที่ 3.2.2 ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

กิจกรรม สรุปผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
 - จัดตารางสอนให ้อ.ที่

ปรึกษาชั้นปีได้คมุแลบนิสิต
ในที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2 (SMB 
202 Laboratory in 
Microbiology) 

- จัดตารางสอนให ้อ.ที่ปรึกษา
ชั้นปีได้คุมแลบนิสิตในที่
ปรึกษา ชั้นปีที ่2 (SMB 202 
Laboratory in 
Microbiology) 

- จัดตารางสอนให้ อ.ที่ปรึกษา
ชั้นปีได้คุมแลบนิสิตในที่
ปรึกษา ชั้นปีที ่2 (SMB 202 
Laboratory in 
Microbiology) 

- จัดตารางสอนให้ อ.ที่
ปรึกษาชั้นปีได้คมุแลบนิสิต
ในที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2 (SMB 
202 Laboratory in 
Microbiology) 
(B.Sc.Micro_59_3.2_4) 

- จัดตารางสอนให้ อ.ที่
ปรึกษาชั้นปีได้คมุแลบ
นิสิตในที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 
2 (SMB 202 
Laboratory in 
Microbiology)  

หมายเหตุ: 
นิสิตชั้นปี 1 และ 2 มีโอกาส
พบอาจารย์ที่ปรึกษาน้อย
เนื่องจากรายวิชาที่เรียนส่วน
ใหญ่เป็นวิชานอกสาขา 

หมายเหตุ: 
นิสิตชั้นปี 1 และ 2 มีโอกาส
พบอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น  

หมายเหตุ: 
คงกิจกรรมเดิม 

หมายเหตุ: 
คงกิจกรรมเดิม 

หมายเหตุ: 
คงกิจกรรมเดิม 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานปจัฉิมนิเทศ
สําหรับนิสิตปี 4 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานปจัฉิมนิเทศ
สําหรับนิสิตปี 4 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานปัจฉิมนิเทศ
สําหรับนิสิตปี 4 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานปจัฉิมนิเทศ
สําหรับนิสิตปี 4 (ร่วมกับ
คณะฯ) 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานปัจฉิมนิเทศ
สําหรับนิสิตปี 4 (ร่วมกับ
คณะฯ) 

   หมายเหตุ: 
จัดร่วมกับคณะฯ โดย
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้า
ร่วม 

หมายเหตุ: 
คงกิจกรรมเดิม 
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ตารางที่ 3.2.2 ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

กิจกรรม สรุปผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมของนิสิตชั้น
ปี 3 ก่อนไปฝึกงาน  
(B.Sc.Micro_59_3.2_5 
และ 
B.Sc.Micro_59_3.2_6) 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานเรื่องการฝึกงาน
ชั้นปี 3  
- อ.ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมก่อนไป
ฝึกงานจํานวน 3 วัน  
- อ.ที่ปรึกษา และอาจารย์ใน
สาขาไปนิเทศการฝึกงาน 
 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานเรื่องการฝึกงาน
ชั้นปี 3  
- อ.ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมก่อนไป
ฝึกงานตลอดปีการศึกษา 
(ฝึกกับนักวิทย์และอาจารย)์  
- อ.ที่ปรึกษา และอาจารย์
ในสาขาไปนิเทศการฝึกงาน 
 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานเรื่องการฝึกงาน
ชั้นปี 3 
- อ.ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมก่อนไป
ฝึกงานตลอดปีการศึกษา โดย 
(ฝึกกับนักวิทย์และอาจารย)์  
- อ.ที่ปรึกษา และอาจารย์ใน
สาขาไปนิเทศการฝึกงาน 
 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานเรื่องการฝึกงานชั้น
ปี 3 
- เพิ่มรายวิชา วจช 391 การใช้
เครื่องมือและเทคนิคทางจุล
ชีววิทยา ในหลักสูตรฯ ที่จะ
ปรับปรงุในปี 2559 ให้นิสิต
ลงทะเบียนเรียนก่อนไปฝึกงาน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม 
- อ.ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมก่อนไป
ฝึกงานตลอดปีการศึกษา 

- อ.ที่ปรึกษาดูแลและ
ประสานงานเรื่องการ
ฝึกงานชั้นปี 3 
- อ.ที่ปรึกษาจัดกิจกรรม
การเตรียมความพร้อม
ก่อนไปฝึกงานตลอดปี
การศึกษา 

หมายเหตุ: 
นิสิตพอใจในการเตรียม
ความพร้อมก่อนไปฝึกงาน 
แต่จํานวนวันน้อยเกินไป 

หมายเหตุ: 
นิสิตพอใจในการเตรียม
ความพร้อมก่อนไปฝึกงาน 
แต่จํานวนนิสิตต่อกลุ่มที่
ฝึกงานกับนักวิทย์เยอะ
เกินไปทําให้ฝึกไดไ้ม่ทั่วถึง 
แนวทางแก้ปัญหาโดยการ
แบ่งกลุ่มย่อย  

หมายเหตุ: 
นิสิตมีแนวโน้มในการพฒันา
เทคนิครายบุคคลที่ดีขึ้น และ
จํานวนนิสิตต่อกลุ่มในการ
ฝึกงานเหมาะสม แต่เทอมที่ 1 
มีวิชาเรียนมาก และจํานวน
นิสิตมีมากกว่าปีที่แล้ว ทําให้มี
ชั่วโมงฝึกน้อย 

หมายเหตุ: 
นิสิตมีแนวโน้มในการพัฒนาเทคนิค
รายบุคคลที่ดีขึ้น รวมทั้งผลการ
ประเมินนิสิตฝึกงานจากสถานที่
ฝึกงานภายนอกรายวิชา SMB 499 
ผ่านการประเมินในระดับดีทุกคน 
(B.Sc.Micro_59_3.2_6) แต่นิสิต
ชั้นปี 3 มีรายวิชาเรียนเยอะทําให้มี
เวลาว่างในการฝึกงานน้อย แนวทาง
แก้ปัญหาคือขยายระยะเวลาในการ
ฝึกงานช่วงปิดเทอมเพื่อเป็น
ทางเลือก 

หมายเหตุ: 
คงกิจกรรมเดิม เพิ่ม
โอกาสในการฝึกงาน
ในช่วงปิดเทอม 
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ตารางที่ 3.2.2 ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 

 

กิจกรรม สรุปผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
การ กํา กับติดตามผล
การเรียนนิสิตที่ต่ํากว่า
เกณฑ์และนิสิตมีปัญหา
อื่นๆ 

นิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากว่า
เกณฑ์ อ.ที่ปรึกษา ช่วย
แนะนําและวางแผนการ
เรียนให้กับนิสิต 

อ.ที่ปรึกษา นําผลการเรียน 
นิสิตที่ต่ํากว่าเกณฑ์มาพิจารณา
ในที่ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อ
แก้ปัญหาร่วมกัน แนะนําใน 
การวางแผนการเรียน (ซึง่ อ.
ผู้สอนในแต่ละรายวิชารับ 
ทราบถึงปัญหาและช่วยกํากับ
ติดตามการเรียนของนิสิตในชั้น
เรียนร่วมด้วย) 

อ.ที่ปรึกษา นําผลการเรียน 
นิสิตที่ต่ํากว่าเกณฑ์มาพิจารณา
ในที่ประชุมหลักสูตรฯ โดย
บรรจุวาระการประชุมเรื่อง  
การกํากับติดตามนิสิตที่มีความ
เสี่ยง ผลการเรียนต่ํา และมี
ปัญหา ในการประชุม             
หลักสูตรฯ เพื่อสามารถช่วย
นิสิตที่มีปัญหาได้ทันท่วงที และ
มีการกํากับติดตามอย่างเป็น
ระบบยิง่ขึ้นร่วมกับ อ.ผู้สอน 

บรรจุวาระการประชุมเรื่อง 
การกํากับติดตามนิสิตที่มี
ความเสี่ยง ผลการเรียนต่ํา 
และมีปัญหา ในการประชุม
หลักสูตรฯ ทุกครั้ง โดยให้ 
อ.ที่ปรึกษานําเกรดนิสิตทุก
คนเข้าประชุมด้วย (เทอม 1 
และ 2) พบว่าสามารถ
แก้ปัญหานิสิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บรรจุวาระการประชุม
เรื่อง การกํากับตดิตาม
นิสิตที่มีความเสี่ยง ผล
การเรยีนต่ํา และมี
ปัญหา ในการประชุม
หลักสูตรฯ ทุกครั้ง โดย
ให ้อ.ที่ปรึกษานําเกรด
นิสิตทุกคนเข้าประชุม
ด้วย (เทอม 1 และ 2) 

หมายเหตุ: 
เนื่องจากการติดตามนิสิตที่มี
ความเสี่ยง ผลการเรียนต่ํา
เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นหลัก ทําให้
อาจารย์ผู้สอนมีโอกาส 
ช่วยเหลือได้น้อย 

หมายเหตุ: 
นําผลการเรียนนิสิตที่ต่ํากว่า
เกณฑ์มาพิจารณาในที่ประชุม
หลักสูตรฯ ทําให้เกิดการแก้ 
ปัญหาร่วมกันไดด้ีขึ้น 

หมายเหตุ: 
นําผลการเรียนนิสิตที่ต่ํากว่า
เกณฑ์บรรจใุนวาระการ
ประชุมเพื่อทําให้เป็นระบบ 

หมายเหตุ: 
คงกิจกรรมเดิม 

หมายเหตุ: 
คงกิจกรรมเดิม  
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การปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรีมีความ
ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (ตารางที่ 3.2.2) 

จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ท่ีผ่านมา พบว่ากิจกรรมในการควบคุมดูแลให้คําปรึกษานิสิต 
การเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงาน รวมทั้งการกํากับติดตามผลการเรียนของนิสิตท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์ ที่หลักสูตรฯ ได้
ดําเนินการมาน้ันได้ผลดีเห็นชัดเป็นรูปธรรม ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 จึงได้คงกิจกรรมเดิมไว้ และวางแผนการ
ดําเนินงานไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป นอกจากน้ีได้เพิ่มรายวิชา SMB 391 การใช้เครื่องมือและ
เทคนิคทางจุลชีววิทยา ในหลักสูตรจุลชีววิทยาท่ีปรับปรุงในปี 2559 และเริ่มใช้กับนิสิตใหม่ท่ีเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเรียนก่อนไปฝึกงาน ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป (B.Sc.Micro_59_1.1_1) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_59_3.2_1 สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การลงทะเบียน รายวิชาที่เปิดสอน และการ

ประเมินผลการเรียน” โดย รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ  
B.Sc.Micro_59_3.2_2 หน้า facebook หรือ line ของนิสิตแต่ละช้ันปี ที่เป็นช่องทางในการติดต่อกับนิสิต

ในที่ปรึกษา 
B.Sc.Micro_59_3.2_4 มคอ. 3 รายวิชา SMB 202 Laboratory in Microbiology ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Micro_59_3.2_5 แบบประเมินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนิสิตช้ันปีท่ี 3 
B.Sc.Micro_59_3.2_6 แบบประเมินจากการนิเทศฝึกงานของนิสิต SMB 499 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กรรมการประจําหลักสูตรฯ ประชุมกําหนดแผนการเตรียมความพร้อมและการพัฒนานิสิต โดยกําหนด
กิจกรรม และโครงการต่าง เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังน้ี 

โครงการเสริมหลักสูตรที่ ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาควิชา ประจําปีการศึกษา 2559 
(B.Sc.Micro_59_8) ได้แก่ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการทัศนศึกษาวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีการหมัก 

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

2.  โครงการศึกษาเห็ดรา 
(ได้รับเงินสนับสนุน 34,400 บาท) 

อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 

3.  โครงการอบรมการประกันความปลอดภัยของอาหารโดยระบบ HACCP 
และการจัดการระบบคุณภาพ GMP (ได้รับเงินสนับสนุน 24,200 
บาท) 

อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 

4.  โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน 
(ได้รับเงินสนับสนุน 32,000 บาท) 

รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 

5.  โครงการการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
คร้ังที่ 13 (ได้รับเงินสนับสนุน 35,100 บาท) 

อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 

 
โครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีมีการดําเนินงาน ได้แก่ 

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   

 - การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) โดยมีกิจกรรมใน
รายวิชาปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา (SMB 484 Independent Study in Microbiology และ SMB 481 
Special Problems in Microbiology) ท่ีเน้นให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 ได้พัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางจุล
ชีววิทยา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษให้คําแนะนําและกํากับดูแล ซ่ึงปีการศึกษาน้ีได้ปรับเปล่ียนเกณฑ์
การให้คะแนนใหม่ โดยเพิ่มคะแนนจากการจดบันทึกประจําสัปดาห์เพื่อกระตุ้นให้นิสิตรู้จักวางแผนและการ
แก้ปัญหาในการทํางาน รวมท้ังคะแนนสอบ exit exam เพื่อประเมินความรู้ทางจุลชีววิทยาด้วย 
(B.Sc.Micro_59_8)  

 - การส่ือสารและความร่วมมือ (communication and collaboration) โดยกําหนดให้นิสิตปริญญาตรี
มีส่วนร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับคณะวิทย์ฯ และอาจารย์ในสาขา ได้แก่ โครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างย่ังยืนครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้หัวข้อ 
“เห็ดราน่ารักน่ารู้” โดยบูรณาการกับรายวิชา SMB 372 Food Microbiology ซ่ึงนิสิตช้ันปีท่ี 2 และอาจารย์ใน
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สาขาเข้าร่วมโครงการโดยมี อ.ดร.วัลลภา หล่อเหล่ียม และ อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย เป็นผู้ประสานงานร่วมกับ
คณะ (B.Sc.Micro_59_9) นอกจากน้ีนิสิตช้ันปีที่ 4 ยังได้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
คร้ังที่ 3: SCI Fair: Senior project presentation ซ่ึงจัดโดยคณะวิทย์ฯ ในวันท่ี 21 เมษายน 2560 มีนิสิตช้ันปีท่ี 
4 หลักสูตรจุลชีววิทยา นางสาวสุกัญญา รู้การนา และนายเรืองศิลป์ มหาวงศ์นันท์ ได้รับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบปากเปล่าดีเด่น และนายมหกิจ ประสบเกียรติกิจ ได้รับรางวัลการนําเสนอโปสเตอร์ดีเด่น อีกด้วย 
(B.Sc.Micro_59_17) 

 - นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) โดยแทรกกิจกรรมในรายวิชา SMB 301 
Mycology เรื่องการเพาะเห็ดโดยให้นิสิตออกแบบส่วนผสมในการทําก้อนเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ โดยปรับปรุง
จากส่วนผสมของก้อนเห็ดทั่วไป แล้วทําการเพาะเห็ด เก็บผลผลิต รวมทั้งคํานวณต้นทุน พบว่าก้อนเห็ดท่ีนิสิต
ทดลองสามารถผลิตดอกเห็ดได้ (B.Sc.Micro_59_3.2_7) 

 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี   

 - การรู้สารสนเทศ (information literacy) โดยการนําเอกสารประกอบการสอน powerpoint ข้ึนใน 
A-tutor เพื่อให้นิสิตสามารถ download ได้อย่างสะดวก เช่น รายวิชา SMB 201 Microbiology, SMB 301 
Mycology, SMB 372 Food Microbiology, SMB 476 Agricultural Microbiology และ SMB 477 
Industrial Microbiology เป็นต้น นอกจากน้ีรายวิชา BI 302 Biostatistics, SMB 421 Determinative 
Bacteriology, SMB 451 Medical Microbiology ยังได้จัดทํา facebook สําหรับช่วยในการเรียนการสอน และ
แบบฝึกหัด (B.Sc.Micro_59_3.2_8) 

 - การรู้ส่ือ (media literacy) โดยแทรกกิจกรรมในรายวิชา SMB 372 Food Microbiology ให้นิสิต
รู้จักค้นคว้าข้อมูลของเช้ือก่อโรคในอาหาร แล้วนําเสนอโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี เช่น การทําคลิปวีดีโอ รายวิชา 
SMB 301 Mycology ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลของเห็ดราแล้วจัดทําส่ือ Information graphics 
(B.Sc.Micro_59_3.2_9) ส่วนรายวิชา SCI 302 English for Science II ได้นํา Youtube มาใช้ในการเรียนการ
สอนอีกด้วย (B.Sc.Micro_59_3.2_9) 

 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)   

 - กําหนดจัดโครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานทางด้านจุล
ชีววิทยา (ประกอบรายวิชา SMB 475 Environmental Microbiology, SMB 476 Agricultural Microbiology 
และ SMB 479 Fermentation Technology) โครงการศึกษาเห็ดรา (ประกอบรายวิชา SMB 301 Mycology) 
เพื่อให้นิสิตมีโอกาสเห็นตัวอย่างจริงในธรรมชาติ และมีโอกาสลงมือปฏิบัติ จากการศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยาน
วังตะไคร้ ท้ังน้ีทางหลักสูตรฯ ยังได้จัดโครงการจ้างนิสิตช่วยงาน เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ ความรับผิดชอบและ
วิชาชีพ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตปี 3 ก่อนการฝึกงาน เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 3 มีโอกาสฝึกฝนทักษะ
และเทคนิคทางจุลชีววิทยาจากอาจารย์ผู้สอนก่อนการฝึกงานจริง โครงการอบรม HACCP โดยผู้เช่ียวชาญ สําหรับ
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นิสิตช้ันปีสุดท้ายเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษา ซึ่งนิสิตท่ีผ่านการอบรมครบตามจํานวน
ช่ัวโมงที่กําหนดจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม ซึ่งสามารถใช้ประกอบการสมัครงานได้ (B.Sc.Micro_59_2) 

- ความเป็นผู้นําและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) โดยกําหนดให้
นิสิตสาขาจุลชีววิทยาช้ันปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการทํางาน ประจําปีการศึกษา 
2559 เพื่ อพัฒนา นิสิตใ ห้ เ ป็น ผู้ มีความรู้มี ความพร้อมในการทํางาน และความรับ ผิดชอบต่อสังคม 
(B.Sc.Micro_59_3.2_10) 

- นอกจากน้ียังจัดโครงการท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมเอง โดยจัดร่วมกับนิสิต
สถาบันอ่ืนในสายอาชีพเดียวกัน มีอาจารย์ในหลักสูตรฯ เป็นท่ีปรึกษา กํากับดูแล ให้คําแนะนํา และเข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ โครงการการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 13 ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วม
โครงการท้ัง 4 ช้ันปี กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทางวิชาการ กีฬา และสันทนาการ ทําให้นิสิตได้เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ซ่ึงในปีน้ีนิสิตได้รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิชาการด้านจุล
ชีววิทยาด้วย (B.Sc.Micro_59_2) 

ผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมทั้งหมด ได้บันทึกในการประชุมหลักสูตรฯ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ผล
การประเมินความพึงพอใจพบว่าทุกโครงการอยู่ในระดับดีมาก ส่วนปัญหา อุปสรรค ได้ระบุและหาแนวทางแก้ไข
ในปีการศึกษาต่อไป (B.Sc.Micro_59_2) 

 

โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้ดําเนินการแล้วและพบปัญหา 
อุปสรรค จึงได้วางแผนในการปรับให้เหมาะสมในภาคการศึกษาถัดไปปี 2560 (ตารางท่ี 3.2_3) เช่น โครงการ
ศึกษาดูงานทางด้านจุลชีววิทยา ในปีการศึกษา 2560 เปล่ียนสถานท่ีในการศึกษาดูงานเพื่อให้เหมาะสมกับ
หลักสูตรฯ และให้มีความทันสมัยและก้าวทันวิทยาการท่ีเปล่ียนไป (B.Sc.Micro_59_2) รวมท้ังส่งเสริมให้รายวิชา
อ่ืนๆ มีกิจกรรมในการเรียนรู้หรือนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ รวมท้ังการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
เพิ่มข้ึน  
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ตารางที่ 3.2.3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ของนิสิตในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา 
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 นิสิต 

ชั้นปี 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

1. กลุ่มทักษะ
การเรยีนรู้
และนวัตกรรม 

- การคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา 
(critical thinking 
and problem 
solving) 

4 รายวิชาปัญหา
พิเศษทาง 
จุลชีววิทยา: เกณฑ์
การใหค้ะแนนจาก
การนําเสนองานเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ 

รายวิชาปัญหาพิเศษทาง
จุลชีววิทยา: เกณฑ์การให้
คะแนนจากการนําเสนอ
งานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
/ สอบ exit exam 
 

รายวิชาปัญหาพิเศษทาง             
จุลชีววิทยา: ปรับแก้ไขเกณฑ์
การให้คะแนนจากปีที่แล้ว 
โดยให้นิสิตส่งบันทึกการ
ฝึกงานทุกอาทิตย์ ทําให้นิสิต
ทํางานได้ทันเวลา / สอบ 
exit exam 

ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่จะขึ้นปี 4 
ในปีการศึกษา 2559 เลือก
ปัญหาพิเศษก่อนปิดเทอม
เพื่อสามารถวางแผนการ
ทํางานได้ช่วงปิดเทอมได ้

ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่จะ
ขึ้นปี 4 ในปีการศึกษา 
2560 เลือกปัญหา
พิเศษก่อนปิดเทอม
เพื่อสามารถวาง
แผนการทํางานได้ช่วง
ปิดเทอมได ้

หมายเหตุ: พบปัญหานิสิต
ส่วนใหญ่เร่งทํางานในช่วง
ปลายเทอม 

หมายเหตุ: นิสิตสามารถวาง
แผนการทํางานได้ดีขึ้น 

หมายเหตุ:  
คงกิจกรรมเดิม โดยกําหนดให้
นิสิตส่งบันทึกการทํางานทุก
สัปดาห์จนครบ และมีการสอบ 
exit exam 

หมายเหตุ:  
คงกิจกรรมเดิม 

- การสื่อสารและ
ความร่วมมือ 
(communication 
and 
collaboration) 
 
 
 
 
 

2 โครงการร่วมกับ
ภาควิชาฯ  

โครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพฒันา
ชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อย่างยัง่ยืน ครัง้ที่ 1 
(คณะวิทย์ฯ) บรูณาการ
กับรายวิชา SMB 372 
Food microbiology 

โครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพฒันา
ชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (คณะวิทยฯ์) 
บรูณาการกับรายวิชา BI 
262 Ecology 

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์
สู่การพัฒนาชุมชนจงัหวัด
สระแก้วอย่างยัง่ยืน ครั้งที่ 3 
(คณะวิทย์ฯ) บรณูาการกับ
รายวิชา  SMB 372 Food 
microbiology   

วางแผนรายวิชาที่จะ
ร่วมบูรณาการกับ
โครงการที่จะจัดในปี
การศึกษา 2560 คือ 
รายวิชา SMB 477 
Industrial 
microbiology 

4 กิจกรรมการ
นําเสนองาน 
Senior project 
ของภาควิชา 

โครงการแสดงผลงานของ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 1: SCI Fair: 
Senior project 
presentation 

โครงการแสดงผลงานของ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครัง้
ที่ 2: SCI Fair: Senior 
project presentation 

โครงการแสดงผลงานของ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครัง้
ที่ 3: SCI Fair: Senior 
project presentation 

 

หมายเหตุ: ไม่มีการประกวด หมายเหตุ: มีการประกวด และ
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาจุลชีววิทยาได้
รางวัลดีเด่น 

หมายเหตุ: มีการประกวดในแต่
ละสาขาวิชา 
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ตารางที่ 3.2.3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ของนิสิตในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 นิสิต 

ชั้นปี 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

1. กลุ่มทักษะ
การเรยีนรู้
และนวัตกรรม 

- นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค ์
(innovation and 
creativity) 

3 - กําหนดหัวข้อวิจัย
การศึกษาราจากน้ําคลอง
แสนแสบ โดยให้นิสิต
วางแผนและดําเนินการ
ทดลองเอง (SMB 301 
Mycology) 

กิจกรรมการทําก้อนเห็ดจาก
วัสดุเหลือใช้ (SMB 301 
Mycology) 
 

กิจกรรมการทําก้อนเห็ดจาก
วัสดุเหลือใช้ และการผลิตสื่อ 
Information graphics 
(SMB 301 Mycology)  
 

ส่งเสริมให้รายวิชาอื่น
มีกิจกรรมในการ
เรียนรูเ้พิ่มขึ้น 

หมายเหตุ: บูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย 

หมายเหตุ: นิสิตสามารถนําวัสดุ
เหลือใช้มาเพาะเห็ดได้ / เป็น
กิจกรรมใหม่ ในการเรียนรู้แบบ 
problem based learning 

หมายเหตุ: นิสิตสามารถนาํวัสดุ
เหลือใช้มาเพาะเห็ดได้ /และ
สามารถผลิตสื่อที่สามารถใช้
เผยแพร่ได้ 

 

2. กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ 
สื่อ และ
เทคโนโลย ี

- การรู้สารสนเทศ 
(information 
literacy) 

1-4 - การนําเอกสาร
ประกอบการสอน 
power point ขึ้น
ใน A-tutor : 
รายวิชาครอบคลุม
ทั้ง 4 ชั้นปี 

- การนําเอกสาร
ประกอบการสอน 
power point ขึ้นใน A-
tutor : รายวิชา
ครอบคลุมทั้ง 4 ชั้นปี 

- การนําเอกสาร
ประกอบการสอน power 
point ขึ้นใน A-tutor : 
รายวิชาครอบคลุมทั้ง 4 ชั้นปี 
-  BI 302 Biostatistics ยัง
ได้จัดทํา facebook สําหรับ
ช่วยในการเรียนการสอน 
และแบบฝึกหัด 

- การนําเอกสารประกอบการ
สอน power point ขึ้นใน 
A-tutor : รายวิชาครอบคลุม
ทั้ง 4 ชั้นปี 
- มีรายวิชาต่างๆ ที่ใช้ 
facebook เป็นช่องทางช่วย
ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
เช่น  BI 302 Biostatistics, 
SMB 421 Determinative 
bacteriology, SMB 451 
Medical microbiology 

- ให้ อ.ผู้สอน ปรับแก้
ไขเอกสาร
ประกอบการสอนให้
ทันสมัย และ
ปรับเปลี่ยนในกรณีที่
เปลี่ยน อ.ผู้สอน 
- เพิ่มช่องทางไอที 
ช่วยในการเรียนการ
สอน 

หมายเหตุ: อาจารย์
ผู้สอนปรับแก้เอกสาร
ให้ทันสมัย 

หมายเหตุ: อาจารย์ผู้สอน
ปรับแก้เอกสารให้ทันสมัย 

หมายเหตุ: เพิ่มช่องทางการใช้ 
facebook ช่วยในการเรียนการ
สอนพบว่าสะดวกและคล่อง ตัวมาก
ขึ้นโดย เฉพาะการ upload/ 
download โปรแกรมต่างๆ 

หมายเหตุ: เพิ่มช่องทางการใช้ 
facebook ช่วยในการเรียนการ
สอนพบว่าสะดวกและคล่องตัว
มากขึ้น 

หมายเหตุ: คงกิจกรรม
เดิม 
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ตารางที่ 3.2_3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพฒันาทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ของนิสิตในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 นิสิต 

ชั้นปี 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

2. กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ 
สื่อ และ
เทคโนโลย ี

- การรู้สื่อ (media 
literacy) 

2-3  - - - SMB 372 Food 
Microbiology ให้นิสิต
นําเสนองานเป็นคลิปวีดีโอ 
- SCI 302 English for 
Science II ได้นํา Youtube 
มาใช้ในการเรียนการสอน 

- SMB 372 Food 
Microbiology ให้นิสิต
นําเสนองานเป็นคลิปวีดีโอ 
- SMB 301 Mycology ให้
นิสิตจัดทําสื่อ Information 
graphics 

เพิ่มหรือปรบัปรงุ
กิจกรรมใหม่ ในการ
พัฒนาทักษะด้านสื่อ 
และเทคโนโลย ี

  หมายเหตุ: นิสิตสามารถใช้สื่อใน
การนําเสนอได้ในระดับดีมาก 

หมายเหตุ: นิสิตสามารถใช้สื่อใน
การนําเสนอได้ในระดับดีมาก และ
สามารถผลิตสื่อ Information 
graphics ที่สามารถใช้งานได้จริง 

หมายเหตุ: คงกิจกรรม
เดิม เพื่อเสริมสร้าง และ
พัฒนาศักยภาพนิสิต 

3. กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

- โครงการ
เสริมสร้างทักษะเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ (life 
and career skills) 

4 โครงการทัศนศึกษา
วิชาจุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการหมัก 
 

 

โครงการทัศนศึกษาวิชา
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีการหมัก 
 

โครงการทัศนศึกษาวิชาจุล
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการหมัก 
 

โครงการทัศนศึกษาวิชาจุล
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการหมัก 
 

โครงการทัศนศึกษา
วิชาจุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการหมัก : 
เปลี่ยนสถานที่ใน
การศึกษาดงูานเพื่อให้
เหมาะสม และให้มี
ความทันสมัยและก้าว
ทันวิทยาการที่
เปลี่ยนไป 

หมายเหตุ: ผลการ
ประเมินดีมาก 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดี
มาก 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก หมายเหตุ: คงกิจกรรม
เดิม โดยปรับเปลี่ยน
สถานที่ให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา 
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ตารางที่ 3.2..3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพฒันาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 นิสิต 

ชั้นปี 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

3. กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

- โครงการ
เสริมสร้างทักษะเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ (life 
and career skills) 

4 โครงการอบรม 
HACCP 
 

โครงการอบรม HACCP โครงการอบรม HACCP 
 

โครงการอบรม HACCP โครงการอบรม 
HACCP 

หมายเหตุ: ผลการ
ประเมินดีมาก 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดี
มาก 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก หมายเหตุ: คงกิจกรรม
เดิม 

3 - โครงการศึกษาเห็ดรา 
 

โครงการศึกษาเห็ดรา 
 

โครงการศึกษาเห็ดรา โดย
เพิ่มกิจกรรมภาคสนาม โดย
การศึกษาจากธรรมชาติจรงิ 
ณ อุทยานวังตะไคร ้

โครงการศึกษาเห็ดรา 
โดยปรบัสถานทีให้
เหมาะสมกับ
งบประมาณและ
ระยะเวลาในการจัด 

 หมายเหตุ: ผลการประเมินดี
มาก 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก หมายเหตุ: คงกิจกรรม
เดิม  

3 กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมของ
นิสิตชั้นปี 3  
 

กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมของนิสิตชั้นปี 3 
 

กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมของนิสิตชั้นปี 3 
 

กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมของนิสิตชั้นปี 3 
และบรรจุเป็นรายวิชา SMB 
391 การใช้เครื่องมือและ
เทคนิคทางจุลชีววิทยา ใน
หลักสูตรปรับปรงุปี 2559  

กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมของนิสิต
ชั้นปี 3 
 

หมายเหตุ: ผลการ
ประเมินดีมาก / จัด
กิจกรรม 3 วัน 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดี
มาก / จัดกิจกรรมตลอดปี 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก/ 
จัดกิจกรรมตลอดปีโดยปรับปรุง
จากปีก่อน 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก/ 
จัดกิจกรรมตลอดปีโดยปรับปรุง
จากปีก่อน 

หมายเหตุ: คงกิจกรรม
เดิม โดยขยายเวลาในการ
ฝึกงานในช่วงปิดเทอม
ของนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่จะขึ้น
ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 
2560 
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ตารางที่ 3.2..3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพฒันาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 นิสิต 

ชั้นปี 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

3. กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

- ความเป็นผู้นําและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(leadership and 
social 
responsibility) 

2, 4 - - โครงการพฒันาสมรรถนะ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2558 
ร่วมกับคณะฯ 

โครงการการเตรียมความ
พร้อมก้าวสู่โลกการทํางาน 
ประจําปีการศึกษา 2559 
ร่วมกับคณะฯ 

 

  หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก  
- โครงการที่เปิด
โอกาสให้นิสิตมี
อิสระในการจัด
กิจกรรมเอง 

1-4 โครงการกีฬาโคโลนี
เกมส์ ครั้งที่ 10 

โครงการกีฬาโคโลนีเกมส์ 
ครั้งที่ 11 
 

โครงการกีฬาโคโลนีเกมส์ 
ครั้งที่ 12 

โครงการการแข่งขันกีฬา-
วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 13 

โครงการการแข่งขัน
กีฬา-วิชาการจุล
ชีววิทยาสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที่ 
14 

หมายเหตุ: ผลการ
ประเมินดีมาก  

หมายเหตุ: ผลการประเมินดี
มาก และได้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
แข่งขันตอบปัญหาทางด้าน
วิชาการ 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก 
และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ในการแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน
วิชาการ 

หมายเหตุ: ผลการประเมินดีมาก 
และได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ใน
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน
วิชาการ 

หมายเหตุ: คงกิจกรรม
เดิม 
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การปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (ตารางที่ 3.2.3) 

จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557-2558 ท่ีผ่านมาพบว่ากิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนิสิตปี 3 ก่อนการฝึกงานให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ในปีการศึกษา 2559 จึงได้บรรจุเป็นรายวิชา SMB 
391 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2559 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็น
ระบบต่อเน่ือง ซ่ึงจะเริ่มใช้กับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปี 2560 นอกจากน้ียังพบว่านิสิตช้ันปีท่ี 3 มีรายวิชา
เรียนจํานวนมากทําให้เวลาในการเตรียมความพร้อมจํากัด แนวทางการปรับปรุงคือ ขยายเวลาในการ
เตรียมความพร้อมของนิสิตในช่วงปิดเทอมก่อนข้ึนช้ันปีท่ี 3 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_59_3.2_7 รายงานกิจกรรมการเพาะเห็ดรายวิชา SMB 301 Mycology 
B.Sc.Micro_59_3.2_8 A-tutor รายวิชาจุลชีววิทยา และ Facebook รายวิชา BI 302 

Biostatistics, SMB 421 Determinative bacteriology, SMB 451 
Medical microbiology 

B.Sc.Micro_59_3.2_9 Information graphics รายวิชา SMB 301 Mycology และ 
Youtube รายวิชา SCI 302 

B.Sc.Micro_59_3.2_10 โครงการการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการทํางาน ประจําปี
การศึกษา 2559 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 45 

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งช้ีที่ 3.3) 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนการจัดการข้อร้องเรียนท่ีผ่านมา รวมท้ังสํารวจการคงอยู่ของนิสิตใน
แต่ละช้ันปี เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเป็นเหตุให้นิสิตอยู่ไม่ครบตลอดหลักสูตร 
เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

การคงอยู่ของนิสิต 

ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
 

จํานวน
รับเข้า 

จํานวนนิสิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2555 (ปี 5) 37 - 37 25 24 3 3 = 64.9 (24*100/37) 
2556 (ปี 4) 48 - - 48 38 37 37 = 77.1 (37*100/48) 
2557 (ปี 3) 51 - - - 51 47 43 = 84.3 (43*100/51) 
2558 (ปี 2) 53 - - - - 50 43 - 
2559 (ปี 1) 56 - - - - - 51  

อัตราการคงอยู่  =  จํานวนนิสิตช้ันปีท่ี 3 
                           จํานวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีท่ี 1) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง B.Sc.Micro_59_3.3_1 

*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนิสิต  
 1. นิสิตสอบตรงบางคนในช้ันปีท่ี 1 ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอมแรกของปีการศึกษาเพื่อรักษาสิทธ์ิ
การคัดช่ือออก แต่นิสิตไม่ได้มาเรียนจริงต้ังแต่เปิดเทอม ซ่ึงรายช่ือและจํานวนนิสิตจะยังคงอยู่ในระบบ
นาน 1 ปี ทําให้จํานวนนิสิตท่ีข้ึนช้ันปีท่ี 2 ลดลง 
 2. นิสิตบางคนมาเรียนในหลักสูตรฯ ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง ไม่ได้สมัครเรียนตาม
ความชอบของตนเองทําให้นิสิตมีผลการเรียนท่ีไม่ดี หรือไม่ผ่านเกณฑ์ มีผลต่อจํานวนนิสิตท่ีคงอยู่ 
 
 แม้ว่าหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เช่น ความชอบ
ของนิสิต และความต้องการของผู้ปกครอง แต่คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้คํานึงถึงความสําเร็จ
ของนิสิตเป็นส่ิงท่ีสําคัญ จึงได้กํากับติดตามการเรียนของนิสิตท่ีมีความเส่ียง รวมท้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
แนะนําตักเตือนนิสิตเรื่องการแบ่งเวลาในการเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสม (B.Sc.Micro_59_7, 9, 
13, 16, 18) 
 
 
 

* 100 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวนที่
รับเข้า 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

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%) 

 

ปี 2556 48       36 
(75%) 

รายการหลักฐานอ้างอิง  B.Sc.Micro_59_3.3_2 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา 

 1. นิสิตบางคนทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไป ทําให้มีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาในช่วงปี
แรกๆ ทําให้มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เม่ือเรียนในปีท่ีสูงข้ึนรายวิชาเรียนมากและยากข้ึน ทําให้
นิสิตได้คะแนนสะสมตํ่ากว่าเกณฑ์ มีความเส่ียงในการไม่จบการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 

 2. นิสิตบางคนมีปัญหาส่วนตัว ครอบครัว หรือการเงิน ทําให้ส่งผลกับการเข้าเรียนและผลการ
เรียน ซ่ึงมีความเส่ียงในการไม่จบการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 

 3. นิสิตบางคนมีปัญหาเรื่องการเรียนเน่ืองจากไม่ชอบรายวิชาในสาขาเม่ือเริ่มเรียนรายวิชาบังคับ
ของหลักสูตรฯ จึงทําเรื่องขอย้ายหลักสูตร หรือลาออก ร้อยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปี 2559 
พบว่ามีค่าสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2558 แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ไม่ได้
น่ิงนอนใจได้ทําการกํากับติดตามผลการเรียนนิสิตท่ีมีผลการเรียนตํ่า หรือเส่ียงท่ีจะไม่จบการศึกษาตาม
เวลาท่ีกําหนด รวมท้ังปัญหาต่างๆ ของนิสิตอย่างใกล้ชิด และสมํ่าเสมอ โดยร่วมมือกันระหว่างอาจารย์
ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน  

การจัดการข้อร้องเรียน 

ในการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ได้เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเขียนข้อร้องเรียนส่งมาท่ี
ประธานหลักสูตรฯ หรือหัวหน้าภาควิชาได้โดยตรงท่ีห้องภาควิชาฯ หรือจากแบบสอบถาม (โดยไม่ต้อง
ระบุช่ือ ตามความประสงค์ของนิสิต) รวมท้ังสามารถโทรศัพท์สายตรงถึงฝ่ายกิจการนิสิตของภาควิชา 
หรือฝ่ายกิจการนิสิตระดับคณะ เพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกับคู่กรณีซ่ึงอาจทําให้เกิดความไม่สบายใจของ
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ท้ังสองฝ่าย (B.Sc.Micro_59_12 และ B.Sc.Micro_59_18) โดยคําร้องเรียนของนิสิตจะนําเข้าท่ี
ประชุมของหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร และนําเข้าท่ีประชุมภาควิชา 
ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับภาควิชา เป็นต้น นอกจากน้ียังมีอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ร่วมเป็นกรรมการ
กิจการนิสิตท้ังในระดับภาควิชาและระดับคณะอีกด้วย (อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์) 

จากแบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ (online) ในปีการศึกษา 
2559  พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนของหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_59_3.3_3) อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ได้ให้
นิสิตประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรฯ โดยนิสิตช้ันปีสุดท้ายและนิสิตปัจจุบัน ซ่ึงผลคะแนน
การประเมินคือ ดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.5) และดี (คะแนนเฉล่ีย 3.8) ตามลําดับ (B.Sc.Micro_59_16) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_59_3.3_1 จํานวนคงอยู่ของนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ปี 2555 - 2559 
B.Sc.Micro_59_3.3_2 จํานวนนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ท่ีสําเร็จการศึกษา ปี 2555 - 2559 
B.Sc.Micro_59_3.3_3 ผลจากแบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 

(online) 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 เรียนรู้จุลินทรีย์ชีวภาพ เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากร 
  

1.2 วิสัยทัศน์ 
 ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยทางจุลชีววิทยาท่ีมีคุณภาพ 
 
1.3 ความสําคัญ  

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด  
จิตวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกันในทุกสาขาวิชา อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในปัจจุบันการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์            
ถูกกําหนดกรอบมาตรฐานแยกไปในแต่ละสาขารายวิชา ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยการบูรณาการตรรกะทาง   
ด้านความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติของแต่ละรายสาขาวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและให้
สามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ได้ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์อันพึง
ประสงค์ เป่ียมด้วยคุณธรรม จริยธรรมเป็นท่ีต้องการแก่สังคม 
 

1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1.  เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีววิทยา  
 2. เพื่อผลิตนักวิชาการด้านจุลชีววิทยา สนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม สถาบันวิทยาศาสตร์การอาหาร โรงพยาบาล และอ่ืนๆ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพื่อนําไปสู่
การสร้างองค์ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. โครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวางแผนและกํากับติดตาม 

แผนการรับอาจารย์ใหม ่

แผนการรับนิสิต 

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 
ฝ่ายจัดการเรียนการอสน 

ฝ่ายวิชาการ 
แผนการตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑ์และโครงการต่างๆ 
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ผลการดําเนินงาน  
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

นําผลการประชุมเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อวางแผนอัตรากําลังปีต่อปี  

ประชุมอาจารย์ประจําหลักสตูรฯ เพื่อสํารวจค่า FTES รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ทุกภาคการศึกษา และรวมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีของอาจารย์ใหม่เป็นประจําทุกปีจนกว่าจะไดผ้ลงานตีพิมพ์  

วางแผนอัตรากําลัง  

พัฒนาให้มีความพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ประจําหลักสตูรฯ 
ปีที่ 1: ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ในและ/หรือนอกมหาวิทยาลัย 
ปีที่ 2: ริเริ่มโครงการวิจัยโดยขอแหล่งทุนภายในและ/หรือภายนอก 
ปีที่ 3: ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
�เมื่อมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับสามารถเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสตูรฯได ้

FTES 

อาจารย์ประจําหลักสตูรฯ ≥ 5 คน 

คัดเลือกอาจารย์ที่มีคณุสมบัตติรงตามความต้องการของหลักสูตรฯ 

อาจารยผ์ู้สอน
สาขา 

จุลชีววิทยา อาจารย์ประจําหลักสตูรฯ 
ลาออกหรือเกษียณอายุ  

คัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรจากอาจารยผ์ู้สอนที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมที่สุด อาจารย์ประจําหลักสตูรฯ จะมีการนัดสัมภาษณ์และซักถามเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ  

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อลงมติตัดสินผลการคัดเลือก � เสนอที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อแต่งตั้ง/แจ้งไปยังสาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อรับทราบ  
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- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยามีระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรฯ มี         
การวิเคราะห์จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) สมํ่าเสมอ โดยตามแผนอัตรากําลังของภาควิชาชีววิทยา สาขา        
จุล ชีว วิทยา มีการ กําหนดรับนิ สิต ช้ันปีละ 55 คน รวม 4  ช้ันปีจะมี นิ สิตในความดูแล 220 คน 
(B.Sc.Micro_59_4.1_1) ซ่ึงค่า FTES ต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในสาขาจุลชีววิทยาซ่ึงจัดอยู่
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เท่ากับ 20:1 ดังน้ันต้องมีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ อย่างน้อย 10 คน 
สําหรับในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาท่ีเดิมข้ึนอยู่กับภาควิชาชีววิทยาได้เปล่ียนมาสังกัด
ภาควิชาจุลชีววิทยาเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (B.Sc.Micro_59_4.1_2) โดยมีอาจารย์ประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริงท้ังหมด 9 คน และมีนิสิตในความดูแลท้ังหมด 174 คน ซ่ึงจากการคํานวณตามสูตรค่า FTES จะ
มีอัตราส่วนของนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ เท่ากับ 26:1 (B.Sc.Micro_59_4.1_3) ซ่ึงหลักสูตรฯ ได้มีการ
วางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_59_4.1_4) ในการคัดเลือก
อาจาร ย์ ผู้สอนฯ จะพิจารณาคุณสมบั ติ ดัง น้ี  ( ซ่ึ ง กํ าหนดในเกณฑ์สอบสัมภาษณ์อาจาร ย์ให ม่ : 
(B.Sc.Micro_59_4.1_5) คือ ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน หลังจากการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่แล้วอาจารย์ผู้สอนใหม่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ ดังน้ี 
 ปีท่ี 1: ทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ท้ังในและ/หรือนอกมหาวิทยาลัย 
 ปีท่ี 2: ริเริ่มโครงการวิจัยโดยขอแหล่งทุนภายในและ/หรือแหล่งทุนภายนอก  
 ปีท่ี 3: ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ท้ังน้ีเม่ือมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้  
 ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําหลักสูตรน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรฯ จะมีการประชุมกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ เพื่อทดแทนโดยทันที โดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ จะมีการนัดสัมภาษณ์และซักถามอาจารย์ผู้สอน
เก่ียวกับวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ จากน้ัน
กรรมการประจําหลักสูตรฯ จะประชุมร่วมกันเพื่อลงมติตัดสินผลการคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี
เหมาะสมท่ีสุดโดยมีการคัดเลือกท่ีโปร่งใส ซ่ึงผลการตัดสินจะต้องมีเสียงข้างมากอย่างน้อยร้อยละ 60 (3 ใน 5 
คน) หลังจากตัดสินผลแล้ว ประธานหลักสูตรฯ จะนําเรื่องเสนอท่ีประชุมภาควิชาฯ เพื่อแต่งต้ังกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ คนใหม่ จากน้ันภาควิชาฯ เสนอไปยังคณะวิทยาศาสตร์เพื่อทําหนังสือแต่งต้ังกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จะแจ้งรายช่ือกรรมการหลักสูตรฯ ท่านใหม่ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ยังคงไม่มีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ัง 5 คน และทุก
คนมีวุฒิการศึกษาตรงสาขา แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯ ได้วางแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรท่ีกําลังจะเกษียณอายุในปีการศึกษา 2562 (B.Sc.Micro_59_4.1_6) ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 ท่ีผ่าน
มาหลักสูตรฯ ได้มีการติดตามอาจารย์ผู้สอนใหม่ในสาขาจุลชีววิทยา คือ อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ และ      
อ.ดร.วัลลภา หล่อเหล่ียม ให้มีผลงานตีพิมพ์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. และคณะกรรมการประจําหลักสูตร
กําหนด จากการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ มีมติรับรองว่าอาจารย์ท้ัง 2 คน มีความพร้อมในการเป็น
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_59_14) นอกจากน้ีคณะกรรมการหลักสูตรฯ ยังได้มอบหมาย
ให้อาจารย์ท้ัง 2 คนเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(B.Sc.Micro_59_4.1_7)  
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ในปีการศึกษา 2559 จากการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยาได้มีการติดตาม
อาจารย์ผู้สอนใหม่ในภาควิชาฯ คือ อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ดังตาราง 

 อาจารย์ ดร.ประภากร ตันตโยทัย 

(บรรจุเข้าทํางานเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557) 

ปีท่ี 1 (2557): มีความร่วมมือใน
ง า น วิ จั ย กั บ นั ก วิ จั ย ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ 

เป็นผู้ร่วมการนําเสนอผลงานทางวิชาการโดยตีพิมพ์ Proceedings ระดับนานาชาติ 
เรื่อง Optimization of diluted organic acid pretreatment on rice straw 
using response suface methodology ในการประชุมวิชาการ ICBAE 2015 : 
International conference on biotechnology and agricultural engineering 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
(B.Sc.Micro_59_4.1_9) 

ปีท่ี 2 (2558): ริเริ่มโครงการวิจัยโดย
ขอจากแหล่งทุนภายใน 

 

 

 

 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจํานวน 2 โครงการ ดังน้ี  

1. โครงการวิจัยเรื่อง การคัดเลือกและจําแนกแบคทีเรียผู้ย่อยสลายเซลลูโลสท่ี
ทนทานต่อความร้อนและไอออนิคลิควิดเพ่ือการผลิตพลังงานชีวภาพแบบรวม
ข้ันตอน แหล่งทุนภายในงบรายได้คณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.Micro_59_4.1_10) 

2. โครงการวิจัยเรื่อง การแยกและคัดเลือกกลุ่มแบคทีเรียผลิตเซลลูเลสท่ีทนทานต่อ
ความร้อนและไอออนิคลิควิดเพ่ือการผลิตพลังงานชีวภาพแบบรวมข้ันตอน
(B.Sc.Micro_59_4.1_11) 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ เรื่อง The optimization of biosurfactant 
production by Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum, วารสาร
เ ก ษ ต ร พ ร ะ ว รุ ณ  ปี ท่ี  1 2  ฉ บั บ ท่ี  1  ม ก ร า ค ม -มิ ถุ น า ย น  2 5 5 8 
(B.Sc.Micro_59_4.1_12) 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เรื่อง Anammox process: the principle, 
the technological development and recent industrial applications, 
(2015), KMUTNB International Journal of Applied Science and 
Technology, 8: 237-244. (B.Sc.Micro_59_4.1_13) 

ปีท่ี 3 (2559): เริ่มมีการขอทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การคัดกรองและคัดเลือกสายพันธ์ุยีสต์เพ่ือการผลิต   
อิริทริทอลจากกลุ่มยีสต์ท่ีทนทานความดันออสโมติก (B.Sc.Micro_59_4.1_14) 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เรื่อง Production, purification and 
characterization of an ionic liquid tolerant cellulose from Bacillus sp. 
isolated from rice paddy field soil, (2016), Electronic Journal of 
Biotechnology, 19: 23-28. (B.Sc.Micro_59_4.1_15)  
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ตารางการติดตามอาจารย์ใหม่เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  
                       ปี ก า ร ศึ ก ษ า                       
อาจารย์ 

2557 2558 2559 

อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ 

(บรรจุเข้าทํางานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554) 

- ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา 

- เริ่มโครงการวิจัยโดยขอแหล่งทุนภายใน 

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ผลการติ ดตาม : ผ่ าน เกณฑ์ตาม ที่
คณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนด 

- ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา 

- เป็นหัวหน้าโครงการจากแหล่งทุนภายใน 

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ผลการติดตาม: มีความพร้อมและรอการแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไป 

- ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา 

- เป็นหัวหน้าโครงการจากแหล่งทุนภายใน 

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ผลการติดตาม: มีความพร้อมและรอการ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไป 

อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม 

(บรรจุเข้าทํางานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555) 

- ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา 

- เริ่มโครงการวิจัยโดยขอแหล่งทุนภายใน 

 

ผลการติดตาม: ควรเริ่มการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

- ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา 

- เป็นหัวหน้าโครงการจากแหล่งทุนภายใน 

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ผลการติดตาม: ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรกําหนด 

- ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ในสาขา 

- เป็นหัวหน้าโครงการจากแหล่งทุนภายใน 

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ผลการติดตาม: มีความพร้อมและรอการ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไป 

อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย 

(บรรจุเข้าทํางานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557) 

- มีความร่วมมือในงานวิจัยกับนักวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ 

ผลการติดตาม: ควรเริ่มขอโครงการวิจัย 

- ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- เป็นหัวหน้าโครงการจากแหล่งทุนภายใน 

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัย                                                    
ผลการติดตาม: ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ
ประจําหลักสตูรกําหนด 

- ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- เป็นหัวหน้าโครงการจากแหล่งทุนภายใน 

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัย                                           
ผลการติดตาม: มีความพร้อมและรอการ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไป 
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  รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_59_4.1_1 แผนอัตรากําลังของภาควิชาชีววิทยา และตารางการเกษียณอายุของ

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
B.Sc.Micro_59_4.1_2 บันทึกข้อความการแต่งต้ังภาควิชาจุลชีววิทยา 
B.Sc.Micro_59_4.1_3 รายงานการวิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา 

(FTES) ปีการศึกษา 2559 ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

B.Sc.Micro_59_4.1_4 รายงานการประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ครั้งท่ี 3/2560 
B.Sc.Micro_59_4.1_5 ข้อกําหนดภาระงาน (TOR) ของอาจารย์ผู้สอนสาขาจุลชีววิทยา 
B.Sc.Micro_59_4.1_6 อัตรากําลังของภาควิชาจุลชีววิทยา 
B.Sc.Micro_59_4.1_7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งท่ี 2/2560 
B.Sc.Micro_59_4.1_8 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

จุลชีววิทยา 
B.Sc.Micro_59_4.1_9 ตีพิมพ์ proceeding full paper ระดับนานาชาติ เรื่อง Optimization 

of diluted organic acid pretreatment on rice straw using 
response suface methodology 

B.Sc.Micro_59_4.1_10 สําเนาโครงการวิจัยเรื่อง การคัดเลือกและจําแนกแบคทีเรียผู้ย่อยสลาย
เซลลูโลสท่ีทนทานต่อความร้อนและไอออนิคลิควิดเพื่อการผลิตพลังงาน
ชีวภาพแบบรวมข้ันตอน แหล่งทุนภายในงบรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Micro_59_4.1_11 สําเนาโครงการวิจัยเรื่อง การแยกและคัดเลือกกลุ่มแบคทีเรียผลิตเซลลู
เลสท่ีทนทานต่อความร้อนและไอออนิคลิควิดเพื่อการผลิตพลังงาน
ชีวภาพแบบรวมข้ันตอน 

B.Sc.Micro_59_4.1_12 ผลงานวิจัยในระดับชาติ เรื่อง The optimization of biosurfactant 
production by Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum, 
วารสารเกษตรพระวรุณ ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 

B.Sc.Micro_59_4.1_13 ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เรื่อง Anammox process: the 
principle, the technological development and recent 
industrial applications, (2015), KMUTNB International Journal 
of Applied Science and Technology, 8: 237-244. 

B.Sc.Micro_59_4.1_14 สําเนาโครงการวิจัย เรื่อง การคัดกรองและคัดเลือกสายพันธ์ุยีสต์เพื่อการ
ผลิตอิริทริทอลจากกลุ่มยีสต์ท่ีทนทานความดันออสโมติก 

B.Sc.Micro_59_4.1_15 ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เรื่อง Production, purification and 
characterization of an ionic liquid tolerant cellulose from 
Bacillus sp. isolated from rice paddy field soil, (2016), 
Electronic Journal of Biotechnology, 19: 23-28. 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาฯ เพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ โดยจัดทําแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับแผน
อัตรากําลังของภาควิชาฯ (B.Sc.Micro_59_4.1_1)  

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําหลักสูตรน้อยกว่า 5 คน หลักสูตรฯ จะมีการประชุมกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ เพื่อทดแทนโดยทันที (ตามระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร) ซ่ึงการบริหารอาจารย์
ประจําหลักสูตรจะมีการวางตําแหน่งงานตามโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร สําหรับอาจารย์ประจํา
หลักสูตรท่านใหม่ จะเริ่มเข้ามาในฐานะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก่อน แล้วจึงเริ่มจัดสรรตําแหน่งงานตาม
โครงสร้างตามความถนัดและสอดคล้องกับกรรมการของภาควิชาฯ  

นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ท้ัง 5 คนได้ทําแบบประเมินของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
(B.Sc.Micro_59_18) เพื่อดูแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยพิจารณาจากความพึงพอใจ
โดยรวม  

ในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม เฉล่ียทุกด้านเท่ากับ 4.76 และไม่ได้มี
ข้อเสนอแนะใดๆ (B.Sc.Micro_59_4.1_17) คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงนําผลประเมินความพึงพอใจ
ด้านอ่ืนๆ อันจะก่อให้เกิดความเส่ียงในการทํางาน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน จะใช้ผลประเมินการสอน ใน
ภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 ของอาจารย์จากนิสิตเป็นตัวช้ีวัด (ปค 003) ซ่ึงผลการประเมินอาจารย์
ประจําหลักสูตรในด้านน้ีอยู่ในระดับดีมาก (B.Sc.Micro_59_4.1_18) ส่วนภาระงานด้านอ่ืนๆ จะประเมินโดย
อาศัยเกณฑ์การประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(B.Sc.Micro_59_4.1_19) ซ่ึงอาจารย์ประจําหลักสูตรมีช่ัวโมงปฏิบัติงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์/คน 
(ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการข้ันตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ)  

ถึงแม้ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีการศึกษาท่ีผ่านมาท้ังสองภาคการศึกษา แต่คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ ได้กําหนดแนวทางในการลดความเส่ียงในการลาออกของอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ สําหรับ
อาจารย์ท่ีมีภาระงานสอนท่ีมาก จะมีการมอบหมายให้นิสิตช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการเพื่อแบ่งเบาภาระ
ของอาจารย์ ซ่ึงโครงการน้ีได้มีการดําเนินการทุกปี (B.Sc.Micro_59_2)  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_59_4.1_16 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2560 
B.Sc.Micro_59_4.1_17 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 
B.Sc.Micro_59_4.1_18 แบบ ปค. 003 ในภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 
B.Sc.Micro_59_4.1_19 ผลการประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย                       

ศรีนครินทรวิโรฒ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 56 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยามีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรดังน้ี  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 

ประชุมตดิตามการตีพิมพ์ผลงานเมื่อบรรจุเป็นเวลา 3 ปี 

ท่ีประชุมฯ เสนอ mentor เพ่ือตดิตามการขอทุนฯ และการ
ตีพิมพ์ผลงานสําหรับใช้ในการขอตําแหน่ง  

 ท่ีประชุมฯ ปรับกระบวนการตามท่ีอาจารย์เสนอและนําไปปรับใช้เพ่ือลดระยะเวลาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน 

 ท่ีประชุมฯ จัดประชุมเพ่ือตดิตามการย่ืนขอผลงานและให้อาจารย์ท่ีเคยเสนอกําหนดตาํแหน่งมาก่อนหน้าน้ีได้นําเสนอถึงอุปสรรค หรือการ
ปรับแนวทางท่ีถูกต้องแก่อาจารย์ท่ีกําลังเตรยีมย่ืนขอตําแหน่ง  

สํารวจผู้ท่ียังไมไ่ดต้ําแหน่งวิชาการในท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ  

ทําข้อตกลงเป้าหมายของการพัฒนาตนเองทางวิชาการ 

อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน   
� แก้ไขปรับปรุงก่อนย่ืนขอผลงาน 

การเขียนเอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์แสดงความประสงค์ยื่นขอตําแหน่งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ    

ท่ีประชุมฯ เสนอภาควิชาเพ่ือตั้งงบประมาณตอบแทนผู้ประเมินผลงาน 
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1. การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 
 หลักสูตรฯ สํารวจอาจารย์ท่ียังไม่ได้ย่ืนขอตําแหน่งวิชาการในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
(B.Sc.Micro_59_14) และให้ทุกคนท่ียังไม่ได้ย่ืนขอตําแหน่งวิชาการวางแผนการพัฒนาตนเองทางวิชาการ 
จากน้ันท่ีประชุมฯ เสนอพี่เล้ียง (mentor) เพื่อติดตามการขอทุนฯ และการตีพิมพ์ผลงาน หลังจากน้ันอาจารย์
ท่ีจะย่ืนขอตําแหน่งวิชาการจะเริ่มเขียนเอกสารคําสอนหรือเอกสารประกอบการสอน และนําไปใช้ในการสอน
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาโดยหลังจากเสร็จส้ินภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาน้ัน (ถ้ามี) จะ
ประเมินเอกสารคําสอนหรือเอกสารประกอบการสอนเพื่อให้อาจารย์ท่ีจะย่ืนขอตําแหน่งวิชาการแก้ไขปรับปรุง
ก่อนย่ืนขอผลงาน จากน้ันอาจารย์ท่ีย่ืนขอตําแหน่งจะรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ    
 ท่ีประชุมฯ จะมีกรรมการกล่ันกรองในหลักสูตรฯ ซ่ึงมีตําแหน่งวิชาการและประสบการณ์ในการช่วย
แนะนํา พิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองต้นก่อน และเม่ือเอกสารสมบูรณ์จะเสนอภาควิชาเพื่อต้ัง
งบประมาณตอบแทนผู้ประเมินผลงาน โดยหลังจากน้ีท่ีประชุมฯ จัดประชุมเพื่อติดตามการย่ืนขอผลงานและ
ให้อาจารย์ท่ีเสนอกําหนดตําแหน่งได้นําเสนอถึงอุปสรรค หรือการปรับแนวทาง และกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
จะปรับกระบวนการตามท่ีอาจารย์เสนอและนําไปปรับใช้เพื่อลดระยะเวลาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 

ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตร อ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย ได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซ่ึงได้ทําหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงท่ีคอยให้คําแนะนํา และแนวทางในข้ันตอนการ
เตรียมตัวเพื่อย่ืนขอตําแหน่งวิชาการกับอาจารย์ท่ีเตรียมตัวย่ืนขอตําแหน่งในปีต่อไปโดยนําคําแนะนําจากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการขอตําแหน่งทางวิชาการมาปรับปรุงและแนะนําต่ออาจารย์ท่ีกําลังจะย่ืนขอ
ตําแหน่ง (B.Sc.Micro_59_4.1_21) ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ฯ ได้สํารวจอาจารย์
ท่ีกําลังเตรียมตัวย่ืนขอตําแหน่งวิชาการ คือ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ โดยมีพี่เล้ียงและอาจารย์ใน
หลักสูตรท่ีมีตําแหน่งวิชาการคอยให้คําแนะนําในการเขียนเอกสารประกอบสอน และการเตรียมเอกสารทาง
วิชาการ และในปีการศึกษา 2559 อ.ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ ได้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเม่ือ
วันท่ี 7 เมษายน 2559 และได้ทําหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงโดยนําผลการประเมินความพึงพอใจในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการมาปรับปรุงเพื่อแนะนํา อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย ท่ีกําลังจะย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการในปี
การศึกษา 2560 (B.Sc.Micro_59_14)  
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ตารางการติดตามอาจารย์ประจําภาควิชาจุลชีววิทยาในการขอตําแหน่งทางวิชาการ  
            ปีการศึกษา 

อาจารย์ 

2557 2558 2559 2560 

ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 

 

- อนุมัติเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ผลการติดตาม: พบปัญหา คือ ไมม่ีอาจารย์
พี่เลี้ยงในการให้คําแนะนําในการขอ
ตําแหน่งเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการ
สอนและเกิดความล่าช้าในการกรอก
เอกสารที่ยื่นขอตาํแหน่ง เช่น กพอ. 03 

- เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คําแนะนําและแนวทาง
สําหรับอาจารย์ที่กําลังยื่นขอตําแหน่ง 
ผลการติดตาม: ให้คําแนะนําในการเตรียม
เอกสารประกอบการสอน และการกรอก
เอกสารการยื่นขอตําแหน่งวิชาการ 

-  เป็นพี่เลี้ยงในการตรวจสอบความถูกต้อง
ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน
ร่วมกับอาจารย์ประจําภาควิชาจุลชีววิทยา 
ผลการติดตาม: มีอาจารย์ 2 คนยืน่ขอ
ตําแหน่งวิชาการเพื่อเลี่อนเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- เป็นพี่เลี้ยงในการตรวจสอบความถูกต้อง
ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน
ร่วมกับอาจารย์ประจําภาควิชาจุลชีววิทยา 

 

ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ - เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาฯ 

 

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน 

ผลการติดตาม: แก้ไขเอกสารประกอบการ
สอนตามคําแนะนําของอาจารย์ประจํา
ภาควิชาฯ 

 

- ยื่นขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในวันที่ 
7 เมษายน 2559 
ผลการติดตาม: ปัญหาที่พบ คือ  
- แบบฟอร์มที่ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยัไม่มีการ update 
เช่น แบบฟอร์ม กพอ. 03 
- ควรมีพี่เลี้ยงช่วยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการ
จัดเรยีงเอกสารที่เกี่ยวกับการยื่นขอ
ตําแหน่ง 
- ควรจัดทํารูปแบบเอกสารประกอบการ
สอนที่ถูกต้องและละเอียดในเว็บไซต์ของ
ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั 

- รอผลการประเมินตําแหน่งวิชาการ 

- เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คําแนะนําและแนวทาง
สําหรับอาจารย์ที่กําลังขอตําแหน่ง 

ผลการติดตาม: นําปัญหามาแก้ไขปรับปรุง
โดยแนะนําแนวทางสําหรับอาจารย์ที่กําลัง
จะเตรียมตัวยื่นขอตําแหน่งต่อไป  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_59_4.1_7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งท่ี 2/2560 
B.Sc.Micro_59_4.1_21 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําภาควิชาจุลชีววิทยาต่อการขอ

ตําแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 
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2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และความสามารถทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ดําเนินการประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสตูรในท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยดูจากแบบประเมิน
ท่ีให้กรอกภายหลังการเข้าร่วมประชุมเสร็จสิ้น 

ภาควิชาฯ ไดจั้ดทําแผนพัฒนาบุคลากร อนุมัติแผนฯ และนําแผนลงสู่การปฏิบัติ ดําเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณ
โดยอาจารย์ประจําหลักสตูรจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีต้องได้รับการพัฒนา เช่น การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพ่ิมทักษะและ

ความสามารถในด้านวิชาการและวิจัย 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรไดร้ับการพัฒนา ดังแสดงในตาราง  

นําผลการประเมินในหัวข้อการปรบัปรุงและข้อเสนอแนะอ่ืนมาปรับปรุงในปีต่อไป 
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2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร รวมท้ังอนุมัติแผนฯ และนําแผนลงสู่การปฏิบัติ 
ดําเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีต้องได้รับการพัฒนา 
(B.Sc.Micro_59_4.1_22) เช่น การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพิ่มทักษะและความสามารถในด้านวิชาการ
และวิจัย  
 ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ ดังแสดงในตาราง 
(B.Sc.Micro_59_4.1_23 ถึง B.Sc.Micro_59_4.1_27) และภายหลังจากการได้เข้าร่วมแล้ว อาจารย์ทุกคน
จะทําการประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรในท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยดูจากแบบ
ประเมินท่ีให้กรอกภายหลังการเข้าร่วมประชุมเสร็จส้ิน (B.Sc.Micro_59_4.1_28 ถึง B.Sc.Micro_58_4.1_32) 
จากน้ันจึงสรุปนําผลการประเมินในหัวข้อการปรับปรุงและข้อเสนอแนะอ่ืนมาปรับปรุงในปีต่อไป  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_59_4.1_22 คําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
B.Sc.Micro_59_4.1_23 ถึง 
B.Sc.Micro_59_4.1_27 

ตารางอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

B.Sc.Micro_59_4.1_28 ถึง 
B.Sc.Micro_59_4.1_32 

แบบประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีให้กรอกภายหลังการเข้า
ร่วมประชุมเสร็จส้ิน 

B.Sc.Micro_58_4.1_16 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2560 
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ในปีการศึกษา 2559 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการดังนี้ 
1. รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 

ลําดับ ชื่องานประชุม/โครงการประชุม อบรม หรือ สัมมนา วัน-เดือน-ปี ชื่อหน่วยงานที่จัด สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด รหัสเอกสาร 

1 เข้าร่วมและนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ Core to Core Program A. 
Advanced research networks on establishment of an international 
research core for new bio-research fields with microbes from tropical 
areas (World-class research hub of tropical Microbial resources and 
their utilization) The 2nd Joint Seminar 

14-15 พ.ย. 
59 

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ /ชลบุร/ีประเทศไทย B.Sc.Micro_59_4.1_23 

 
2. ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
ลําดับ ชื่องานประชุม/โครงการประชุม อบรม หรือ สัมมนา วัน-เดือน-ปี ชื่อหน่วยงานที่จัด สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด รหัสเอกสาร 

1 เข้าร่วมและนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ Core to Core Program A. 
Advanced research networks on establishment of an international 
research core for new bio-research fields with microbes from tropical 
areas (World-class research hub of tropical Microbial resources and 
their utilization) The 2nd Joint Seminar 

14-15 พ.ย. 
59 

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ /ชลบุร/ีประเทศไทย B.Sc.Micro_59_4.1_24 

2 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ UGSAS-GU-KU, The 3rd International workshop 
2016-recent microbiological research for food, energy and health date 

28 พ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/์
กรุงเทพมหานคร/ประเทศไทย 
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3. ดร.ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย 
 
ลําดับ ชื่องานประชุม/โครงการประชุม อบรม หรือ สัมมนา วัน-เดือน-ปี ชื่อหน่วยงานที่จัด สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด รหัสเอกสาร 

2 เข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการสง่เสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP 
CONGRESS V)  

2-4 มี.ค. 60 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี /อุดรธานี/ประเทศไทย B.Sc.Micro_59_4.1_25 

 
4. ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล 
ลําดับ ชื่องานประชุม/โครงการประชุม อบรม หรือ สัมมนา วัน-เดือน-ปี ชื่อหน่วยงานที่จัด สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด รหัสเอกสาร 

1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัยของภาควิชาชีววิทยา เรื่อง 
Nanomedicine-based drug delivery system 

11 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ 
กรุงเทพมหานคร/ประเทศไทย 

B.Sc.Micro_59_4.1_26 

2 โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 3 เม.ย. 60 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/ กรุงเทพมหานคร/
ประเทศไทย 
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5. ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 
ลําดับ ชื่องานประชุม/โครงการประชุม อบรม หรือ สัมมนา วัน-เดือน-ปี ชื่อหน่วยงานที่จัด สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด รหัสเอกสาร 

1 เข้าร่วมและนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ Core to Core Program A. 
Advanced research networks on establishment of an international 
research core for new bio-research fields with microbes from tropical 
areas (World-class research hub of tropical Microbial resources and 
their utilization) The 2nd Joint Seminar 

14-15 พ.ย. 
59 

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ /ชลบุร/ีประเทศไทย B.Sc.Micro_59_4.1_27 

 

2 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International conference 
on life science and biological engineering (LSBE 2016) 

22-24 พ.ย. 
59 

เกียวโต/ประเทศญี่ปุ่น 

3 เข้าร่วมอบรมสมัมนา เรื่อง นวัตกรรมและโปรแกรมความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการ” 

6 มิ.ย. 60 ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย ์โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค/กรุงเทพมหานคร/ประเทศไทย 

 

แบบประเมินที่ให้กรอกภายหลังการเข้าร่วมประชุมเสร็จสิ้น  
1 รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ B.Sc.Micro_59_4.1_28 
2 อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ B.Sc.Micro_59_4.1_29 
3 อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรยั B.Sc.Micro_59_4.1_30 
4 ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล B.Sc.Micro_59_4.1_31 
5 ผศ.ดร.พิชาภัค ศรยีาภัย B.Sc.Micro_59_4.1_32 
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คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.2) 
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

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

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

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

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 7.4 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

ร้อยละ 148 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 

ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 1. Tantonga, S., Pringsulaka, O., Weerawanichc, K., 
Meeprasert, A., Rungrotmongkol, T., Sarnthima, R., Roytrakul, 
S., Sirikantaramas, S. 2016., Two novel antimicrobial defensins 
from rice identified by gene coexpression network analyses. 
Peptides. 84: 7-16 (B.Sc.Micro_59_4.2.3_1) 
2. ภัทรภร พิกุลขวัญ, อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ, ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย, วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม, สิรริักษ์ ศรวณยีารักษ์, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ์ 
กระจ่างสังข์, 2559, การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซมไ์ลเปส
จาก Bacillus safensis สายพันธ์ุ PSR5631 ท่ีแยกได้จากดิน, วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1 (มิถุนายน พ.ศ. 2559) หน้า 115-129 
(B.Sc.Micro_59_4.2.3_2) 

1 
 
 

 
 

0.8 

2 
 

ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 1. Youngpreda, A., Panyachanakul, T., Kitpreechavanich, V., 
Sirisansaneeyakul, S., Suksamrarn, S., Tokuyama, S., 
Krajangsang, S. 2016., Optimization of poly(DL-Lactic acid) 
degradation and evaluation of biological re-polymerization. 
Journal of Polymers and the Environment. doi:10.1007/s10924-

1 
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ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

016-0885-1 (B.Sc.Micro_59_4.2.3_3) 
2. Worrathampitak, S., Tokuyama, S., Kitpreechavanich, V., 
Sukkhum, S. 2016., Utilization of Non-rubber Skim Latex for 
Poly(L-Lactide)-degrading Enzyme Production by Actinomadura 
keratinilytica Strain T16-1. Chiang Mai Journal of Science. 43:1-
11 (B.Sc.Micro_59_4.2.3_4) 
3. Hanphakphoom, S., Krajangsang, S., 2016., Antimicrobial 
activity of Chromolaena odorata extracts against bacterial 
human skin infections. Modern Applied Science. 10: 159-171 
(B.Sc.Micro_59_4.2.3_5) 
4. ภัทรภร พิกุลขวัญ, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย, วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม, สิรริักษ์ ศรวณยีารักษ์, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ์ 
กระจ่างสังข,์ 2559, การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซมไ์ลเปส
จาก Bacillus safensis สายพันธ์ุ PSR5631 ท่ีแยกได้จากดิน, วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1 (มิถุนายน พ.ศ. 2559) หน้า 115-
129 (B.Sc.Micro_59_4.2.3_2) 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 

(0.8) 

3 
 

ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 1. Agustini, V., Sufaati, S., Suharno, Suwannasai, N., 2016. 
Rhizoctonia-like-fungi isolated from roots of Dendrobium 
lancifolium var. papuanum and Calanthe triplicate in Papua, 
Indonesia. Biodiversitas. 17: 377-383 (B.Sc.Micro_59_4.2.3_6) 
2. ภัทรภร พิกุลขวัญ, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย, วัลลภา 
หล่อเหลี่ยม, สิรริักษ์ ศรวณยีารักษ์, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ์ 
กระจ่างสังข์, 2559, การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซมไ์ลเปส
จาก Bacillus safensis สายพันธ์ุ PSR5631 ท่ีแยกได้จากดิน, วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1 (มิถุนายน พ.ศ. 2559) หน้า 115-129  
(B.Sc.Micro_59_4.2.3_2) 

1 
 
 
 

(0.8) 
 
 
 

 
 

4 
 

ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 1. วิชุดา พรหมคงบุญ, ทายาท ศรียาภัย, พิชาภัค ศรียาภัย, 2559, 
สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลติเอนไซม์พอล(ิ3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3  
ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ดีพอลิเมอเรส จาก Actinomadura sp. สายพันธ์ุ 
TF1, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2 (ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
หน้า 177-193 (B.Sc.Micro_59_4.2.3_7) 
2. พิชาภัค ศรียาภัย, ทายาท ศรยีาภัย, สิริธร สโมสร, 2559, การศึกษา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จาก 
Bacillus cereus สายพันธ์ุ PE3, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีท่ี 21 ฉบับ
ท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2559) หน้า 222-238 
(B.Sc.Micro_59_4.2.3_8) 

0.8 
 
 
 
 

0.8 
 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 7.4 
คิดเป็นร้อยละ 148 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.3) 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวน 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ตลอดเวลาท่ีหลักสูตรเปิดสอน โดยมีอัตราการคง
อยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรร้อยละ 100 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2559 มีการ
ประ เ มินผลความพึ งพอใจของอาจาร ย์ประ จําห ลัก สูตร ซ่ึ ง ไ ด้ เ ท่ า กับ ร้ อยละ  4 . 76  ( เ ฉ ล่ีย ทุก ด้ าน ) 
(B.Sc.Micro_59_4.1_17) รวมท้ังมีจํานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมี
สัดส่วนจํานวนนิสิตต่อจํานวนอาจารย์ผู้สอนในภาคจุลชีววิทยาเท่ากับ 26:1 (จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมเท่ากับ 
227.74/จํานวนอาจารย์ผู้สอนเท่ากับ 9 คน) (B.Sc.Micro_59_4.1_3) ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20:1 
     

ตัวบ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    100% 100% 100% 4 คะแนน 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 4.53 4.63 4.76 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_59_4.1_3 รายงานการวิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) 

ปีการศึกษา 2559 ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

B.Sc.Micro_59_4.1_17 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2559 
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หมวดท่ี 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทําการปรับปรุงเพ่ิมเตมิรายวิชา คําอธิบายรายวิชาและ/หรือเน้ือหาใน
รายวิชาท่ีใช้สอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

กรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เสนอรา่งหลักสูตร 
 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนร่วมกันกําหนดแผนการเรียน 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกําหนดอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรฯ 

พิจารณาวิเคราะห์หลักสูตรเดิม / ยกร่างหลักสูตรปรับปรุงจากผลการประเมินหลักสตูรของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี และการวิพากษ์หลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิทําการวิพากย์และเสนอข้อเสนอแนะจากน้ันกรรมการประจําหลักสตูร 
นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสตูร 

 

เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการฝา่ยวิชาการและคณะกรรมการประจําคณะ 

เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

คณะกรรมการประจําหลักสตูรฯวางแผนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และ
การปรับปรุงหลักสูตร  
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทําการจัดทํา มคอ. 3 และ 4 และจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลมุสาระ
เน้ือหาในแต่ละวิชาตามคําอธิบายรายวิชาท่ีกําหนดไว้ใน มคอ. 2 

สอบประเมินความรู้กลางภาคปลายภาคและการสอบปฏิบัติ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ และสภา มศว 

เปิดหลักสูตรปรับปรุง (มคอ 2) มาใช้ในการเรียนการ

แจ้ง สกอ. รับทราบหลักสตูร 

คณะกรรมการประจําหลักสตูร ฯ วิเคราะห์ผลจากความพึงพอใจของนิสิต การทําทวนสอบ และภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิตและ ผู้ใช้บัณฑิต รวมท้ังจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา  

 

ทําการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยนิสติทุกช้ันปีและนําผลการประเมินเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสตูรฯ 

นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบประเมิน ปค.003 และนําผล
การประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสตูรฯ 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกของ
หลักสตูรฯ 

จัดทํา สมอ. 08 หากมีการปรับปรงุแก้ไขหลักสตูรฯ 

นําสรุปผลการประเมินและการปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ ไปใช้ใน
การวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 
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 หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเริ่มดําเนินการวาง
แผนการปรับปรุงและร่างหลักสูตรฯ รวมท้ังออกแบบหลักสูตรฯ และสาระรายวิชาดังต่อไปน้ี   

1. สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พร้อมท้ัง
กําหนดหน้าท่ี (TOR) ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงปี 2560 (B.Sc.Micro_59_5.1_1) และนํา
รายช่ือเสนอต่อท่ีประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์เพื่อดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 

2. รวบรวมและสํารวจข้อมูล ดังต่อไปน้ี  
-    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต แบบประเมินความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรของบัณฑิต นิสิตในหลักสูตร และอาจารย์ผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
-     วิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ แบบประเมินวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ และ

แบบประเมินวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
-     ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7 ) 
-     ข้อมูลหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาจากต่างสถาบันเพื่อเทียบเคียงรายวิชาท่ีเปิดสอนให้สอดคล้องกัน 

3. มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน เพื่อกําหนด
รายวิชาในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาให้มีเน้ือหาท่ีทันสมัย พร้อมท้ังพิจารณากําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping)  โดยนําข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หรือหัวหน้างาน โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน (B.Sc.Micro_59_5.1_2) และการนิเทศนิสิตฝึกงานภายนอก
มหาวิทยาลัย (B.Sc.Micro_59_5.1_3)  มาประกอบการพิจารณากําหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตร แผนการ
เรียนและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

4. ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยาเพื่อพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง 
ให้ครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียนร่วมกัน รวมถึงกําหนดหลักคิดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ปรัชญา การศึกษา และคุณลักษณะของนิสิตท่ีพึงประสงค์ รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 

5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ดําเนินการร่างหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา (ตามท่ี สกอ. กําหนด) และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา              
จุลชีววิทยา  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําการวิพากษ์ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทํา
หลักสูตร และลักษณะของรายวิชาท่ีทันสมัย รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (B.Sc.Micro_59_5.1_4) 

6. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ รวบรวมข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์
หลักสูตร มาปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง   

7. จากน้ันเสนอร่างหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง (มคอ. 2) ต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี สภาวิชาการและสภา มศว เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตร 

8. เม่ือหลักสูตรผ่านการรับรอง นําหลักสูตรฯ มาใช้กับนิสิตช้ันปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
หลังจากนําหลักสูตรฯ ไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯจะดําเนินการกํากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ. 3-6) และสรุปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ. 7) 
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9. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนําผลการประเมินท่ีได้
รวมถึงผลสรุป มคอ. 7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
 
ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยามีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย สนองความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ทบทวนผลการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อกําหนดแผนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา จากประมวลผลสรุปแบบประเมินผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินภาวะการมีงานทําและ มคอ. 7 (B.SC.Micro_59_5.1_2) มาประกอบการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชา ในฉบับร่างหลักสูตรปรับปรุง 2560 (มคอ. 2) (B.SC.Micro_59_5.1_5) 
 
โดยหลักสูตรฯ มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ต่อไปน้ี  

หมวด รายวิชา 
วิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีและการปรับตัวในสังคม เช่น 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 
 

วิชาแกนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด ในหลักสูตรฯ เช่น  
คม 100  เคมีท่ัวไป 1 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป I 
ชว 101  ชีววิทยา 1 

วิชาแกนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ชว 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
คณ 115  แคลคูลัส 1 
คม 101  เคมีท่ัวไป 2 
คม 191  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 
ชว 102  ชีววิทยา 2 
ชว 192  ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

วิชาเฉพาะสาขา  แบ่งเป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับและเฉพาะด้านเลือก ที่มีการกําหนดสาระวิชา
ทางบรรยายและการปฏิบัติการอย่างเหมาะสม  
วจช 201 จุลชีววิทยา 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
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หมวด รายวิชา 
วิชาเอกเฉพาะที่มีความลึกและเป็นจุดเน้น เช่น 
วจช 272  จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร  
ชว 341 พันธุศาสตร์ 
วจช 301 วิทยาเห็ดรา 
วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรีย 
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 
วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 
วจช 302 วิทยาไวรัส 
วจช 303 สถิติทางจุลชีววิทยา 
วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
วจช 391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
 
รายวิชาเฉพาะด้านเลือกที่เปิดโอกาสให้นิสิตเรียนตามความสนใจสนองต่อ
ความต้องการของนิสิต ความทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
เช่น 
วจช 277  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
วจช 451  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
วจช 474  จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 
วจช 475  จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 
วจช 476  จุลชีววิทยาการเกษตร 
วจช 479  เทคโนโลยีการหมัก 
วจช 441  เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ 
วจช 442  หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 
 
รายวิชาสําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งรูปแบบการฝึกงานและ    
สหกิจ 
 วจช 499 ฝึกงาน          
 วจช 486 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา           
 วจช 485 เตรียมสหกิจศึกษา 

วิชาเลือกเสรี เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนนอกคณะตามความสนใจ 
 

 นอกจากน้ีในหลักสูตร ฯ ฉบับร่างปรับปรุงปี 2560 ยังได้ออกแบบรายวิชาและสาระรายวิชาให้มีลักษณะท่ี
สําคัญดังน้ี  

  1. รายวิชามีความต่อเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และเน้ือหาท่ีกําหนดในรายวิชาไม่มีความซํ้าซ้อน 
เช่น รายวิชา SMB 201 Microbiology เป็นรายวิชาจุลชีววิทยาพื้นฐานซ่ึงนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อนท่ีจะเรียน
ในรายวิชาอ่ืน  
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 2. เปิดสอนรายวิชาตามลําดับท่ีเหมาะสม เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอดเช่น ใน
หลักสูตรฯ ได้ระบุว่าให้นิสิตท่ีเรียนในหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาจะต้องผ่านการเรียนพื้นฐานวิชา BI 101 Biology I, 
BI 191 Laboratory in Biology I, SMB 201 Microbiology และ SMB 202 Laboratory in Microbiology ก่อนท่ี
จะเรียนวิชาเอกบังคับ และวิชาเลือกอ่ืนๆ ต้ังแต่ปี 2 เทอม 2 เป็นต้นไป และรายวิชาท่ีเป็นวิชาเลือกส่วนใหญ่ เช่น 
SMB 277 Industrial Microbiology, SMB 475 Environmental Microbiology, SMB 476 Agricultural 
Microbiology และ SMB 479 Fermentation Technology ได้จัดแผนการเรียน ไว้ในปีท่ี 2 เทอม 2 ปี 3 และ ปี 4  

 3. รายวิชาส่งเสริมความสามารถพิเศษ และคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการทํางาน โดยหลักสูตรฯ ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย ส่งเสริมความสามารถพิเศษให้แก่เด็ก เช่น ทักษะการส่ือสาร การใช้ภาษาท้ังไทย
และอังกฤษ และส่งเสริมทักษะ ICT โดยในรายวิชา SMB 482 Seminar in Microbiology I, SMB 483 Seminar in 
Microbiology II, SMB 302 Virology, SMB 477 Industrial Microbiology, SMB 451 Medical Microbiology 
และ SMB 476 Agricultural Microbiology ซ่ึงทางหลักสูตรได้วางแผนให้รายวิชาดังกล่าวสอดแทรกทักษะทาง ICT 
เช่นการนําเสนอข้อมูลผ่านทางคลิปวีดีโอ หรือการทําสไลด์ โดยเฉพาะในรายวิชา SMB 482 Seminar in 
Microbiology I และ SMB 483 Seminar in Microbiology II ได้กําหนดให้นิสิตอ่านวารสารจากต่างประเทศและ
นําเสนอข้อมูลในสไลด์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และยังส่งเสริมให้นิสิตท่ีมีความพร้อมนําเสนอหน้าช้ันเรียนเป็นภาษา
ต่างอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะการพูดและการนําเสนอ  

 
  
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 หลักสูตรฯ มุ่งเน้นท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน จึงให้ความสําคัญกับการนําผล
การประเมินผู้ใช้บัณฑิต และการนิเทศการฝึกงานของนิสิตท้ังในภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนในการประกอบการ
ปรับปรุงสาระรายวิชา นอกจากน้ีให้ความสําคัญกับความต้องการของนิสิต เพื่อปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยและ
ตรงตามความสนใจของนิสิต ดังน้ันหลักสูตรฯ จึงมีระบบและกลไกการดําเนินงานดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา รายงานผลดําเนินการของรายวิชา และแผนการ
ปรับปรุงรายวิชา (มคอ. 5) และให้นิสิตประเมินรายวิชาต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (ระบบ 
Supreme) เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป 

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ รวบรวมผลการปรับปรุงรายวิชา (มคอ. 5) ผลการประเมินรายวิชาใน
ระบบ Supreme ของนิสิต ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต และผลการนิเทศนิสิตฝึกงาน  

3. ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการประจําภาควิชาจุลชีววิทยา เพื่อ
พิจารณาปรับเพิ่ม-ลดเน้ือหารายวิชาต่างๆ หรือเปิดสอนวิชาเลือกในหัวข้อท่ีทันสมัย เช่น หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา  

4. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ปรับเพิ่ม-ลดเน้ือหา หรือ
เปิดวิชาเลือกใหม่ๆ ได้แก่ 

o ในรายวิชา SMB 301 Mycology ได้ทําการปรับหัวข้อท่ีสอนให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มของเช้ือรา
ท่ีมีการปรับใหม่ และเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Problem based learning การส่งเสริมทักษะทาง ICT โดยการ
นําเสนอในรูปแบบ Information graphic เป็นต้น (B.Sc.Micro_59_5.1_6) 

o มีการปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ให้มีความทันสมัยมากข้ึน เช่น 
รายวิชา SMB 372 Food Microbiology ได้ทําการปรับปรุงเน้ือหาในภาคบรรยายและปฏิบัติการโดยได้ทําการเชิญ
อาจารย์พิเศษมาสอนในหัวข้อ GMP, HACCP, ISO  และส่งเสริมทักษะทาง ICT โดยการให้นิสิตจัดทําคลิปวีดีโอ
นําเสนอ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความสามารถพิเศษ และคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการทํางาน (B.Sc.Micro_59_5.1_7) 
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o มีรายวิชาท่ีเปิดไว้เพื่อให้ยืดหยุ่นและทันสมัย ได้แก่ รายวิชา SMB 401 Special Topics in 
Microbiology I และ SMB 402 Special Topics in Microbiology II เพื่อเปิดสอนในกรณีท่ีหลักสูตรฯ ต้องการเปิด
สอนในหัวข้อท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  

o มีการนําความรู้และวิทยาการท่ีทันสมัยซ่ึงเก่ียวข้องกับการศึกษาทางด้านจุลชีววิทยาจากวารสารท่ี
ได้รับการยอมรับ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยการให้นิสิตแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันอ่านทําความ
เข้าใจ จัดทํา powerpoint และนําเสนอหน้าช้ันเรียน เช่น รายวิชา SMB 477 Industrial Microbiology, SMB 476 
Agricultural Microbiology, SMB 302 Virology 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการหลักสูตร ฯ ยังวางแผนการปรับปรุงแผนการเรียนให้กับนิสิตในช้ัน ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 
ใหม่ ในปีการศึกษา 2559 เน่ืองจากผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตจากอาจารย์นิเทศ และหัวหน้างานในปี
การศึกษา 2558 (B.SC.Micro_59_8) พบว่า หากนิสิตได้รับความรู้ จากการเรียนรายวิชา SMB 421 Determinative 
Bacteriology (ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีเปิดสอนสําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 4) ก่อนการไปฝึกงานจะทําให้นิสิตได้นําความรู้มาใช้ใน
การฝึกประสบการณ์การทํางานอย่างแท้จริง ดังน้ันคณะกรรมการหลักสูตรฯ และคณะกรรมการตารางสอน รวมถึง
อาจารย์ผู้สอนจึงได้ร่วมกันพิจารณาการจัดแผนการเรียนการสอนให้แก่นิสิตใหม่ ดังต่อไปน้ี   

• รายวิชา SMB 421 Determinative Bacteriology ย้ายมาเรียนในช้ันปีท่ี 3 
• BI 301 Cell Biology  และ SMB 477 Industrial Microbiology ย้ายมาเรียนในช้ันปีท่ี 2 

5. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อดําเนินการจัด
ตารางการเรียนการสอน เพิ่ม-ลดรายวิชา   

6. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานในแต่ละรายวิชาจัดทํา มคอ. 3 
โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เป็นผู้กํากับและติดตามความถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (curriculum mapping) 

7. อาจารย์ผู้สอนดําเนินการการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดจนเสร็จส้ินภาค
การศึกษา แล้วจึงให้อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในทุก
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ซ่ึงทางคณะวิทยาศาสตร์จัดทําข้ึนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
นําไปสรุปผลลงใน มคอ. 5 (B.SC.Micro_59_5.1_8)  

8. อาจารย์ผู้สอนนํา มคอ. 5 เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อนํามาใช้วางแผนปรับปรุงสาระ
ของรายวิชา 

9. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจต่อรายวิชา และ
จัดทํา มคอ. 7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  

 
จากรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 ผู้ประเมินได้ให้แนวทางเสริมสร้าง

คุณภาพของบัณฑิต ดังต่อไปน้ี คือ “เพ่ิมทักษะความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสอดแทรกลงในรายวิชาใน
หลักสูตรให้มากข้ึน และกระตุ้นให้นิสิตเห็นความสําคัญของการรู้ภาษาท่ีสาม” (B.SC.Micro_59_5.1_9) และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในปีการศึกษา 2559 ได้มีการระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “บัณฑิตควรมีความรู้
ในภาษาท่ีสามเพ่ิมเติม (นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)” (B.SC.Micro_59_5.1_10) ประกอบกับในปี
การศึกษา 2560 นิสิตจํานวนหน่ึงรวบรวมรายช่ือ เพื่อเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาถึงความต้องการท่ีจะขอเปิดรายวิชา 
รายวิชา SMB 402 Special topics in Microbiology II ในหัวข้อ “ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐานสําหรับนักจุลชีววิทยา” ดังน้ัน
อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงได้เสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมหลักสูตรฯ เพื่อปรึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนถึงการวางแผนเปิดรายวิชา
ดังกล่าวในปีการศึกษา 2560 (B.SC.Micro_59_18)  
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จากน้ันคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้นําผลการประชุมเสนอต่อท่ีประชุมภาควิชาเพื่อวางแผนการเปิด
รายวิชาและการจัดตารางเรียนต่อไป  
 
 -ระบบกลไกการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชา และการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรนั้นมี
ความชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม คือ จากการปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละรอบปีการศึกษาส่งผลต่อการออกแบบ
หลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1. มีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมและทันสมัย ได้แก่ รายวิชา SMB 201 Microbiology, 
SMB 202 Laboratory in Microbiology, SMB 272 Food Microbiology and Food Safety, SMB 302  
Virology, SMB 311 Microbial Genetics, SMB 321 Determinative of Bacteriology, SMB 332 Microbial 
Physiology และ SMB 481 Project in Microbiology เป็นต้น ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปรับปรุงสาระรายวิชา
ในรอบการดําเนินงานท่ีผ่านๆ มา เช่น SMB 372 Food Microbiology ในทุกๆ ปีการศึกษาจะมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาเพื่อให้ทันสมัย เน่ืองจากกฎหมายทางอาหาร หรือข้อบังคับทางอาหารมีการปรับเปล่ียนอยู่เสมอ และ
ข้อคิดเห็นจากทางผู้ใช้บัณฑิต รวมท้ังจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานในการนิเทศฝึกงานของนิสิต ดังน้ันในหลักสูตรใหม่
จึงได้ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาให้ทันสมัยดังตาราง 

 
หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย
ทางอาหาร                               4(3-3-6) 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การ
เสียของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็น
พิษและการ เ กิ ด โ รค เ น่ื องจากอาหาร เ สี ย  
ตลอดจนการสุขาภิบาลด้านอาหาร  และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การเสีย
ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและ
การเกิดโรคเน่ืองจากอาหารเสีย  ความปลอดภัยใน
อาหาร การปฏิบัติท่ีดีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์
จุดวิกฤติ ท่ี ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร การ
สุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร  การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ  การจัดการระบบในโรงงานผลิต 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

   
2. มีการบรรจุรายวิชาใหม่ในเล่มหลักสูตรปีการศึกษา 2560 โดยการนําวิชาท่ีเปิดสอนภายใต้หัวข้อ Special 

topics in microbiology รวมท้ังกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนดังตาราง  
  

รายวิชา สาเหตุการเพิ่มรายวิชา 
วจช 391 การ ใ ช้ เครื่ อง มือทาง จุล
ชีววิทยา 

จากผลการดําเนินงานของหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ก่อนไปฝึกงานโดยดําเนินงาน
ปรับปรุงโครงการมาตลอด 4 ปี ดังตารางท่ี 3.2.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  
ดังน้ันหลักสูตรจึงดําเนินการจัดให้เป็นรายวิชา  

วจช 483  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 หลักสูตรให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้าทาง
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รายวิชา สาเหตุการเพิ่มรายวิชา 
  วิทยาศาสตร์และการส่งเสริมประสบการณ์การนําเสนอหน้าช้ัน

เรียน การใช้ภาษาต่างประเทศ อีกท้ังจากข้อมูลการประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต และการสัมภาษณ์บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาต้ังแต่ปี
การศึกษา 2550-2558  ได้ให้ข้อมูลสามารถสรุปประเด็นท่ี
เก่ียวข้องดังน้ี 

1. ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  
2. ส่งเสริมทักษะการนําเสนอผลงาน  

 
วจช 441 เทคโนโลยีรี คอมบิแนนท์                  
ดีเอ็นเอ    
วจช 442 หลักการทางชีวสารสนเทศ
ศาสตร์   
วจช 472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 
วจช 473 พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์         
วจช 478 การฟิ้นฟูส่ิงแวดล้อมโดยชีววิธี         

หลักสูตร ต้องการท่ีจะเพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะด้านเลือก และเป็น
วิชาท่ีสนองต่อความต้องการของนิสิต และตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน ซ่ึงนิสิตสามารถเลือกเรียนและต่อยอดในการทํางานหรือ
การเรียนต่อในอนาคตได้ ซ่ึงจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา
พบว่านิสิตมีความต้องการท่ีจะลงเรียนรายวิชาเฉพาะด้านใน
สาขาเป็นวิชาเลือก จึงอยากให้มีวิชาเฉพาะด้านเพิ่มมากข้ึน 
   

  
3. จัดแผนการเรียนการสอนใหม่ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  โดยหลักสูตรปรับปรุงใหม่ได้มีการจัดแผนการเรียนใหม่ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยได้ปรับรายวิชา 
พื้นฐานในช้ันปีท่ี 3 และ 4 ย้ายมาอยู่ในช้ันปีท่ี 2 และ 3  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 ช้ันปีท่ีเปิดสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
ชว 301 ชีววิทยาของเซลล์   3 ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์  

  
2 

วจช 421 การจัดจําแนกแบคทีเรีย   4 วจช 321 การจัดจําแนก
แบคทีเรีย   

3 

วจช 477 จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 

4 วจช 277 จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 

2 

 
 นอกจากน้ีระบบและกลไกการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ทํามาตลอด 4 ปี ส่งผล
ให้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีงานทํา 100% (B.Sc.Micro_59_2.1_1) และได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานต่างๆ  

 โดยจากผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นว่าจากกระบวนการปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมออย่างเป็นระบบน้ัน ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ
เป็นอย่างมากและมีข้อเสนอแนะมายังหลักสูตรฯ ดังต่อไปน้ี (B.Sc.Micro_59_2.1_1 และ B.Sc.Micro_59_16) 

1. มีหน่วยกิตในรายวิชาเคมีมากกว่า 15 หน่วยกิต ซ่ึงสามารถข้ึนทะเบียนผู้วิเคราะห์และเก็บตัวอย่างของกรม
โรงงานได้ (บางมหาวิทยาลัยถ้าเป็นจุลชีววิทยาเรียนเคมีไม่ถึง 15 หน่วยกิตส่งผลให้เสียโอกาสท้ังนิสิตและ
บริษัท) 
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2. มีความรู้พื้นฐานมากเพียงพอท่ีจะสามารถนํามาปรับใช้ในงานท่ีต้องใช้จริง  
3. มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ IT  
4. มีความรู้ท่ีจะสามารถรับการตรวจประเมิน หรือ Audit จากหน่วยงานราชการ ได้ดี  
5. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ข้ันสูงได้  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_59_5.1_1 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 
B.Sc.Micro_59_5.1_2 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 แบบสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาต่อหลักสูตรและสรุปแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 
2558 

B.Sc.Micro_59_5.1_3 แบบประเมินหัวหน้างานผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแบบการประเมิน
นิเทศนักศึกษา  

B.Sc.Micro_59_5.1_4 บทสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้เช่ียวชาญสาขาจุลชีววิทยา  
B.Sc.Micro_59_5.1_5 มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง 2560 
B.Sc.Micro_59_5.1_6 มคอ. 5 หรือ ประมวลการสอนรายวิชา SMB 301 Mycology 
B.Sc.Micro_59_5.1_7 มคอ. 5 หรือ ประมวลการสอนรายวิชา SMB 372 Food Microbiology 
B.Sc.Micro_59_5.1_8 หน้าเว็บไซต์แบบฟอร์มออนไลน์ 
B.Sc.Micro_59_5.1_9 รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรปีการศึกษา 2558 

(AS3) 
B.Sc.Micro_59_5.1_10 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Micro_59_2.1_1 สรุปแบบประเมินภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2558 
 

การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

  ไม่มีปัญหา 
 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   ไม่มีผลกระทบ 
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

จัดประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ อย่างสมํ่าเสมอ 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.2) 

- การกําหนดผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณากําหนดผู้สอน                   
ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ตามความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์

ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน และแจ้งรายละเอียดของวิชาท่ีสอน
ในคาบแรกของการเรียนการสอน  

ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามสาระรายวิชา  

หลังจากจบภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนแจ้งเกรด และอุปสรรคปัญหาในรายวิชาให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และท่ีประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา   

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาเกรด มคอ. 5 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการเรียนการสอนและผลการประเมินการสอนตามแบบ ปค.003 

 

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนร่างรายวิชาท่ีเปิดสอนตามแผนการศึกษาของนิสิต 
นําเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ทําการปรับปรุงการกําหนดผู้สอนจากข้อมูล
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปีการศึกษาต่อไป  

คณะวิทยาศาสตร์แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
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 1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนร่างรายวิชาท่ีเปิดสอนตามแผนการศึกษาของนิสิตนําเข้าสู่ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ พิจารณาความถูกต้อง 

 2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณากําหนดผู้สอนในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ตามความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาท่ีได้รับมอบหมาย โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีการวางระบบผู้สอนดังน้ี 
(B.Sc.Micro_59_7) 

รายวิชา การเปล่ียนแปลงการกําหนดผู้สอน หมายเหตุ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

SMB 201 
Microbiology 

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

เพิ่ม อ.ประภากรใน
หัวข้อ algae, 
protozoa เปล่ียน
เวลาสอนหัวข้อ 
bacterial 
genetics เป็น
สัปดาห์ท่ี 3 และ 4 

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

ในปีการศึกษา 
2560 ได้ประชุมฯ
วางแผนการ
กําหนดผู้สอนแทน 
อ.สุขุมาภรณ์ เป็น 
ผศ.พิชาภัค 
เน่ืองจากลาคลอด 

SMB 202 
Laboratory in 
Microbiology 

 เพิ่ม อ.รักชนก เพื่อ
ช่วยสอนแทน ผศ.
พิชาภัคซ่ึงลาคลอด 
และ อ.วัลลภา 
เตรียมปฏิบัติการ
แทน ผศ.พิชาภัค 

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

ในปีการศึกษา 
2560 ได้ประชุม
วางแผนการ
กําหนดผู้สอน 
เน่ืองจาก                     
อ.สุขุมาภรณ์                   
ลาคลอด 

SMB 475 
Environmental 
Microbiology 

รศ.อรอนงค์,  
ผศ.พิชาภัค 

เพิ่ม ผศ.ขจีนาฏ 
เพื่อช่วยสอนใน
หัวข้อ extreme 
microorganism 
แทน ผศ.พิชาภัค 
ซ่ึงลาคลอดและ
หัวข้อ 
wastewater 
treatment แทน 
รศ.อรอนงค์ 

รศ.อรอนงค์,  
ผศ.พิชาภัค 
ผศ.ขจีนาฏ 
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รายวิชา การเปล่ียนแปลงการกําหนดผู้สอน หมายเหตุ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

SMB 476 
Agricultural 
Microbiology 

อ.สิริรักษ์, 
อ.สุขุมาภรณ์, 
อ.ประภากร 

หัวข้อบทนํา
เก่ียวกับ
เช้ือจุลินทรีย์ มีการ
เปล่ียนแปลงโดยใน
ปีการศึกษา 2559 
ได้มอบหมายให้             
อ.ประภากรเป็น
ผู้สอนแทน                   
อ.สุขุมาภรณ์ 

อ.ประภากร สอนใน
หัวข้อเดิมท่ี                       
อ.สุขุมาภรณ์ เป็น
ผู้สอนหัวข้อบรรยาย
ท้ังหมด แต่ยังคงดูแล
ในส่วนของ
ปฏิบัติการ และ                
อ.ประภากร เป็น               
ผู้ประสานงานใน
รายวิชาแทน                   
อ.สิริรักษ์ 

ในปีการศึกษา 
2560 อ.สุขุมาภรณ์ 
ลาคลอด จึงขอถอน
ตัวออกจากวิชาน้ี 

SMB 499 
Internship 

รศ.อรอนงค์, 
อ.สุขุมาภรณ์ 

อ.สิริรักษ์,                
อ.วัลลภา 

อ.ณัฎฐิกา, อ.พิชาภัค มีการเปล่ียนแปลง
ผู้ประสานงานตาม
การเป็นท่ีปรึกษา
ของนิสิตช้ันปีท่ี 4 

SMB 372 Food 
Microbiology 

รศ.อรอนงค์, 
อ.สุขุมาภรณ์ 

รศ.อรอนงค์, 
อ.สุขุมาภรณ์ 
คุณนํ้าฝน เส ง่ียม
รักษ์ 
 

อ.สุขุมาภรณ์, 
อ.วัลลภา 
คุณธนกร กันนัย 

เปล่ียนอาจารย์
พิเศษในหัวข้อ 
GMP, HACCP 
และเปล่ียนอาจารย์
ผู้สอน 

 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้มีการกําหนดรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน เช่น ในรายวิชา SMB 201 Microbiology ซ่ึงเป็นวิชาจุล
ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตรฯ ได้ทําการประชุมและจัดอาจารย์ผู้สอนตามหัวข้อต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายตาม
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ ส่วนในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น ในรายวิชา SMB 479 
Fermentation Technology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น ผศ.ขจีนาฎ โพธิเวชกุล และ อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ ซ่ึง
ทําวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีการหมัก และรายวิชา SMB 476 Agricultural Microbiology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น อ.
ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ ซ่ึงทําวิจัยทางด้านพืชและการเกษตร รายวิชา SMB 301 Mycology ได้จัดอาจารย์ผู้สอน
เป็น อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย และ อ.ดร.วัลลภา หล่อเหล่ียม ซ่ึงมีความเช่ียวชาญทางด้าน Fungi และรายวิชา 
SMB 302 Virology และ SMB 451 Medical Microbiology ได้จัดอาจารย์ผู้สอนเป็น รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ ซ่ึง
ทํางานวิจัยและมีความชํานาญเก่ียวกับไวรัสวิทยา เป็นต้น  

ในด้านการกําหนดอาจารย์พิเศษ หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญและชํานาญ
ในหัวข้อน้ันๆ มาร่วมสอน เช่น ในรายวิชา SMB 302 Virology ได้ทําการเชิญ อ.ดร.วันเพ็ญ ศรีทองชัย จากกรม
วิชาการเกษตร มาเป็นอาจารย์พิเศษและสอนในหัวข้อ plant virology และในรายวิชา SMB 479 Fermentation 



 หน้า 81 

Technology ในหัวข้อการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ ได้เชิญ ดร.ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล จาก BIOTEC รายวิชา SMB 372 
Food Microbiology ได้เชิญคุณธนกร กันนัย จากบริษัท SGS (Thailand) Limited มาสอนในหัวข้อ GMP, HACCP 
รายวิชา SMB 475 Environmental Microbiology ได้เชิญ คุณนํ้าฝน เสง่ียมรักษ์ สอนหัวข้อ ISO14001 
(B.Sc.Micro_59_5.2_1) 

 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา (B.Sc.Micro_59_3) 

 4. ผู้สอนช้ีแจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา เพื่ออธิบายหัวข้อท่ีสอน กิจกรรมท่ีต้องทํา เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ให้นิสิตเข้าใจและวางแผน
ในการเรียนตลอดภาคการศึกษา 

 5. หลังปิดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ (ปค. 003/ปค. 004) ในระบบ supreme ของ
มหาวิทยาลัย 

6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รวบรวมสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์ (ปค. 003/ปค. 
004) ปีการศึกษา 2559 รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา เพื่อกําหนดแนวทางในการกําหนดอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2560 ต่อไป (B.Sc.Micro_59_13 
และ B.Sc.Micro_59_18) นอกจากน้ีจากผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนตามแบบฟอร์ม ปค. 003 
หลักสูตรฯ ได้นํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาระงานเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้ดี
ย่ิงข้ึนไป 

 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯส่งคําอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน/ ผู้รับผิดชอบ มคอ. จัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคเรียน 
และส่งให้คณะกรรมการวิชาการซ่ึงกํากับดูแลการทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้เป็นไปตาม                              
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตาม มคอ. 2 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ แจ้งต่อภาควิชาดําเนินการปิดรายวิชาท่ีไม่มีนิสิตลงทะเบียน 
 

กําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค. 003/ ปค. 004) 

ปรับปรุง มคอ. 3/มคอ. 4 ในปีการศึกษา
ต่อไป 
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ตลอดระยะเวลาท่ีหลักสูตรฯ ทําการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มี
การวางระบบเพื่อการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 ดังน้ี 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งคําอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
นําไปเป็นข้อมูลสําหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 พร้อมท้ังกําหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้  

2. คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ. 3/มคอ. 4 ในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

3. หลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการ ภาควิชา                      
จุลชีววิทยา กํากับให้ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยนําวาระกําหนดการเตรียมการจัดทําและติดตาม มคอ. 3 
และ มคอ. 4 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชามี
มาตรการในการกําหนดผู้รับผิดชอบ มคอ. ผู้สอนได้ทราบบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในการกํากับติดตาม 
มคอ. 3 และ มคอ. 5 (B.Sc.Micro_59_8 และ B.Sc.Micro_59_13) 

4. ในกรณีอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถดําเนินภายในเวลาท่ีกําหนด ทางคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯ มีการแจ้งอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อติดตามการทํา มคอ. 3/ 
มคอ. 4  ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันครบกําหนด 

5. อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายงาน มคอ. 3/มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพื่อพิจารณา
ดูความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยู่ใน มคอ. 2 แล้วจึงนําข้อมูลข้ึนเผยแพร่กับนิสิต 

6. หลังจากหมดกําหนดเพิ่มถอนรายวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ แจ้งต่อภาควิชาจุลชีววิทยาเพื่อ
ดําเนินการปิดรายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชาน้ัน เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการกํากับติดตาม มคอ. 5/มคอ. 6 

7. กําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค. 003/ปค. 004) ให้ผู้สอนนําเสนออาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
พิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ. 3/มคอ. 4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเฉพาะสาขาจุลชีววิทยา ทุกรายวิชามีการจัดทําและส่ง 
มคอ. 3 ตามระบบและข้ันตอน โดยในภาคเรียน 1/2559 มีรายวิชาท่ีมีนิสิตลงทะเบียนเรียนท้ังส้ิน 8 รายวิชา และใน
ภาคเรียนท่ี 2/2559 มีรายวิชาท่ีมีนิสิตลงทะเบียนเรียนท้ังส้ิน 9 รายวิชา ได้มีการกํากับติดตามในการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 6/2559 และครั้งท่ี 1/2560 (B.Sc.Micro_59_8 และ B.Sc.Micro_59_13) 
จากการตรวจสอบระบบการกํากับติดตาม มคอ. 3 พบว่า ทุกรายวิชามีการจัดทํา มคอ. 3/ มคอ. 4 ครบถ้วน และใน
วันแรกของการเรียนการสอนผู้สอนช้ีแจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบ เม่ือการจัดการ
เรียนส้ินสุดลงในแต่ละภาคเรียน มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน (ปค. 003) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
นําผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการสอนแต่ละรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 83 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม                 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อวางแผน เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
การบูรณาการกับการวิจัย และการบริการวิชาการทางสังคม  

2. นําเสนอผลการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ในการประชุมภาควิชาจุลชีววิทยาเพื่อคัดเลือก
รายวิชาท่ีใช้ในการบูรณาการ โดยพิจารณาจากสาระรายวิชา งานวิจัย และความเช่ียวชาญ/ประสบการณ์ผู้สอน 

3. มอบหมายอาจารย์ผู้สอนท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ประเมินผลการบูรณาการและการนําไปใช้ประโยชน์ 
4. อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อติดตามสรุปผลการบูรณาการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนาต่อไป 

 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการนําผลสรุปโครงการบริการวิชาการปี 2558 ท่ีเสร็จส้ินแล้วเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
ท่ีประชุมฯ ได้มีมติให้มีการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ต่อไป โดย
กําหนดให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหัวข้อหรือรายวิชาท่ีจะทําการบูรณาการตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของภาควิชาฯ และคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้กิจกรรมบริการวิชาการน้ีดําเนินไปอย่างย่ังยืน ในการน้ีท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณารายวิชาท่ีจะบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการสู่สังคม และมี
มติกําหนดให้มีการบริการวิชาการร่วมกับรายวิชา SMB 372 Food Microbiology จากน้ันได้นําเสนอในท่ีประชุม
ภาควิชาจุลชีววิทยาและท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์เพื่อดําเนินการต่อไป ท้ังน้ีการจัดบริการวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 น้ีได้จัดข้ึนเป็นครั้งท่ี 3 ภายใต้หัวข้อ “โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างย่ังยืน” โดยจัดข้ึนท่ีโรงเรียนวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว   

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ได้วางแผนและกําหนดหัวข้อ รวมท้ังรายวิชาท่ีทําการบูรณาการ                
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พิจารณาส่งตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เข้าร่วมวางแผน                  
การจัดบริการวิชาการกับภาควิชาจุลชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์  

ทําการประเมินผลการบริการวิชาการ และนําบทสรุปพิจารณาร่วมกันในท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  

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

รายละเอียดของวิชาท่ีสอนในคาบแรกของการเรียนการสอน  

นําผลการประเมินการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนมาใช้ในการปรับปรุง 
การจัดบริการวิชาการในรอบถัดไป 
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 ในด้านการดําเนินการ คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้วางแผนการจัดบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชา SMB 372 Food Microbiology โดยผลจากท่ีประชุมมีมติให้ใช้หัวข้อบูรณาการคือ “เช้ือราน่ารักน่ารู้”
และได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ เป้าหมาย และรูปแบบการบูรณาการดังตาราง (B.SC.Micro_59_9)  
 

รายวิชา วัตถุประสงค์ของ
การบูรณาการ 

ตัวบ่งช้ีในการวัด
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ 

เป้าหมาย ลักษณะการบูรณาการ 

SMB 372 Food 
Microbiology 
 

1. เพื่อให้ นิสิตนํา
ค ว าม รู้ จ า กภ า ค
บรรยายและปฏิบัติ
ในรายวิชามา จัด
กิ จก ร รมบ ริ ก า ร
วิชาการ 
2.  เพื่อให้ นิ สิตได้
ความรู้มากข้ึนจาก
บูรณาการบริการ
วิ ช า ก า ร กั บ ก า ร
เรียนการสอน 

นิ สิ ต ไ ด้ ค ว า ม รู้         
ความเข้าใจมากข้ึน 
วัดผลโดยการ ใ ช้
ข้อสอบก่อนและ
ห ลั ง บู ร ณ า ก า ร
บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 
 

เ พื่ อ ใ ห้ นิ สิ ต
สามารถนําความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาทักษะการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ
นวัตกรรม  

นิสิตออกแบบกิจกรรม 
และร่วมจัดกิจกรรมท่ี
เ ก่ี ยว ข้ อ ง กับ เ น้ื อห า 
เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน ใน
รูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและ
สร้างสรรค์ เหมาะสม
กับนักเรียน  

  
 จากน้ันมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา SMB 372 Food microbiology ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบบูรณาการ โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการบูรณาการวิชาการ และส่งเสริมทักษะ ICT โดย
นิสิตได้นําเสนอหัวข้อในรายวิชาเรียนในรูปแบบคลิปวีดีโอ นอกจากน้ียังได้นํานิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ: 
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างย่ังยืน ครั้งท่ี 3 ท่ีจังหวัดสระแก้ว ในวันท่ี 7-8 
กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตฝึกทักษะส่ือสาร ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ทักษะความเป็นผู้นํา ซ่ึงจากการจัดเตรียมกิจกรรมพบว่านิสิตมีการแบ่งงานอย่างชัดเจน มีการจัดประชุมร่วมกับ
คณาจารย์เพื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรม และพบว่านิสิตมีความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มมากข้ึนภายหลังจากการจัด
กิจกรรม โดยเห็นได้จากผลการประเมินความเข้าใจก่อนการจัดกิจกรรมและหลังกิจกรรม พบว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
นิสิตมีคะแนนความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของราในอาหารเท่ากับ 17% ในขณะท่ีหลังการจัดกิจกรรมนิสิตมีคะแนน
ความเข้าใจเพิ่มสูงข้ึนเป็น 94.4% ซ่ึงสูงข้ึนถึง 77.4%  
 
 ภายหลังจากส้ินสุดการจัดบริการวิชาการแล้วได้นําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอต่อท่ีประชุมหลักสูตรฯ 
เพื่อพิจารณาสรุปผลและวางแผนการบริการวิชาการต่อไป ซ่ึงจากผลการประเมินพบว่านิสิตมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (B.Sc.Micro_59_15) นอกจากน้ียังได้สํารวจความต้องการของอาจารย์และนักเรียนใน
จังหวัดสระแก้วท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในปีน้ี เก่ียวกับกิจกรรมท่ีต้องการให้จัดในปีต่อไปพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยากให้มี
กิจกรรมจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
 
 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ จึงได้วางแผนรายวิชาท่ีจะจัดกิจกรรมบริการวิชาการ คือ รายวิชา 
SMB 477 Industrial Microbiology ภายใต้หัวข้อพลาสติกชีวภาพจากจุลินทรีย์ และการย่อยสลายทางชีวภาพ  ซ่ึง
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการบูรณาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ (B.SC.Micro_59_18) 
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การปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับบริการวิชาการทางสังคม มีความชัดเจนอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557-2559 ดังตารางท่ี 3.2.3 ขององค์ประกอบท่ี 3 (หน้าท่ี 39) พบว่า
ผลการบูรณาการบริการวิชาการทางสังคม ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาต่างๆ ในโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างย่ังยืน ส่งผลให้โครงการน้ีมีความย่ังยืนและดําเนินการจัด
มาเป็นปีท่ี 3 และในปีการศึกษา 2560 ยังคงมีการจัดข้ึนเป็นครั้งท่ี 4  
 ซ่ึงในการจัดโครงการแต่ละครั้ง จะพบว่าผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีดี – ดีมาก ซ่ึงการจัดกิจกรรมน้ี
เป็นการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่นักเรียนใน
จังหวัดสระแก้ว    

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน   
 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ได้พิจารณาการนํา
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา SMB 301 Mycology ซ่ึง
พบว่าการบูรณาการกับงานวิจัยส่งผลให้นิสิตเข้าใจเน้ือหาได้มากข้ึน เป็นการกระตุ้นความคิดต่อยอดจากความรู้ใน
ห้องเรียน และส่งผลให้นิสิตขวนขวายหาความรู้จากนอกช้ันเรียน อีกท้ังผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การบูรณาการจัดอยู่ระดับมากท่ีสุด (B.Sc.Micro_59_5.2_2)  
  ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 จึงวางแผนให้รายวิชา SMB 301 Mycology บูรณาการกับงานวิจัยต่อไปโดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
งานวิจัย โดยอาศัยรูปแบบ problem based learning  ในหัวข้อ “การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเบ้ืองต้น” ซ่ึงนิสิตได้ใช้
ทักษะนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) โดยให้นิสิตออกแบบส่วนผสมในการทําก้อนเห็ด
จากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ จากการศึกษาภายนอกห้องเรียน ต้ังแต่การอ่านบทความวิชาการ วารสาร และหนังสือ  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้วางแผนและกําหนดหัวข้อ รวมท้ังรายวิชาท่ีทําการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน  

มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาท่ีทําการบูรณาการงานวิจัยกับ             
การเรียนการสอนวางแผนการดําเนินการต่อไป 

 

ทําการประเมินผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  
และนําบทสรุปเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  

ทําการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  

นําผลการประเมินการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนมาใช้ในการ
ปรับปรุงวางแผน 
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 ผลจากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ส่งผลให้นิสิตได้พัฒนาตนเองในด้านความรับผิดชอบและ
พัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถต่อยอดกับงานวิจัยในการออกแบบสูตรอาหารก้อนเห็ด รวมถึงเรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหา
และค้นคว้าหาสาเหตุหรือวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
 ภายหลังจากเสร็จสินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นิสิตจะทําการประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีพบว่า พบว่าความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอนในระดับมากท่ีสุด และสามารถพัฒนาความรู้ในการเพาะเห็ดไปใช้ในทักษะอาชีพได้ ซ่ึงได้นําเข้าท่ีประชุม
หลักสูตรเพื่อวางแผนการบูรณาการกับรายวิชาในปีถัดไป (B.Sc.Micro_59_13) 
 การปรับปรุงระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากงานวิจัยได้มีการจัดอย่างต่อเน่ืองเป็น
ปีท่ี 3 โดยบูรณาการกับรายวิชา SMB 301 Mycology ดังตารางท่ี 3.2.3 องค์ประกอบท่ี 3 (หน้าท่ี 40) จากผลการ
ดําเนินงานพบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และนอกเหนือจากความรู้ในช้ันเรียน 
นิสิตยังได้รับความรู้จากกระบวนการวิจัย และการพัฒนาทักษะต่างๆ ไปพร้อมกัน ดังน้ันหลักสูตรฯ จึงวางแผน
ส่งเสริมให้รายวิชาอ่ืนๆ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบูรณาการวิจัยด้วยในปีการศึกษา 2560 
  
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.SC.Micro_59_5.2_1 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
B.SC.Micro_59_5.2_2 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบูรณาการวิจัยการทําก้อนเห็ด

จากวัสดุเหลือใช้  
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2 (B.Sc.Micro_59_1) 
2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณานํ้าหนักองค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ. 2 
3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการกําหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ. 3/มคอ. 4 

ของแต่ละรายวิชา (B.Sc.Micro_59_3) 
4. อาจารย์ผู้สอนตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ แล้วเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรฯ ภาควิชาจุลชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์  
5. หลักสูตรกําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการ

ทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และการพิจารณาตัดสินผลการเรียน
ร่วมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และภาควิชา  

โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ กําหนดให้มีการทวนสอบฯ จํานวนท้ังส้ิน 17 รายวิชา โดยวิธีการในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใช้แบบสอบถามออนไลน์ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดทําข้ึน โดยกําหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการทวนสอบฯ และคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เป็นผู้ติดตามและพิจารณาผลท่ี
ได้จากการทวนสอบฯ (B.Sc.Micro_59_8 และ B.Sc.Micro_59_12) 

6. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามรายวิชาท่ีเปิดสอน 
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (B.Sc.Micro_59_13 และ 
B.Sc.Micro_59_18) โดยกําหนดให้มีการรายงานวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน
เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป  

โดยในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้นําผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพื่อรายงานและสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม 
curriculum mapping  (B.Sc.Micro_59_13 และ B.Sc.Micro_59_18) ซ่ึงจากผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของทุกรายวิชา (จํานวน 17 รายวิชา) พบว่า นิสิตสามารถพัฒนาทักษะท้ัง 5 ด้านโดยได้คะแนนเฉล่ียจากการ
ประเมินโดยนิสิตมีค่าต้ังแต่ 4.00 ข้ึนไป นอกจากน้ีท่ีประชุมหลักสูตรฯ ภาควิชา และคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกัน
พิจารณาผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อตรวจสอบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็น
ระบบ และตรวจสอบผลการเรียนท่ีมีปัญหาในแต่ละภาคการศึกษา (B.Sc.Micro_59_13 และ B.Sc.Micro_59_17) 
จากน้ันนําผลการเรียนสรุปลงใน มคอ. 7 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทวนสอบฯ ต่อไป  
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โดยจากการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้สรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน ดังสรุปผลตาม
ตาราง 

 
ผลการเรียนรู้ ผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 
(8 รายวิชา) 

ภาคเรียนที่ 2 
(9 รายวิชา) 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับดี (4.40) ระดับดี (4.41) 
2.ด้านความรู้ ระดับดี (4.32) ระดับดี (4.30) 
3.ด้านทักษะทางปัญญา ระดับดี (4.33) ระดับดี (4.31) 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ระดับดี (4.39) ระดับดี (4.38) 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับดี (4.30) ระดับดี (4.29) 

ค่าเฉล่ีย ระดับดี (4.35) ระดับดี (4.34) 
 
 นอกจากน้ีจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ

ดังน้ี  
- นิสิตควรพัฒนาด้านความรู้ โดยเสนอให้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง เช่น problem based learning หรือ active learning และเสนอให้มีกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเพิ่ม
ความรู้พื้นฐานให้นิสิตในลักษณะพี่สอนน้องซ่ึงในปีการศึกษา 2559 ได้เริ่มดําเนินการให้รุ่นพี่ช้ันปีท่ี 3 สอนให้รุ่นน้อง
ช้ันปีท่ี 2   

- นิสิตควรพัฒนาด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเสนอให้มีการนําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละรายวิชาให้มากข้ึนเพื่อฝึกทักษะการ
ส่ือสารและการสืบค้นงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มเติมการสอบย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการคํานวณ การ
วิเคราะห์ผลเชิงตัวเลขเพื่อให้นิสิตพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้มากข้ึน  

7. มีการประชุมภาควิชาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป  
 จากรายงานการประชุมภาควิชาฯ เ ก่ียวกับผลการประเมินผู้ใ ช้บัณฑิตในปีการศึกษา 2558 

(B.Sc.Micro_59_5.3_1) พบว่าจากกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในทุกรอบปีท่ีผ่านมาส่งผลเป็นรูปธรรมในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะพร้อมในการทํางาน ซ่ึงผู้ใช้บัณฑิต
ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนิสิตซ่ึงตรงกับคุณลักษณะพิเศษของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังน้ี 
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ลําดับที่ ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะพิเศษของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. มีความรู้พื้นฐานมากเพียงพอท่ีจะสามารถ
นํามาปรับใช้ในงานท่ีต้องใช้จริง 

ทักษะด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 

2. มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ IT  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีความรู้ ท่ีจะสามารถรับการตรวจประเมิน 
หรือ Audit จากหน่วยงานราชการได้ดี 

ทักษะด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์จุลินทรีย์
ข้ันสูงได้ 

ทักษะด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้  

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการให้คะแนน/เกรดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  

หลักสูตรฯ นําผลการให้คะแนน/เกรด รายงานต่อท่ีประชุมภาควิชา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานําเกณฑ์ท่ีผ่านการพิจารณาแล้วไปใช้ในการเรียนการสอน 

มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา                                                   
แล้วรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์  

หลักสูตรฯ นําข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดทํา มคอ.7 
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1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีการพิจารณา curriculum mapping 
เพื่อกําหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ. 3/มคอ. 4 นําเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิตเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อตรวจสอบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มีมติดังน้ี (B.Sc.Micro_59_8) 

o รายวิชาท่ีเน้นทฤษฎีได้กําหนดให้คะแนนส่วนใหญ่เป็นคะแนนสอบจากภาคบรรยายประมาณ 60% 
ในขณะท่ีภาคปฏิบัติได้คิดคะแนนเป็น 40% ดังแสดงใน course syllabus ของรายวิชา SMB 301 Mycology, SMB 
372 Food Microbiology, SMB 477 Industrial Microbiology, SMB 475 Environmental Microbiology และ 
SMB 479 Fermentation Technology เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในรายวิชาท่ีเน้นบรรยายเพียงอย่างเดียวได้ใช้
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็น 100% เฉพาะภาคบรรยายเท่าน้ัน เช่น SMB 201 Microbiology ใน
ส่วนของรายวิชาท่ีเน้นปฏิบัติเป็นหลักเช่น SMB 202 Laboratory in Microbiology และ SMB 484 Independent 
Study in Microbiology ได้กําหนดคะแนนปฏิบัติเป็น 100%  

o มีการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพของนิสิตในรายวิชาพื้นฐานทาง
จุลชีววิทยา (SMB 201 Microbiology) เพื่อให้เครื่องมือวัดผลประเมินผลของนิสิตมีความถูกต้องแม่นยํามากข้ึน 
(B.Sc.Micro_59_12) 

o ภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนจนครบระยะเวลาสอบกลางภาคหรือปลายภาค อาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชาทําการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้เครื่องมือประเมินท่ีมีความหลากหลาย เช่น การใช้ข้อสอบ
อัตนัย และปรนัย ในทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน มีการสอบย่อยก่อนการเรียนในแต่ละครั้งเช่น รายวิชา SMB 372 Food 
Microbiology และ SMB 202 Laboratory in Microbiology เป็นต้น มีการจัดให้สอบปฏิบัติในรายวิชา SMB 202 
Laboratory in Microbiology เพื่อวัดทักษะในการนําไปปฏิบัติงานจริง มีการจัดทํารายงานในทุกรายวิชาท่ีมี
ปฏิบัติการ 

o การกําหนดเกณฑ์การตัดเกรด E โดยในรายวิชา SMB311 Microbial Genetics ได้ระบุคะแนนของการ
ตัดเกรด E ไว้ท่ี 35 เปอร์เซ็นต์ 

o มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในรายวิชา SMB 484 Independent Study in Microbiology และ
รายวิชา SMB 481 Special Problem in Microbiology (B.Sc.Micro_59_8) 

o มีการจัดสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF เพื่อประเมินทักษะทางปัญญา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนิสิตช้ันปีท่ี 4 ในทุกรายวิชาก่อนจบการศึกษาโดยจัดทําอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี
การศึกษา 2557-2559 และนําคะแนนสอบ exit exam คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในรายวิชา SMB 481 Special Problem 
in Microbiology และ SMB 484 Independent Study in Microbiology (B.Sc.Micro_59_8) 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบนําเกณฑ์การวัดผลท่ีผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมท้ังดําเนินการตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
วัดผลประเมินผล จากน้ันร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ แล้วเสนอภาควิชา  

4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของหลักสูตรฯ และภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียน เพื่อนําเสนอในการ
ประชุมภาควิชาเพื่อตรวจสอบการตัดสินผลการเรียน  
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ในปีการศึกษา 2559 น้ีได้มีการปรับปรุงการเสนอผลการเรียนต่อหลักสูตรฯ และภาควิชา โดยการกําหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพิ่มรายละเอียดค่า max และ min ของแต่ละช่วงเกรดท่ีกําหนดเพื่อให้ง่ายต่อการ
พิจารณาผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นธรรมและแม่นยํามากย่ิงข้ึน โดยก่อนการนําเสนอผลการเรียนต่อท่ีประชุมภาควิชา 
ฝ่ายวิชาการของหลักสูตรฯ ได้นําเสนอผลการเรียนในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพื่อผ่านการรับรอง
จากหลักสูตรฯ ก่อนนําเสนอต่อภาควิชาจุลชีววิทยาอีกครั้ง ซ่ึงในปีการศึกษา 2559 น้ีได้มีการติดตามและรวบรวมผล
การเรียนเสนอต่อท่ีประชุมหลักสูตรฯ ท้ังส้ิน 2 วาระคือ ครั้งท่ี 1/2560 และ 5/2560 (B.Sc.Micro_59_13 และ 
B.Sc.Micro_59_17)    

5. ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา เพื่อตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนช้ีแจงการ
ตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีนิสิตได้เกรด E จํานวนมาก และรายวิชาท่ีเกณฑ์การตัดเกรดไม่เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ (B.Sc.Micro_59_5.3_2)  

โดยจากผลการประชุมภาควิชาจุลชีววิทยาพบว่ารายวิชา SMB 482 Seminar in Microbiology ท่ีเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีนิสิตได้เกรด A และมีเกรด E จํานวน 1 คน ดังน้ันท่ีประชุมฯ จึงมีมติให้มีการเปิดการเรียน
การสอนภาคฤดูร้อนประจําปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาดังกล่าว รวมท้ังเสนอให้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
ให้รายวิชาน้ีมีการปรับวิธีการสอนและเกณฑ์การให้คะแนนโดยเพิ่มเติมการสอบประมวลความรู้ท่ีได้จากการสัมมนา
เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ยังมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบการจัดสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF (อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย) นําผลการสอบเข้าท่ีประชุม
ภาควิชาจุลชีววิทยาเพื่อพิจารณาผลการสอบด้วย (B.Sc.Micro_59_5.3_2)  

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทําการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมภาควิชา
จุลชีววิทยา แล้วรายงานผลต่อท่ีประชุมกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และลงนามผู้สอน หัวหน้าภาควิชา และส่งให้คณบดีลงนามต่อไป (B.Sc.Micro_59_5.3_3)   

 7. หลักสูตรฯ นําข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดทํา มคอ. 7 และนําเสนอต่อท่ีประชุมภาควิชา                   
จุลชีววิทยาเพื่อรับทราบข้อมูล 
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- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินภาค

การศึกษา 
2.  หลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดให้มีการกํากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอน/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดทํา มคอ. 5/มคอ. 6  
3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายงาน มคอ. 5/มคอ. 6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพื่อ

พิจารณาดูความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยู่ใน มคอ. 2 
4.  คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังเสร็จส้ินปีการศึกษา และมีการประเมินตนเองของหลักสูตร 
5.  นําผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะท่ีได้เข้าสู่ท่ีประชุมภาควิชาจุลชีววิทยาเพื่อนํามาปรับปรุง/พัฒนาผล

การดําเนินงานต่อไป 
 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้มีการติดตามจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 โดยการนําวาระกําหนดการเตรียมจัดทํา 
มคอ. 5 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ก่อนการปิดภาคการศึกษา รวมท้ังช้ีแจงการใช้ระบบการกรอก
ข้อมูล http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf (B.Sc.Micro_59_13 และ B.Sc.Micro_59_17) 
 หลักสูตรฯ ได้มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของแต่ละภาคการศึกษา โดย
ในภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 8 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 9 รายวิชา ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนซ่ึงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละ
รายวิชาดําเนินการจัดทํามคอ. 5 ครบทุกรายวิชาจํานวน 17 รายวิชา (B.Sc.Micro_59_18) และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน เพื่อนํามาพิจารณาในรายงานการประชุมหลักสูตรและ

นําผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะท่ีได้เข้าสู่ท่ีประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา 
เพื่อนํามาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานต่อไป 

อาจารย์ประจําหลักสูตรวางแผนเพื่อกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 /มคอ. 6 

อาจารย์ผู้สอน/ ผู้รับผิดชอบ มคอ. ในรายวิชาต่างๆ จัดทํา มคอ. 5  
ภายใน 30 วัน หลังเสร็จส้ินภาคการศึกษา 

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร                   
ให้ความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยู่ใน มคอ. 2 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังเสร็จส้ินปีการศึกษา 

และมีการประเมินตนเองของหลักสูตร 
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รายงานการประชุมภาควิชาจุลชีววิทยาต่อไป (B.Sc.Micro_59_18 และ B.Sc.Micro_59_5.3_5) หลังจบปีการศึกษา 
และมีการรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์และดําเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
   
รายการหลักฐานอ้างอิง 

 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Micro_59_5.3_1 รายงานการประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
B.Sc.Micro_59_5.3_2 รายงานการประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่องการพิจารณาผลการเรียนประจําภาคเรียน

ท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 และผลการสอบ exit exam 
B.Sc.Micro_59_5.3_3 รายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา2559  
B.Sc.Micro_59_5.3_4 รายงานการประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งท่ี 2/2560 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฎในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ท่ีหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตร              
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
โดยมีการจัดการประชุมท้ังส้ิน 12 ครั้ง 

B.Sc.Micro_59_7-
B.Sc.Micro_59_18 

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

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา ได้จัดทํา มคอ. 2 ของหลักสูตร โดย
ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เ ม่ือวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2555 และได้เ ปิดสอนในภาค
การศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555  

B.Sc.Micro_59_1 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีรายละเอียด
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3/ มคอ. 4  ใน 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 8 วิชา       
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 9 วิชา รวมท้ังส้ิน 
17 รายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา ซ่ึงในปีการศึกษาน้ี
ทุกรายวิชาได้จัดทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ผ่านระบบ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

B.Sc.Micro_59_3 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีรายละเอียด
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 8 วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 9 วิชา รวมท้ังส้ิน 
17 รายวิชา ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ี 2559 ครบทุกรายวิชา ซ่ึงในปี
การศึกษาน้ีทุกรายวิชาได้จัดทํา มคอ. 3/มคอ. 
4 ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

B.Sc.Micro_59_4 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา ได้จัดทํา มคอ. 7 แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 
21 มิถุนายน 2560 และผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ตามรายงาน
การประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 22 
มิถุนายน 2559 และได้นํา มคอ. 7 เสนอต่อท่ี
ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยาและผ่านการรับรอง
ตามรายงานการประชุมวาระพิเศษครั้งท่ี 
2/2560 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 

B.Sc.Micro_59_18 
B.Sc.Micro_59_5.3_5 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุก
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ. จุล
ชีววิทยา มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชา
ท่ีเปิดสอนโดยนําผลการเรียนเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  

B.Sc.Micro_59_13 
และ 

B.Sc.Micro_59_17 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา ได้มีการประชุม
เพื่อสรุปผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2559 เพื่อ
นํามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป โดยให้ทุกรายวิชา
ระบุการปรับปรุงใน มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีเปิด
ในปีการศึกษา 2559 

B.Sc.Micro_59_18 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

- (ไม่มีอาจารย์ใหม่) - 

9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุก
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

B.Sc.Micro_59_5.4_1 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

หลักสูตรฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอนจํานวน 3 คนและท้ัง 3 คนได้มีการ
พัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ  

B.Sc.Micro_59_5.4_2 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรฯ เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.50 โดยมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.53 

B.Sc.Micro_58_9 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 โดยมีความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.38 

B.Sc.Micro_59_2.1_1 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 11 (ไม่ประเมินข้อ 8)  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน 11  
ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่
ระบุไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 97 
 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งช้ีที่ 6.1)  

                  

นิสิต บัณฑิต และอาจารย์ประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

และเสนอแนะความต้องการ
กรรมการประจาํหลักสูตร

กรรมการประจาํหลักสูตรประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชา
จุลชีววิทยา เพ่ือประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีควรจัดหา

เพื่อการเรียนการสอน

     กรรมการประจําหลักสูตรร่วมกับกรรมการฝา่ยแผนภาควิชา และกรรมการฝา่ยแผน 
คณะวิทยาศาสตร์จัดทําแผนงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เพ่ือจัดซื้อ

ครุภัณฑ์/ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา/ คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับใช้ในการเรียนการสอน

กรรมการประจาํหลักสูตรซ่ึงอยู่ในกรรมการ
ครุภัณฑ์ภาควชิา  ทําการตรวจสอบครุภัณฑ์

ประจําปี

นิสิตและอาจารย์ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
มีอยู่ และข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรเพิ่มเติม

กรรมการประจาํหลักสูตรนําผลจากการประเมินของอาจารย์และนิสิตมา
ประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา เพ่ือประเมินสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่ควรจัดหามาเพ่ิมเติม

กรรมการประจาํหลักสูตรร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนภาควิชา และกรรมการฝ่ายแผนคณะ
วิทยาศาสตร์ จัดทําแผนงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                 

ที่ควรจัดหามาเพ่ิมเติม เสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา/ คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของนิสิตและอาจารย์

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 98 
 

ผลการดําเนินงาน  
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มีระบบการดําเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ต้ังแต่การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆท่ีต้องใช้ในการเรียนการสอนประจําไว้ในห้องปฏิบัติการ 
และร่วมจัดหาหนังสือและวารสารท่ีเก่ียวข้องไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสําหรับการค้นคว้าและเรียนรู้ทางด้าน            
จุลชีววิทยา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันจัดทําระบบและกลไก โดยจัดการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
และจัดทํา มคอ. 2 ซ่ึงระบุไว้ในหัวข้อการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ แผนบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิม ความเพียงพอของทรัพยากร และการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติม 
(B.Sc.Micro_59_1) ร่วมกับผลการสํารวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ นิสิต และบัณฑิต ในปีการศึกษา 2558 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรจุลชีววิทยาในแต่ละปี  
โดยในส่วนของหนังสือ ตําราและวารสารเพื่อการค้นคว้าของนิสิต อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับสํานักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัย จัดหาหนังสือและวารสารท่ีเก่ียวข้องไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสําหรับการค้นคว้าและเรียนรู้ใน
วิทยาการและความก้าวหน้าทางด้านจุลชีววิทยาท้ังในรูปของเอกสาร (hard copy) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
book) โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหนังสือและตําราท่ีเก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ จํานวน
มาก นอกจากน้ีคณาจารย์และนิสิตสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น 
Science Direct หรือ SCOPUS เป็นต้น ตลอดจนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (B.Sc.Micro_59_6.1_1)  
 นอกจากน้ีในท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ มีการพิจารณาประเมินความ
ต้องการและความจําเป็นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนว่ามี
ความเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอต่อการเรียนการสอนเพียงใด รวมท้ังพิจารณาข้อเสนอของอาจารย์ นิสิต และ
บัณฑิต ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากแบบสอบถามและได้นําข้อสรุปความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เข้าสู่
ท่ีประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรจุลชีววิทยา จากน้ันกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนฯ ภาควิชาจุลชีววิทยาในการจัดทํา
แผนและงบประมาณของภาควิชาจุลชีววิทยา เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิชาของหลักสูตร ด้วย
งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้ และเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผนฯ 
คณะวิทยาศาสตร์ในข้ันตอนการจัดซ้ือต่อไป 
 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันในท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ เก่ียวกับผลการ
ประเมินนิสิตในหลักสูตรฯ ทุกช้ันปีเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ซ่ึงนิสิตบางส่วนเห็นว่าหนังสือ/ตํารา
และส่ือการเรียนรู้ในสํานักหอสมุดเก่ียวกับทางจุลชีววิทยาไม่ทันสมัย และได้เสนอว่าต้องการให้มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนปฏิบัติการมากข้ึน (B.Sc.Micro_59_7 และ B.Sc.Micro_59_17) 
 ซ่ึงจากผลการประเมินข้างต้น ในส่วนของหนังสือ/ตํารา วารสาร และส่ือการเรียนรู้ในสํานักหอสมุด 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ จะได้พิจารณาเสนอสํานักหอสมุดให้มีการส่ังซ้ือหนังสือ ตําราเพิ่มข้ึนให้ครอบคลุมใน
ทุกด้านของสาขาจุลชีววิทยา ส่วนในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนปฏิบัติการ ท่ีประชุมกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ ได้มีมติให้เสนอซ้ือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ เพิ่มข้ึน โดยมีการเสนอขอครุภัณฑ์ 
งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องกล่ัน
ระเหยสารพร้อมป๊ัมสุญญากาศ และตู้ปลอดเช้ือชนิด Biological Safety Cabinet Class II (B.Sc.Micro_59_6.1_2) 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้เสนอรายการครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาด
เล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ ปีงบประมาณ 2561 เข้าในท่ีประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ซ่ึงท่ีประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
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และจัดซ้ือครุภัณฑ์เพิ่มเติม จํานวน 6 รายการ ได้แก่ ตู้ปลอดเช้ือ เครื่องกล่ันระเหยสารพร้อมป๊ัมสุญญากาศ เครื่องวัด
ปริมาณการดูดกลืนแสง เครื่องทําให้เซลล์แตกโดยใช้คล่ืนเสียง  ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว และเครื่องวัดการดูดกลืนแสง
โดยใช้ปริมาตรน้อย และเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผนฯ คณะวิทยาศาสตร์ในข้ันตอนการจัดซ้ือต่อไป 
(B.Sc.Micro_59_6.1_3) และยังมีการเสนอให้จัดซ้ือครุภัณฑ์จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
จํานวน 2 รายการ ได้แก่ ตู้เย็น เพื่อใช้สําหรับเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ อาหารเล้ียงเช้ือ และสารเคมี และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานการเรียนการสอน (B.Sc.Micro_59_6.1_4) 

การจัดหาหนังสือ/ตํารา วารสารและส่ือการเรียนรู้ ร่วมกับสํานักหอสมุด รวมท้ังจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ นิสิต และบัณฑิต ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมมีค่าเป็น 4.12 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับดีมาก (B.Sc.Micro_59_16) และผลจาก
การประเมินของผู้ใช้บัณฑิตดังกล่าวประเมินว่า บัณฑิตสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ของบริษัทได้เป็นอย่างดี (B.Sc.Micro_59_16) 

 
- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

กรรมการประจําหลักสูตรร่วมกับกรรมการฝ่ายแผน ภาควิชาจุลชีววิทยาได้ดําเนินการจัดหาจํานวนส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยการต้ังงบประมาณเพื่อการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้/ครุภัณฑ์ ให้มีจํานวน
เพียงพอและเหมาะสม ทําให้หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

1.  การจัดสรรงบประมาณให้นิสิตทําปัญหาพิเศษ 
  กรรมการประจําหลักสูตรฯ ทําการสํารวจจํานวนนิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีจะทําปัญหาพิเศษท้ังหมด และ
นําเสนอท่ีประชุมภาควิชาจุลชีววิทยาเพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุสําหรับนิสิตในการทําปัญหาพิเศษ  

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการฝ่ายแผนภาควิชาจุลชีววิทยาประชุม
ร่วมกันจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุสําหรับนิสิตสําหรับทําปัญหาพิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว 1,500 บาทต่อนิสิต 1 คน เพื่อจัดซ้ือสารเคมีหรืออาหารเล้ียงเช้ือเฉพาะท่ีใช้ในการทําปัญหา
พิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณส่วนกลางของภาควิชาจุลชีววิทยาท่ีใช้ในการจัดซ้ือสารเคมีและอาหารเล้ียงเช้ือท่ัวไป 
(B.Sc.Micro_59_4.1_19) 

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุสําหรับทําปัญหาพิเศษในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ (B.Sc.Micro_59_12)  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณในการทําปัญหาพิเศษของ
นิสิตให้ทันการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 (B.Sc.Micro_59_13)  

 
2.  การสํารวจและจัดหาครุภัณฑ์ที่มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ร่วมกับกรรมการฝ่ายแผนฯ ภาควิชาจุลชีววิทยาได้วางแผนและ
ดําเนินการตรวจสอบส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยทุกปีจะมีการตรวจสอบจํานวนและสภาพครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่
และต้ังงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือครุภัณฑ์/ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทดแทนหรือเพิ่มเติม เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ
เหมาะสม ทําให้หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ในระหว่างปี หลักสูตรร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาทําการสํารวจครุภัณฑ์เพื่อประเมินสภาพครุภัณฑ์ท่ี
มีอยู่ ความเพียงพอ รวมถึงความต้องการและความจําเป็นของครุภัณฑ์ต่างๆ และในปีงบประมาณ 2560 ภาควิชาฯ 
ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้สาขาจุลชีววิทยา เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามท่ีเสนอขอ และมอบหมายให้คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯ ดูแลการจัดซ้ือและเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ 

 หลักสูตรได้ให้บัณฑิตและคณาจารย์ประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ รวมท้ังได้พิจารณาข้อเสนอแนะ
ความต้องการของบัณฑิตเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (B.Sc.Micro_59_16)  โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษา 2558 มีความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรได้จัดหาให้ โดยมีคะแนนประเมินในภาพรวม 
ระดับดีมากคือ 4.12 และไม่มีข้อเสนอแนะในเรื่องของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีต้องจัดหามาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม
กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้มีการสํารวจการใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนจาก log book อย่างสมํ่าเสมอ 
ทําให้ได้ข้อมูลความถ่ีของการใช้ครุภัณฑ์ 

  กรรมการประจําหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
เพื่อให้การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้เสนอให้จัด
เรียงลําดับครุภัณฑ์ท่ีต้องการเร่งด่วน หรือต้องทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีชํารุด รวมท้ังสํารวจครุภัณฑ์ท่ีต้องการซ่อมแซม 
เพื่อเสนอต้ังงบประมาณในปีต่อไป (B.Sc.Micro_59_16) 

- กระบวนการปรับปรุงติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.  การปรับปรุงห้องเรียนบรรยายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์  

 จากการสํารวจของคณะวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับความพึงพอใจของนิสิตต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2557 พบว่านิสิตต้องการให้มีการปรับปรุงห้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ท้ังในส่วนของห้องบรรยายซ่ึงมี
ระบบภาพท่ีเก่าและไม่คมชัด และระบบเสียงท่ีไม่ชัดเจน รวมท้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ปัญหา ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 

 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการสํารวจและประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ในการ
ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะฯ ได้จัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงิน
รายได้ประจําปี 2560 ในด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย ช้ัน 5 อาคาร 19 ของคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 1,600,000 บาท นอกจากน้ียังมีการติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 3 ชุด และอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย 6 เครื่อง เพื่อใช้ในการสอนและการสืบค้นหาความรู้ของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์  (B.Sc.Micro_59_6.1_5)   

 นิสิตทําแบบประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ประจําปีการศึกษา 2559  โดยแบบประเมินของคณะ
วิทยาศาสตร์ online พบว่านิสิตมีข้อเสนอแนะว่าควรมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ เพิ่มข้ึน (B.Sc.Micro_59_7 และ 
B.Sc.Micro_59_17)  

 นําสรุปผลประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เข้าท่ีประชุม   
หลักสูตรฯ และท่ีประชุมฯ เสนอแนะว่าหากส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ใดท่ีไม่เพียงพอ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ จะดําเนินการแจ้งให้คณะวิทยาศาสตร์ดําเนินการต่อไป (B.Sc.Micro_59_17)  
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2.  การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยา 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร              

จุลชีววิทยา ให้คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี (B.Sc.Micro_59_7 และ B.Sc.Micro_59_17) นอกจากน้ีบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ในห้องเรียนปฏิบัติการอยู่ในระดับดีคือ 
3.92 (B.Sc.Micro_59_16) กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้นําผลดังกล่าวมาประชุมร่วมกันเพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เพียงพอ โดยได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีเสนอเข้าท่ีประชุมภาควิชาจุลชีววิทยาการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์เพิ่มข้ึน 

 ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2560 กรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้จัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการ
สอนของหลักสูตรจุลชีววิทยาเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

 จากการสอบถามความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 
โดยแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ online นิสิตไม่ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรจุลชีววิทยา (B.Sc.Micro_59_6.1_6)  แสดงว่าการจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ
เพิ่มเติม ทําให้มีจํานวนเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

 แม้ว่านิสิตไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร แต่อย่างไรก็
ตาม กรรมการประจําหลักสูตรฯจะได้ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยาให้
เพียงพอและเหมาะสม ด้วยการจัดซ้ือด้วยเงินงบประมาณของภาควิชาจุลชีววิทยา ในส่วนของงบดําเนินการ เพื่อให้มี
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรจุลชีววิทยาอย่างเหมาะสมต่อไป 

 จะเห็นว่าการปรับปรุงการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้  หลักสูตรฯร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการอย่างชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมจากรอบปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 

รายการหลักฐานอ้างอิง  

 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Micro_59_6.1_1  ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของห้องสมุด 

B.Sc.Micro_59_6.1_2 คําขอต้ังครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจําปี
งบประมาณ 2561 

B.Sc.Micro_59_6.1_3 คําขอต้ังครุภัณฑ์เพื่อเสนอตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลท่ัวประเทศ ปีงบประมาณ 2561 

B.Sc.Micro_59_6.1_4 คําขอต้ังครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
B.Sc.Micro_59_6.1_5 รายการครุภัณฑ์เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 
B.Sc.Micro_59_6.1_6 หน้าเว็บ ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ประจําปีการศึกษา 2559 

ของคณะวิทยาศาสตร์ online 
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หมวดท่ี 5  
แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

แผนการติดตามผล
การเรียนของนิสิต 

30 ธันวาคม 2559 และ 
30 มิถุนายน 2560 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

ต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

 ในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จะมีการปรับโครงสร้างหลักสูตร
ดังน้ี 

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รายละเอียด หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96  
2.1  วิชาแกน  ไม่น้อยกว่า 26 2.1  วิชาแกน  ไม่น้อยกว่า 39 
2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่า 18 2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่า 23 

2.1.2  วิชาแกนเฉพาะ
สาขา 

ไม่น้อยกว่า 8 2.1.2  วิชาแกนเฉพาะ
สาขา 

ไม่น้อยกว่า 16 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70 2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 57 
2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู ้

 6 2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู ้

 6 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 52 2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 31 
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 20 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 132 รวม ไม่น้อยกว่า 132 
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2.  ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)   
  ในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จะมีการเปล่ียนแปลงรายวิชา 

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

1. วิชาแกน 1.  วิชาแกน  
1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
คณ 115 แคลคูลสั 1     3(3-0-6) คณ 115 แคลคูลัส 1                              3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา อนุพัน ธ์ของฟัง ก์ ชันตั วแปรเดียวและการประยุกต์  
ปริพันธ์และการประยุกต์ 

ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ 

คณ 116 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) ไม่มี เปลี่ยนแปลง 
1. ลดรายวิชา ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง  อนุกรมกําลัง  อนุกรม

อนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเน่ืองของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                     1(0-3-0) คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                  1(0-3-0) เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา การ ใ ช้ อุปกรณ์ พ้ืนฐานทาง เคมี ความปลอดภัย ใน
ห้องปฏิบัติการและการทดลองท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา 
คม 100  

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ ทําการทดลองและวิเคราะห์ผลท่ี
เก่ียวกับปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของ
จุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง อินดิเคเตอร์ 
การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบ
อินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

ชว 101 ชีววิทยา  1                                  3(3-0-6) ชว 101 ชีววิทยา  1                                3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึ กษาหลั กก า รสํ า คัญของ โ ค ร งส ร้ า ง และห น้ า ท่ี

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ซ ล ล์ ท้ั ง โ พ ร แ ค ริ โ อ ต  แ ล ะ                         
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ สารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอ
เนอราโพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ศึกษาหลักการสํ า คัญของโครงสร้ า งและหน้า ท่ี
องค์ประกอบของเซลล์ท้ังโพรแคริโอตและยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์  
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1                      1(0-2-1) ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                     1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา  ปฏิ บัติการชีววิทยาเ ก่ียวกับโครงสร้างและหน้า ท่ี

องค์ประกอบของเซลล์ท้ังโพรแคริโอตและยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์  
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ฟส 100 ฟิสิกส์ท่ัวไป                                 3(3-0-6) ฟส 100 ฟิสิกส์ท่ัวไป                              3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา หลักการ พ้ืนฐานทางกลศาสตร์  ไฟฟ้าและแม่ เหล็ก 

อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงและอุปกรณ์ทัศน
ศาสตร์ เสียง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ท่ีเก่ียวข้อง
กับชีวิตประจําวัน และการประยุกต์ใช้ 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และอุณห
พลศสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยา
ทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีข้ึนกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
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ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป                      1(0-2-1) ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป                  1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการในเรื่องท่ีสอดคล้องกับวิชา ฟส 100 ปฏิบัติการในเรื่องท่ีเก่ียวกับ การวัดอย่างละเอียด การ
ใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโสโคป การเคลื่อนท่ี ของ
ไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ วงจร
กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 

คม 101 เคมีท่ัวไป 2                            3(3-0-6) คม 101 เคมีท่ัวไป 2                         3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุสารประกอบของ

ธาตุเรพรเิซนเททีฟและทรานสิชัน   อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์ เคมไีฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 

ศึกษาพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติ
ของธาตุเรพิเซนเททีฟ และทรานสิชัน อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์ เคมไีฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 

ชว 102 ชีววิทยา  2                         3(3-0-6) ชว 102 ชีววิทยา  2                       3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการสําคัญเก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง 

สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ และการเจริญของพืชและสตัว์ 
ศึกษาหลักการสําคัญเก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง 
สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ และการเจริญของพืชและสตัว์ 

ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                       1(0-2-1) ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                     1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาท่ีสอดคล้องกับวิชา ชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยาเก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง 

สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุและการเจริญของพืชและสัตว์ 
 1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา  
คม 221  เคมีอินทรีย์                           3(3-0-6) คม 221  เคมีอินทรีย์                        3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้ าง ปฏิ กิริ ยา  และสเตอริ โอเคมีของ
สาร อินทรี ย์  ได้ แ ก่  ส ารประกอบไฮ โดรคาร์บอน 
สารอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันนัลต่าง ๆ รวมท้ังสารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิก และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรี ย์ ท่ีมีหมู่
ฟังก์ชันนัลต่างๆ รวมท้ัง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

คม 241 ชีวเคมี 1                           3(3-0-6)       คม 241 ชีวเคมี 1                        3(3-0-6)       เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา โครงสร้างและหน้าท่ีของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีว

พลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทาง
พันธุกรรม   

โครงสร้ า งและหน้า ท่ีของสาร ชีวโมเล กุล ได้แ ก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ 
รวมท้ังเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม 

คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                      1(0-3-0) คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                   1(0-3-0) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา การทดลองท่ีสอดคล้องกับรายวิชา คม 221 เช่น เทคนิค

พ้ืนฐานทางเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมีและปฏิกิรยิาเฉพาะ 
ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับ การสกัด  การตกผลึก  การหา
จุดหลอมเหลวและจุดเดือด  สเตอริโอไอโซเมอริซึม  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ปฏิกิริยาการแทนท่ีด้วย               
นิวคลีโอไฟล์  แอลกอฮอล์และฟีนอล  แอลดีไฮด์และ               
คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน 

คม 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี                           1(0-3-0) คม 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี                        1(0-3-0) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา การทดลองท่ีสอดคล้องกับรายวิชา คม 241  ได้แก่ การใช้

สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การทดสอบทางกายภาพ
และทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  และการศึกษากลไกใน
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

ปฏิบัติการทดลองท่ีเก่ียวข้องกับ พีเอชและสารละลาย
บัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสาร
ชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ และการศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต 

คม 350 เคมีวิเคราะห์                            3(3-0-6) คม 350 เคมีวิเคราะห์                              3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดย

การช่ังนํ้าหนักและการวัดปริมาตร  การแยกสารด้วยวิธี
ต่าง ๆ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคส
เปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟี 

ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยการช่ังนํ้าหนักและการวัดปริมาตร การแยก
สาร ด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และเทคนิคโครมาโทกราฟี 
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คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์       1(0-3-0) คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์         1(0-3-0) เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา การทดลองท่ีสอดคล้องกับรายวิชา คม 350 ได้แก่การ
วิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตแบบ
ต่าง ๆ  การวิเคราะห์ปริมาณโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโก
ปี  และการวิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบ้ืองต้น เทคนิคการวิเคราะห์
เชิงปริมาณโดยการช่ังนํ้าหนักและการวัดปริมาตร 
เทคนิคการไทเทรต การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเปกโทร              
สโกปีและเทคนิคโครมาโทกราฟี 

วจช 201 จุลชีววิทยา                             3(3-0-6) วจช 201 จุลชีววิทยา                               3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธ์ุ และวิธีการ

ควบคุมจุลินทรีย์ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
จุลินทรีย์ทางด้านอาหาร นํ้า ดิน อุตสาหกรรม 
สาธารณสุข และภูมิคุ้มกัน 

ศึกษาประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะท่ัวไปของ
จุลินทรีย์ การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์จุลินทรีย์  
วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ 
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาทางอาหาร จุล
ชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเช้ือ
จุลินทรีย์ รวมถึงการศึกษาถึงไวรัสและเห็ดรา 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา        1(0-3-0) วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา          1(0-3-0) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเก่ียวกับเทคนิค

ทางด้านจุลชีววิทยา 
เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเก่ียวกับ
เทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ การ
เตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการกําจัดเช้ือ  การนับ
จํานวนจุลินทรีย์  การแยกเช้ือจุลินทรีย์ให้บริสุทธ์ิ 
การศึกษาเช้ือรา โปรโตซัว การย้อมสีแบคทีเรีย การวัด
ขนาดเซลล์ การทําลายและการยับย้ังการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าและนํ้านม 

2  วิชาเฉพาะ 2  วิชาเฉพาะด้าน  
2.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้    2.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้     
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร1์     3(3-0-6) วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร ์1 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดใน
เน้ือหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์  และ/หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความ
เข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้างและสํานวนท่ีใช้ใน
เน้ือหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์2     3(3-0-6) วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนใน

เน้ือหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์  และ/หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาและฝึก ทักษะการ อ่าน ฟัง พูด และเ ขียน
ภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห์บทเรียนและ
บทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
ชว 301 ชีววิทยาของเซลล์   4(4-0-8) ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์   4(4-0-8) เปลี่ยนแปลง 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ย้ายไปอยู่วิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์
โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้างและการทํางานของออร์
แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์
โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพ
ของเซลล์  การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบ
ภูมิคุ้มกันของเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์ 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต 
เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้างและการทํางาน
ของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุ
ศาสตร์โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการควบคุม การ
เปลี่ยนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของ
เซลล์ ระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ และเทคโนโลยีของ
เซลล์ 
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ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6) ชว 262 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนหน่วยกิต 
2. คําอธิบายรายวิชา 
3. ย้ายไปอยู่วิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 
 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมี ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม โครงสร้างและ
กระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่ง
สิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี การปรับตัว การ
แพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญา
ว่าด้ วยความหลากหลายทาง ชีวภาพ ปัญหาด้ าน
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างย่ังยืน และมีปฏิ บัติการท่ี
สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและกระบวนการใน
ระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ี การปรับตัว การแพร่กระจาย ความ
หลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

ชว 302  ชีวสถิติ                      3(2-3-4) ไม่ม ี ลดรายวิชา 
ศึกษาข้อมูลและตัวอย่างข้อมลูทางชีววิทยา  การหาสถิติ
มูลฐานเก่ียวกับข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอ
ข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิต ิและมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 
วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย

ทางอาหาร 4(3-3-6) 
เปลี่ยนแปลง 
1. ช่ือรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 
3. ย้ายจากวิชาเฉพาะ
ด้านเลือกมาเป็นวิชา
เฉพาะด้านบังคับ 
 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การเสียของ
อาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิด
โรคเน่ืองจากอาหารเสีย  ตลอดจนการสุขาภิบาลด้าน
อาหาร และมีปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้งกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การเสียของ
อาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิด
โรคเน่ืองจากอาหารเสีย  ความปลอดภัยในอาหาร การ
ปฏิบัติท่ีดีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติท่ี
ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของ
โรงงานผลิตอาหาร  การควบคุมและการประกันคุณภาพ  
การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหาร และกฎหมายอาหาร และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง
กับเน้ือหาภาคบรรยาย 

วจช 301 วิทยาเห็ดรา    3(2-3-4) วจช 302  วิทยาไวรัส                   3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1. ลดจํานวนหน่วยกิต 
2. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการจัดหมวดหมู่ วัฎจักรชีวิต การเจริญ สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา ของเห็ด รา และยีสต์ รวมท้ังความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาการจัดหมวดหมู่ของเห็ด รา และยีสต์ วัฎจักรชีวิต 
การเจริญ การสืบพันธ์ุ การเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษา
เช้ือบริสุทธ์ิ รวมท้ังความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ต่อสิ่ งมี ชี วิต อ่ืน และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

วจช 302  วิทยาไวรัส                   4(3-3-6) วจช 302  วิทยาไวรัส                   3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1. ลดจํานวนหน่วยกิต ศึกษาสัณฐานวิทยา  โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรสั 

การจัดหมวดหมู่ กลไกการเพ่ิมจํานวน  การตอบสนองของ
โฮสต์ต่อการติดเช้ือไวรสั  การป้องกันและรักษาโรคตดิเช้ือ
จากไวรสั 

ศึกษาสัณฐานวิทยา สมบัติ ท่ัวไป โครงสร้างและ
องค์ประกอบของไวรัส ไวรอยด์  พริออน การจัด
หมวดหมู่ กลไกการเพ่ิมจํานวน  การเพาะเลี้ยง การ
ตอบสนองของโฮสต์ต่อการติดเช้ือไวรัส  การป้องกัน
และรักษาโรคติดเช้ือจากไวรัส เทคนิคทางชีวโมเลกุลท่ี
ใช้ในการตรวจสอบไวรัส ประโยชน์และโทษของไวรัส 
และมีปฏิบัติการท่ีเ ก่ียวข้องกับไวรัสพืช ไวรัสของ
แบคทีเรียและการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
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ไม่ม ี วจช 303  สถิติทางจุลชีววิทยา                   3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษา พ้ืนฐานทางส ถิติ  การตั้ งและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทาง
จุลชีววิทยา การวิเคราะห์ความแปรปรวน การหา
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอยและวิธีการ
ออกแบบการทดลองทางสถิติ  และมีปฏิ บัติการท่ี
สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรย์ี 3(3-0-6) วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรย์ี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์  กลไก

การกลาย ความสําคัญของจุลินทรีย์ในงานวิจัยทางทฤษฎี
พันธุศาสตร์ บทบาทของจุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม และ
การประยุกต์ 

ศึกษาหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ชนิด
ต่าง ๆ  การกลายกลไกการเกิดการกลายในจุลินทรีย์ 
การหาตําแหน่งของยีน ความสําคัญของจุลินทรีย์ใน
งานวิจัยทางทฤษฎีพันธุศาสตร์ บทบาทของจุลินทรีย์ใน
พันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และชีวสา
รสนเทศเบ้ืองต้น 

วจช 421 การจัดจําแนกแบคทีเรยี               3(2-3-4) วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรยี              3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ และจัดจําแนกชนิด

ของแบคทีเรีย ซ่ึงรวมถึงไซยาโนแบคทีเรีย แอคตโินมัยซิส 
และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ การคัดแยก และจัด
จําแนกชนิดของแบคทีเรีย ด้วยวิธีการท้ังทางสัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 
ความสําคัญของแบคทีเรียแต่ละกลุ่ม เทคนิคการ
ส่งเสริมการเจริญและการแยกเช้ือแบคทีเรียให้บริสุทธ์ิ 
ลักษณะของโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเช้ือ รวมถึง
การเก็บรักษาเช้ือแบคทีเรีย และมีปฏิบัติการในการจัด
จําแนกเช้ือ รวมท้ังการแยกเช้ือแบคทีเรียให้บริสุทธ์ิจาก
ตัวอย่างธรรมชาติ 

วจช 322 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(2-3-4) วจช 322 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาสรีรวิทยา การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับการเจริญ การสร้างพลังงาน การสังเคราะห์สารในเซลล์ 
และการควบคุมเมแทบอลิ ซึม  และมีปฏิ บัติการ ท่ี
สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาเมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของ
จุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ก า ร เ จ ริ ญ  แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมรวมท้ังการควบคุมการ
เจริญของจุลินทรีย์และมีปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับเม
แทบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรีย์ 

ไม่ม ี วจช 391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาทฤษฎี วิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ
พ้ืนฐานและเครื่องมือช้ันสูง ท่ีเก่ียวข้องทางด้านจุล
ชีววิทยาพร้อมท้ังศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอด
ทางชีวภาพและมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

วจช 481 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา             2(0-6-0) วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา             2(0-6-0) เปลี่ยนแปลง 
1. ช่ือวิชา 
2. คําอธิบายรายงิชา 

ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา
ต่าง ๆ ดําเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหาทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรี แล้วนํามาเรียบ
เรียงเป็นรายงาน พร้อมท้ังสอดแทรกความรับผิดชอบต่อ
สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ 

ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัย
ปัญหา ดําเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทดลองแล้วนํามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อม
ท้ังสอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมท้ังใน
ด้านการดูแลรักษาเครื่องมือ จรรยาบรรณนักวิจัย 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
วจช 482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา         1(0-2-1) วจช 482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 

1. ช่ือรายวิชา ฝึกวิธีการเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา นําเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 
ไม่ม ี วจช 483  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา นําเสนอและวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัยทางจุล
ชีววิทยา  

2.   วิชาเฉพาะ 2.  วิชาเฉพาะด้าน  
2.3 วิชาเอกเลือก 2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก  
ชว 442  พันธุวิศวกรรม                              4(3-3-6) ไม่ม ี

 

ลดรายวิชา 
ศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอ
สําหรับการโคลน เอนไซม์ท่ีใช้ในการโคลนยีน เวกเตอร์ การ
ตรวจหาโคลนท่ีต้องการ การวิเคราะห์และตรวจสอบดีเอ็นเอ
ท่ีโคลนได้  การถ่ายฝากยีนในยูแคริ โอต การดัดแปร
พันธุกรรมในพืชและสัตว์  โครงการจีโนมมนุษย์ การบําบัด
ด้วยยีน และชีวสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น และมีปฏิบัติการ
ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 
ชว 443  ชีวสารสนเทศศาสตรเ์บ้ืองต้น           2(1-3-2) ไม่ม ี

 

ลดรายวิชา 
การสืบค้นข้อมูลทางพันธุศาสตร์จากระบบฐานข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง
ของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับกรดอะมิโน และศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังการบันทึก
ข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ 
วจช 401 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1           2(1-3-2) ไม่ม ี ลดรายวิชา 
การนําเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจทางจุลชีววิทยา 
วจช 402  หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2       3(2-3-4) ไม่ม ี ลดรายวิชา 

 การนําเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจทางจุลชีววิทยา 
ไม่มี วจช 401  หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา        2(1-3-2)        รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

 หัวข้อท่ีอยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าทางจุล
ชีววิทยา 

ไม่มี วจช 441   เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ   4(3-3-6) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 

 
 

หลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เวคเตอร์ แผนการ
โคลนยีน การคัดเลือกและตรวจสอบโคลนท่ีต้องการ 
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสและการประยุกต์ การหาลําดับ
นิวคลีโอไทด์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอ
ไทด์ยุคใหม่ โครงการจีโนมสิ่งมีชีวิต การบําบัดด้วยยีน 
การแพทย์แม่นยํา การดัดแปลงจีโนม  สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม และ ชีวสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 

ไม่มี วจช 442  หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์  2(1-3-2) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 

 
 

ฐานข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์และลําดับกรดอะมิโน 
ฐานข้อมูลจีโนม การวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์และ
โครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าท่ีโปรตีน 
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของ
สิ่งมีชีวิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
วจช 477 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-4) วจช 277 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม       3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

การแยกและการคัดเลือก   การเพาะเลี้ยง   การเก็บรักษา   
การปรับปรุงสายพันธ์ุ   และการนําจุลินทรีย์ไปใช้ใน
อุตสาหกรรม ตลอดจนการบําบัดนํ้าเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

การนําจุลินทรีย์มาใช้ในทางอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการผลิตสารชนิดต่าง ๆ โดยการแยกและ
คัดเลือกจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธ์ุ
โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากจุลินทรี ย์ผ่าน
กระบวนการหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ในการบําบัด
ของเสียและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ทางชีวภาพของจุลินทรีย์โดยมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหาภาคบรรยาย 

วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์               4(3-3-6) วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์            4(4-0-8) เปลี่ยนแปลง 
1. หน่วยกิต 
2. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาแบคทีเรี ย ไวรัส  และรา ท่ีมีความสํา คัญทาง
การแพทย์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์
ท่ี ทํ า ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค  ก า ร ติ ด ต่ อ ข อ ง เ ช้ื อ โ ร ค สู่ โ ฮ ส ต์ 
ความสามารถในการทําให้เกิดโรคและอาการของโรค การ
วินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรค หลักการทดสอบความไวของเช้ือ
ต่อยาต้านจุลชีพระบาดวิทยาและการป้องกันโรค และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาแบคทีเรีย ไวรัส และราท่ีมีความสําคัญทาง
การแพทย์ ภูมิคุ้มกันของโฮสต์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โฮสต์และจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค การติดต่อของเช้ือ
โรคสู่โฮสต์ ความสามารถในการทําให้เกิดโรคและ
อาการของโรค การวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรค หลักการ
ทดสอบความไวของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพระบาดวิทยา
และการป้องกันโรค 

วจช 471  จุลชีววิทยาทางดิน               3(2-3-4) วจช 471  จุลชีววิทยาทางดิน             3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินท่ีเก่ียวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสารอนินทรี ย์และสารอินทรี ย์  
รวมท้ังวัฏจักรของสารในดิน และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง
กับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน นิเวศวิทยา
และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน ความสัมพันธ์
ของจุลินทรีย์ในดินท่ีมีบทบาทต่อวัฏจักรหมุนเวียนของ
แร่ธาตุ จุลินทรีย์หลักในดินและความสัมพันธ์ต่อสิ่งมี
ชีวิตชนิดอ่ืน เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ในดิน และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ไม่มี วจช 472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์         3(2-3-4) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพ

ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์  สั ง ค ม จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น แ ห ล่ ง อ า ศั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างจุลินทรีย์ พืช และ สัตว์ นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ใน
ระดับโมเลกุล 

ไม่มี วจช 473 พลังงานทดแทนจากจุลนิทรีย ์        1(1-0-2)  รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา กระบวนการผลิตพลังงานเอทานอลชีวภาพ การ

ปรับปรุงข้ันตอนการย่อยเป็นนํ้าตาล การปรับปรุง
ข้ันตอนกระบวนการหมักและย่อยนํ้าตาลแบบข้ันตอน
เดียว กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจน เซลล์พลังงานจากจุลินทรีย์ 

วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล                     3(2-3-4) วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล                  3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร 

นํ้า ดิน และสภาพแวดล้อมท่ีเกิดมลพิษ ตลอดจนแนวทาง
ในการแก้ไข และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาหลักการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ใน
อาหาร นํ้า ดิน และสภาพแวดล้อมท่ีเกิดมลพิษ การ
ป้องกัน แนวทางในการแก้ไข กระบวนการการทําความ
สะอาด และการฆ่าเช้ือ และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหาภาคบรรยาย 
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วจช 475  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม          3(2-3-4) วจช 475  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม         3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับจุลินทรีย์และการแก้ไข
สภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาจุลินทรีย์ท่ีพบในสิ่งแวดล้อมท้ังในดิน นํ้า อากาศ 
สิ่งแวดล้อมวิกฤต อุปกรณ์และวิธีการแยกจุลินทรีย์                
วัฏจักรสาร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดยใช้
จุลินทรีย์บ่งช้ี บทบาทของจุลินทรีย์ในบริเวณท่ีมีการ
ปนเป้ือน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการ
ทา ง จุ ล ชี ว วิ ทย า  และมี ปฏิ บั ติ ก า ร ในกา รแยก
เช้ือจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การศึกษาวัฎจักร การบําบัด
นํ้าเสียและมีการศึกษานอกสถานท่ี 

วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร   3(2-3-4) วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร  3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา เพ่ือศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ท่ีพบได้ในดิน 

และเก่ียวข้องกับวัฏจักรของสารต่าง ๆ เช่น วัฏจักร
ไน โตร เ จน  คาร์ บอน  ซั ล เฟอร์  และ  ฟอสฟอรั ส 
ความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือจุลินทรีย์กับพืช จุลินทรีย์ท่ีเป็น
สาเหตุของโรคพืชและการก่อโรคพืช จุลินทรีย์และผลิตผล
ของจุลินทรีย์ท่ีใช้เป็นสารกําจัดแมลง การย่อยสลาย
สารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตว์ท่ีตกค้างในดิน กิจกรรมของ
เช้ือจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ และการนําของเหลือท้ิงทาง
การเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจุลินทรีย์ 
และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ท่ีพบได้ในดิน และ
เก่ียวข้องกับวัฏจักรของสารต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างเช้ือจุลินทรีย์กับพืช จุลินทรีย์ท่ีเป็นสาเหตุของ
โรคพืชและการก่อโรคพืช จุลินทรีย์และผลิตผลของ
จุลินทรีย์ท่ีใช้เป็นสารกําจัดแมลง การย่อยสลายสารเคมี
ปราบศัตรูพืชและสัตว์ท่ีตกค้างในดิน กิจกรรมของ
เช้ือจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ และการนําของเหลือท้ิงทาง
การเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจุลินทรีย์ 
และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยายและ
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

ไม่ม ี วจช 478 การฟ้ินฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี         2(2-0-4) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา แหล่งท่ีมา ลักษณะ และความเป็นพิษของสารมลพิษ 

หลักความคิดด้านการฟ้ืนฟูสิ่ งแวดล้อมโดยชีววิ ธี 
จุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับการนํามาใช้ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
การใช้พืชฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิธีการทาง
ชีวภาพในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 

วจช 479  เทคโนโลยีการหมัก                       3(2-3-4) วจช 479  เทคโนโลยีการหมัก                    3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการและเทคนิคการนําจุลินทรียไ์ปใช้ในการผลิต

สารอินทรีย ์การแยกและการทําสารให้บรสิุทธ์ิ การ
ควบคุมปัจจัยของกระบวนการหมกั  ตลอดจนวิธีการเพ่ิม
ผลผลติ และมีปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้งกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาการแยกเช้ือท่ีมีความสําคัญทางอุตสาหกรรม การ
ปรับปรุงสายพันธ์ุและเก็บรักษาจุลินทรี ย์ ท่ี ใ ช้ใน
อุตสาหกรรม ไคเนติกส์ของการหมัก การใช้ความร้อน
เพ่ือทําให้ปลอดเช้ือการเตรียมหัวเช้ือและอาหารเลี้ยง
เ ช้ื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ร ะดั บ อุ ตส าหก ร รม  ก า รออกแบ บ
กระบวนการหมั ก  หลั กการและ เทคนิค ท่ี ใ ช้ ใน
กระบวนการหมัก การบําบัดของเสีย ท่ีเ กิดข้ึนใน
อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การหมักและมีปฏิบัติการ
แยกเช้ือท่ีมีความสําคัญทางอุตสาหกรรม ไคเนติกส์ของ
การหมัก การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ การเลี้ยงเช้ือในถัง
หมักขนาดเล็ก การสกัดแยกและทําให้บริสุทธ์ิ และมี
การศึกษานอกสถานท่ี 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
ไม่ม ี วจช 485 เตรียมสหกิจศึกษา                       1(1-0-2) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานในในหน่วย
งานของราชการหรือเอกชน ความหมายสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐาน
และการเตรียมตัว ตลอดจนความรู้ ท่ี จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ม ี วจช 486 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา          6(0-18-0) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือวิจัยในหน่วยงานของราชการ

หรือเอกชนท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวข้องกับสาขาจุล
ชีววิทยา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน จัดทําเค้าโครงงานวิจัย
และเสนอหัวข้อวิจัยท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 

วจช 484  การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา        1(0-3-0) วจช 484  การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา      1(0-3-0) 1. ย้ายจากวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับมาเป็นวิชา
เฉพาะด้านเลือก 
 

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ 
ความถนัดของนิสิต การประยุกต์ใช ้หลักการทางจุล
ชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหา การสรุปและ
วิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลงาน ตลอดจนปลูกฝังความ
รับผิ ดชอบ และจรรยาบรรณในวิชา ชีพ และการ
ประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ 
ความถนัดของนิสิต การประยุกต์ใช้หลักการทางจุล
ชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหา การสรุป
และวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลงาน ตลอดจน
ปลูกฝังความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

วจช 492 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี                    1(0-3-0) ไม่ม ี ลดรายวิชา 

การเย่ียมชมโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันท่ีเก่ียวข้อง
กับสาขาจุลชีววิทยา 

วจช 499  ฝึกงาน                                1(0-100-0) วจช 499  ฝึกงาน 2(0-6-0) 1. จํานวนหน่วยกิต 
2. คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนแปลง 
3. ย้ายจากวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับมาเป็นวิชา
เฉพาะด้านเลือก 
 

ฝึกให้นิสิตไดเ้รียนรู้การทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
และเพ่ือให้นิสติรู้จักนําความรูด้้านจุลชีววิทยาไปใช้งาน 
โดยกําหนดให้มีจํานวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 100 
ช่ัวโมง และการประเมินผลการเรยีนเป็นสญัลักษณ์ S หรือ 
U 

คุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะสื่อสาร เพ่ิมพูนทักษะ
ทางปัญญา นําความรู้ด้านจุลชีววิทยาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  โดยกําหนดให้มีจํานวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อย
กว่า 90 ช่ัวโมง และการประเมินผลการเรียนเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U  
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 4.68 (4.36, 5.00) ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 3 3.33 (4, 3, 3)  ดี  
องค์ประกอบท่ี 4 4.00 (3, 5, 4) ดี  
องค์ประกอบท่ี 5  4.75 (4, 3, 3, 5) ดี  
องค์ประกอบท่ี 6 4 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.87 ดี  
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.68 

(2.1,2.2) 
4.68 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
3.33 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 
4.00 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

5 4 
4.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 4.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 
4 

(6.1) 
- 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน    3.87 ระดับคุณภาพดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีนิสิตท่ีมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับดีมาก  

2. นิสิตมีอัตราการได้งานทํา 100% และมีความพึง
พอใจของนายจ้างอยู่ในระดับดีมาก 

เร่งดําเนินการควบคุมเพื่อให้นิสิตเรียนจบตาม
หลักสูตรโดยไม่เหลือนิสิตตกค้าง 

 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับนิสิตและ
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิต อย่างเป็น
รูปธรรม  

2. หลักสูตรฯ มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นิสิตในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย และครอบคลุมทักษะในด้านต่างๆ 
อย่างครบถ้วน 

3. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการกํากับ
ติดตามการคงอยู่ของนิสิต การสําเร็จการศึกษา 
และความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร อย่าง
ชัดเจนและมีแนวทางในการประนีประนอมแก้ไข
ข้อร้องเรียนต่างๆ  

1.  เพิ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต
ในศตวรรษท่ี 21 ให้มีความหลากหลายมาก
ย่ิงข้ึน 

2.  สํารวจความพึงพอใจของนิสิตในด้านต่างๆ 
เพื่อนํามาพัฒนาระบบและกลไกให้ดีย่ิงข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.  จํานวนนิสิตแรกเข้า (ปี 1) และจํานวนนิสิตท่ีคง

อยู่ในปีถัดมา (ปี 2) มีจํานวนนิสิตลดลง
เน่ืองจากปัจจัยภายนอก เช่น นิสิตรายงานตัวแต่
ไม่มาเรียน, นิสิตขาดเรียนในปีแรกเพื่อสอบเข้า
ศึกษาท่ีใหม่ หรือนิสิตมีความต้องการศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาอ่ืนจึงลาออกและไปเข้าศึกษาท่ีใหม่
เป็นต้น ซ่ึงส่งผลกับค่าร้อยละการคงอยู่ของนิสิต 

1.  ปรับคะแนนสอบตรงใน 9 วิชาสามัญโดยเพิ่ม
นํ้าหนักคะแนนวิชาชีววิทยาให้เป็นร้อยละ 35 
เพื่อคัดเลือกนิสิตท่ีมีความสนใจในวิชาชีววิทยา
และมีศักยภาพในการเรียน 

2.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพื่อให้นักเรียนท่ี
สนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรเข้าใจสาระวิชาท่ี
ต้องเรียนและทราบถึงแนวทางประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก 
อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านคุณวุฒิ
การศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีการ
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
อาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ
หลักสูตร 

2. อัตรากําลังอาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวน
เหมาะสมกับจํานวนนิสิต และมีอัตราคงอยู่ของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรสูง ตลอดจนอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

1.  ควรนําผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมินท้ังทางด้านการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตรและผลการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนในปีการศึกษา 2558 ไปปรับปรุงจนเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรมในปีการศึกษาถัดไปอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรฯ มีการกําหนดสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ได้ดี และมีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปี 
พ.ศ. 2560 อย่างเป็นระบบ 

2.  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี มี
การปรับปรุงกระบวนการบูรณาการงานวิจัยและ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเห็นได้
ชัดเจน 

3.  ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการประเมินผู้เรียน
ก่อนจบการศึกษาโดยการสอบ exit exam เพื่อ
วัดทักษะทางปัญญาของนิสิต ซ่ึงส่งผลให้นิสิตได้
ประเมินและทบทวนความรู้เพื่อนําไปใช้ในการ
ทํางานหรือการเรียนต่อ 

- 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 119 
 

ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดพร้อมจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตท่ีสอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ
กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

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

BI 101 1/2559 - 4 17 23 5 2 - 2 - - - - - - 1 54 51 
BI 191 1/2559 7 22 17 5 - - - 1 - - - - - - - 52 51 
BI 262 1/2559 - 3 3 8 15 12 5 - - - - - - - - 46 46 
BI 341 1/2559 7 6 14 6 9 1 - - - - - - - - - 43 43 
BI442 1/2559 1 2 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
BI454 1/2559 1 3 2 3 5 1 - - - - - - - - - 15 15 
CH100 1/2559 4 4 11 10 20 1 1 2 - - - - - - 1 54 51 
CH190 1/2559 6 7 26 9 3 - - 1 - - - - - - - 52 51 
CH241 1/2559 11 8 6 9 4 3 6 - - - - - - - 1 48 47 
CH296 1/2559 11 9 11 5 4 2 1 - - - - - - - - 43 43 
CH350 1/2559 7 10 7 10 10 5 3 - - - - - - - 3 55 52 
CH396 1/2559 15 7 10 10 - 1 - - - - - - - - - 43 43 
MA115 1/2559 7 3 5 8 25 15 25 4 - - - - - - 4 96 88 
PY100 1/2559 - - - 4 7 26 6 1 - - - - - - - 44 43 
PY180 1/2559 3 11 12 11 3 2 1 - - - - - - - - 43 43 
SCI301 1/2559 3 10 9 8 9 2 2 1 - - - - - - - 44 43 
SMB 201 1/2559 - 6 7 13 11 6 - 1 - - - - - - - 44 43 
SMB 202 1/2559 6 21 5 7 1 3 - - - - - - - - - 43 43 
SMB 301 1/2559 5 8 9 9 4 8 - - - - - - - - - 43 43 
SMB 421 1/2559 12 18 16 14 13 5 2 - - - - - - - - 80 80 
SMB 475 1/2559 4 2 3 11 1 - - - - - - - - - - 21 21 
SMB 479 1/2559 2 3 6 2 3 - - - - - - - - - - 16 16 
SMB 482 1/2559 - - - - - - - - - 37 - - - - - 37 37 
SMB 484 1/2559 - - - - - - - - - - - - 37 - - 37 37 
SMB 499 1/2559 - - - - - - - - - - - - 37 - - 37 37 
SWU121 1/2559 10 25 9 4 2 - - 2 - - - - - - - 52 50 
SWU141 1/2559 11 35 5 - - - - 1 - - - - - - - 52 51 
SWU151 1/2559 18 18 9 6 - - - 1 - - - - - - - 52 51 
SWU252 1/2559 15 23 5 - - - - - - - - - - - - 43 43 
SWU374 1/2559 37 6 - - - - - - - - - - - - - 43 43 
BI 102 2/2559 1 1 9 13 16 7 1 - - - - - - - - 48 48 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

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

BI 192 2/2559 1 5 10 9 13 9 1 1 - - - - - - - 49 48 
BI 301 2/2559 3 4 8 8 33 20 2 - - - - - - - 8 86 78 
CH101 2/2559 1 3 7 7 19 8 3 - - - - - - - - 48 48 
CH191 2/2559 11 12 11 9 3 - 1 1 - - - - - - - 48 47 
CH221 2/2559 - 2 6 2 12 13 7 2 - - - - - - - 44 42 
CH292 2/2559 1 3 11 17 8 3 - - - - - - - - - 43 43 
MA116 2/2559 5 6 10 12 9 5 6 1 - - - - - - - 54 53 
SCI301 2/2559 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 
SCI 302 2/2559 5 17 17 3 1 - - - - - - - - - - 43 43 
SMB 302 2/2559 6 5 6 14 5 7 - - - - - - - - - 43 43 
SMB311 2/2559 7 6 5 3 4 7 6 2 - - - - - - 6 46 38 
SMB332 2/2559 4 9 9 2 12 3 4 1 - - - - - - - 44 43 
SMB 372 2/2559 7 11 9 7 7 - 2 - - - - - - - - 43 43 
SMB 451 2/2559 7 8 2 5 1 - - - - - - - - - - 23 23 
SMB 476 2/2559 2 2 4 3 2 1 - - - - - - - - - 14 14 
SMB 477 2/2559 14 11 17 22 10 8 4 - - - - - - - - 86 86 
SMB 481 2/2559 22 5 5 4 1 - - - - - - - - - - 37 37 
SMB 482 2/2559 - 5 28 3 - - - 1 - - - - - - - 37 36 
SWU111 2/2559 9 31 8 - 1 - - - - - - - - - - 49 49 
SWU122 2/2559 6 16 16 4 4 1 - 1 - - - - - - - 48 47 
SWU143 2/2559 3 9 23 8 2 2 1 - - - - - - - - 48 48 
SWU145 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
SWU251 2/2559 9 32 3 - - - - - - - - - - - - 44 44 
SWU252 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
SWU353 2/2559 - 19 24 - - - - - - - - - - - - 43 43 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
ไม่มี 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
ไม่มี 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาค
การศึก

ษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

BI 101 ชีววิทยา 1 1/2559 ����  รายละเอียดแสดง
ใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 BI 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2559 ����  

BI 262 นิเวศวิทยา 1/2559 ����  

BI 341 พันธุศาสตร์ 1/2559 ����  

BI442 พันธุวิศวกรรม 1/2559 ����  

BI454 วิทยาภูมิคุ้มกัน 1/2559 ����  

CH100 เคมีท่ัวไป 1 1/2559 ����  

CH190 ปฎิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1/2559 ����  

CH241 ชีวเคมี 1 1/2559 ����  

CH296 ปฎิบัติการชีวเคมี 1/2559 ����  

CH350 เคมีวิเคราะห์ 1/2559 ����  

CH396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1/2559 ����  

MA115 แคลคูลัส 1 1/2559 ����  

PY100 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1/2559 ����  

PY180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1/2559 ����  

SCI301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 1/2559 ����  

SMB 201 จุลชีววิทยา 1/2559 ����  

SMB 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1/2559 ����  

SMB 301 วิทยาเห็ดรา 1/2559 ����  



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หน้า 122 
 

รหัส ช่ือวิชา ภาค
การศึก

ษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

SMB 421 การจัดจําแนกแบคทีเรีย 1/2559 ����  

SMB 475 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 1/2559 ����  รายละเอียดแสดง
ใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 SMB 479 เทคโนโลยีการหมัก 1/2559 ����  

SMB 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1/2559 ����  

SMB 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 1/2559 ����  

SMB 499 ฝึกงาน 1/2559 ����  

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 1 

1/2559 ����  

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 1/2559 ����  

SWU151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 1/2559 ����  

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 1/2559 ����  

SWU374 สัมมาชีพชุมชน 1/2559 ����  

BI 102 ชีววิทยา 2 2/2559 ����  

BI 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 2/2559 ����  

BI 301 ชีววิทยาของเซลล์ 2/2559 ����  

CH101 เคมีท่ัวไป 2 2/2559 ����  

CH191 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 2/2559 ����  

CH221 เคมีอินทรีย์ 2/2559 ����  

CH292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2/2559 ����  

MA116 แคลคูลัส 2 2/2559 ����  

SCI301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 2/2559 ����  

SCI 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 2/2559 ����  

SMB 302 วิทยาไวรัส 2/2559 ����  
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รหัส ช่ือวิชา ภาค
การศึก

ษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

SMB311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 2/2559 ����  รายละเอียดแสดง
ใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 SMB332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 2/2559 ����  

SMB 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2/2559 ����  

SMB 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2/2559 ����  

SMB 476 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 2/2559 ����  

SMB 477 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2/2559 ����  

SMB 481 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 2/2559 ����  

SMB 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2/2559 ����  

SWU111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2/2559 ����  

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 2 

2/2559 ����  

SWU143 พลังงานทางเลือก 2/2559 ����  

SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 2/2559 ����  

SWU251 มนุษย์กับสังคม 2/2559 ����  

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 2/2559 ����  

SWU353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและ
จริยธรรม 

2/2559 ����  

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา ได้พิจารณาผลการประเมินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ ปค. 003 ประจําปีการศึกษา 2559 โดยพบว่าผลการประเมินทวน
สอบฯ นิสิตมีระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชาต่างๆ มากข้ึน ในส่วนของ
ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้พบว่านิสิตมีความพึงพอใจมาก (มี
คะแนนประเมินมากกว่า 3.5 ให้กําหนดว่าผ่านการประเมิน)       
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ลําดับที่ รายวิชา ผลการทวนสอบฯ ปค. 003 

1 SMB 302 Virology ผ่าน ผ่าน 

2 SMB332 Microbial Physiology ผ่าน ผ่าน 

3 SMB 372 Food Microbiology ผ่าน ผ่าน 

4 SMB 45 Medical Microbiology ผ่าน ผ่าน 

5 SMB311 Microbial Genetics ผ่าน ผ่าน 

6 SMB 477 Industrial Microbiology ผ่าน ผ่าน 

7 SMB 482 Seminar in Microbiology ผ่าน ผ่าน 

8 SMB 481 Special problem in Microbiology ผ่าน ผ่าน 

9 SMB 476 Agricultural Microbiology ผ่าน ผ่าน 

10 SMB 201 Microbiology ผ่าน ผ่าน 

11 SMB 202 Laboratory in Microbiology ผ่าน ผ่าน 

12 SMB 301 Mycology ผ่าน ผ่าน 

13 SMB 475 Environmental Microbiology ผ่าน ผ่าน 

14 SMB 479 Fermentation Technology ผ่าน ผ่าน 

15 SMB 421 Determinative Bacteriology ผ่าน ผ่าน 

16 SMB 499 Internship ผ่าน ผ่าน 

17 SMB 484 Independent study in microbiology ผ่าน ผ่าน 

  
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 รายละเอียดคะแนนผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจําปีการศึกษา 
2559 แสดงดังตาราง 
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 ผลการเรียนรู้ ผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 
(8 รายวิชา) 

ภาคเรียนท่ี 2 
(9 รายวิชา) 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับดี (4.40) ระดับดี (4.41) 

2.ด้านความรู้ ระดับดี (4.32) ระดับดี (4.30) 

3.ด้านทักษะทางปัญญา ระดับดี (4.33) ระดับดี (4.31) 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับดี (4.39) ระดับดี (4.38) 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับดี (4.30) ระดับดี (4.29) 

ค่าเฉล่ีย ระดับดี (4.35) ระดับดี (4.34) 

 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมินของนิสิตเฉล่ียจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.41 แสดงว่า
การเรียนการสอนมีกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต 

- 

ความรู้ ผลการประเมินของนิสิตเฉล่ียจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.31 และทุก
รายวิชานิสิตสอบผ่านมากกว่า
ร้อยละ 80 แสดงถึงว่าอาจารย์
ผู้สอนมีประสิทธิภาพการสอน 

นิสิตควรพัฒนาด้านความรู้ โดย
เสนอให้มีการปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศู น ย์ ก ล า ง  เ ช่ น  problem 
based learning หรือ active 
learning และเสนอให้มีกิจกรรม
การสอนเสริมเพื่อเพิ่มความรู้
พื้นฐานให้นิสิตในลักษณะพี่สอน
น้องซ่ึงในปีการศึกษา 2559 ได้
เริ่มดําเนินการให้รุ่นพี่ ช้ันปีท่ี 3 
สอนให้รุ่นน้องช้ันปีท่ี 2  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะทางปัญญา ผลการประเมินของนิสิตเฉล่ียจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.32 แสดงถึง
นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์ เ ป็น
ระบบ แสดงถึงอาจารย์ผู้สอนมีกล
ยุทธ์ในการส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา
ทักษะทางปัญญา  

- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการประเมินของนิสิตเฉล่ียจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.39 แสดงถึง
นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ี ดีและมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน 

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการประเมินของนิสิตเฉล่ียจาก
ทุกรายวิชาเท่ากับ 4.30 โดยมี
หลายรายวิชา ท่ี ฝึกทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น BI 302 Biostatistics, SMB 
482 Seminar in Microbiology, 
SMB 481 Special problem in 
Microbiology และ SCI 302 
English for Science II 

นิสิตควรพัฒนาด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โ ดย เ สนอ ใ ห้ มี ก า ร นํ า เ สนอ
งานวิ จัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับแต่ละ
รายวิชาให้มากข้ึนเพื่อฝึกทักษะ
ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร สื บ ค้ น
ง า น วิ จั ย โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และเพิ่มเติมการสอบ
ย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการคํานวณ 
การวิเคราะห์ผลเชิงตัวเลขเพื่อให้
นิสิตพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขให้มากข้ึน 
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ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

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

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

เทียบคะแนนเต็ม 5 
5.00  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

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

คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  3 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  60 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

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

 ช้ิน   
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไมอ่ยู่
ในฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมตัิวารสารเหลา่น้ี 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 

TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 3 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

5 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
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 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไมไ่ด้นํามาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
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