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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาวิชา/คณะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Microbiology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Industrial Microbiology)
B.S. (Industrial Microbiology)
3. วิชาเอก
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รั บ นัก ศึก ษาไทยและนัก ศึ ก ษาต่า งประเทศที่ ส ามารถพูด ฟั ง อ่ า น เขี ย น และเข้ าใจ
ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุล ชี ว วิ ท ยาอุต สาหกรรม เป็ นหลัก สูต รที่ ผ่า นการ
พิจารณาและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ ในการ
ประชุมครัง้ ที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลัก สูต รปี การศึก ษา 2556 หลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี ้
คณะกรรมการวิชาการประจาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการประชุมครัง้ ที่ 15/2556
เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
คณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในการประชุม ครั ง้ ที่
7/2556 เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่
9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อมที่ จ ะเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2558
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
นักจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเป็ นบุคคลที่เป็ นที่ต้องการในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. ภาคอุตสาหกรรม : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ ายควบคุมคุณภาพในโรงงาน ฝ่ ายวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับอาหารและเครื่ องดื่ม ยา เครื่ องสาอาง
และสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น พนักงานขายสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
2. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : นักวิจัยในหน่วยวิจยั หน่วยตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เช่น กองวิเคราะห์อาหาร กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
กรมประมง สถาบันอาหาร เป็ นต้ น
3. เจ้ าของกิจการส่วนตัว : ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรี ย์ เช่น แหนม โยเกิร์ต ไวน์ หรื อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ จุ ลิ น ทรี ย์ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นการเกษตรและ
สิ่งแวดล้ อม
4. การศึกษาต่อ : บัณฑิตสามารถเข้ าศึกษาต่อในปริ ญญาขันสู
้ ง มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
ทังในและนอกประเทศ
้
9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจ าตั ว บั ต รประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

1. อาจารย์วรพรรณี
เผ่าทองศุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุ าภรณ์
วรรณภิญโญชีพ
3. อาจารย์จารูญศรี พุม่ เทียน

4. อาจารย์ปิยาภรณ์
สุภคั ดารงกุล
5. อาจารย์สรุ ี ย์พร เอีย่ มศรี

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
3110101029113

ตาแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา

วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536
3460500303950
ผู้ช่วย
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538
ศาสตราจารย์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534
3102201641688
อาจารย์ วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2538
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
3110400275957
อาจารย์ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542
1100800073760
อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ ตังอยู
้ ่เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18
ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงาน สถานที่ทศั นศึกษา และแหล่งฝึ กงานต่าง ๆ ทังที
้ ่อยูใ่ นภาครัฐบาลและเอกชน
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะได้ รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตสาคัญ 4 ประการ คือ
1. วิกฤติการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change
crisis)
2. วิกฤติการณ์น ้ามันและพลังงาน (Oil and energy crisis)
3. วิกฤติการณ์ทางด้ านอาหารและความหิวโหย (Food and hunger crisis)
4. วิกฤติการณ์ทางด้ านการเงินและเศรษฐกิจ (Financial and economic crisis)
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การสร้ าง
ความสมดุลและรวมทังความมั
้
น่ คงของอาหารและพลังงาน เพื่อสร้ างฐานภาคเกษตรให้ เข้ มแข็ง สามารถ
ผลิ ตอาหารที่มี คุณ ภาพเพียงพอส าหรับผู้บริ โภคทุกคนภายในประเทศ เพิ่ม ประสิทธิ ภาพการผลิตภาค
เกษตร และสร้ างมูลค่าโดยพัฒนาสินค้ าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาดให้ มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้ าเกษตรและอาหารเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค รณรงค์ให้
เกษตรกรลดการใช้ ส ารเคมี และหัน มาใช้ ส ารชี ว ภาพมากขึน้ สนับ สนุน ให้ มี ก ารรั บ รองสิ น ค้ า อาหาร
ปลอดภัยเป็ นที่ยอมรับอย่างแท้ จริ ง สนับสนุนภาคเอกชนและองค์กรชุมชนในการสร้ างมูลค่าเพิ่มสินค้ า
เกษตร อาหาร และพลังงาน นอกจากนี ้ยังมุ่งเน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในการ
สร้ างรายได้ ควบคูก่ บั การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ ความสาคัญกับการผลิตสินค้ าและบริ การ
จากทรัพยากรชีวภาพที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และการอนุรักษ์ฟืน้ ฟู
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมบนฐานความรู้ และความคิดสร้ างสรรค์ของคนไทย
เป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ เศรษฐกิจไทยสามารถรองรับกับวิกฤติในอนาคตและสามารถแข่งขันได้ ภายใต้
กระแสเศรษฐกิจคาร์ บอนต่า โดยปรับระบบการผลิตของภาคอุ ตสาหกรรมให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานการผลิต ส่งเสริ มภาคบริ การที่มีศกั ยภาพสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดและชุมชน
เป็ นแหล่งสร้ างรายได้ หลักของประเทศและเป็ นแหล่งกระจายรายได้ ส่ทู ้ องถิ่น ส่งเสริ มการทาการเกษตรที่
เกือ้ กูลกับระบบนิเวศตามแนวคิดของการทาเกษตรแบบยัง่ ยืน พัฒนากลุ่มสินค้ าเศรษฐกิจสร้ างสรรค์เพื่อ
สร้ างสินค้ าและบริ การใหม่ ๆ ให้ เป็ นทางเลือกหนึ่งในการสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ กับประเทศ
ส่ง เสริ ม การลงทุน ด้ านวิจัยและพัฒ นาพร้ อมทัง้ ผลักดันให้ มี ก ารนางานวิจัย ไปต่อยอด ถ่า ยทอด และ
4
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ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ทงเชิ
ั ้ งพาณิชย์และชุมชน และสร้ างโอกาสทางการตลาดให้ กบั สินค้ าหรื อบริ การที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนส่งเสริ มการปรับพฤติกรรมการบริ โภคสู่สงั คมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ควบคู่
กับอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และสร้ างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ ยงั่ ยืน
กรอบยุทธศาสตร์ การจัดการด้ านอาหารของประเทศไทยกาหนดวิสยั ทัศน์ให้ ประเทศไทยผลิตอาหาร
ที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย มีความมัน่ คงด้ านอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อชาวไทยและชาวโลก โดยคาดว่าจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์หลายด้ าน เช่น ผู้บริ โภคเข้ าถึงอาหารที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
ทังอาหารที
้
่ผลิตในประเทศและอาหารนาเข้ า สร้ างความเชื่อมั่นให้ กับอาหารส่งออก เพิ่มศักยภาพและ
ขยายโอกาสด้ า นการตลาดให้ กับ อาหารไทยผ่ า นทางวัฒ นธรรมและคุณ ค่า ทางโภชนาการ โดยให้
ความสาคัญกับประเด็นด้ านความปลอดภัยและความมั่นคงด้ านอาหาร (Food safety and Food
security) เพื่อให้ ประเทศไทยมีอาหารที่เพียงพอกับการบริ โภคภายในประเทศ รวมถึงสามารถรองรับการ
บริโภคจากต่างประเทศได้ ระดับหนึง่
บุคลากรทางด้ านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ เกิดความสาเร็ จ
ดังกล่าว โดยการนาความรู้ทางด้ านจุลชีววิทยามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในอนาคต
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
จะเผชิญกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทยทัง้ ระดับ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ภาคเกษตรกรรมของไทยได้ ก้าวเข้ าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสูง เมื่อโลกก้ าว
เข้ าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีกรอบแนวคิดเสรี นิยมใหม่เป็ นกรอบนาในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม สถานการณ์ในระดับโลกและระดับประเทศได้ ส่งผลต่อวิถีการผลิต การบริ โภคในประเทศ ซึ่งถูก
ผูกโยงไปสู่ระดับระหว่างประเทศมากขึน้ มีการปรั บเปลี่ยนกติกาการค้ าโลกและกติการะหว่างประเทศ
ส่งผลกระทบในทางลบหลายประการ เช่น เป็ นอุปสรรคต่อการส่งออก เนื่องจากมาตรการกีดกันทางการค้ า
ที่ไม่ใช่ภาษี กฎระเบียบด้ านสิ่ง แวดล้ อม ความมัน่ คงทางอาหารและพลังงานโลกมีแนวโน้ มจะเป็ นปั ญหา
สาคัญ เศรษฐกิ จ และสัง คมโลกได้ ปรั บเปลี่ ยนจากสัง คมเกษตรกรรมสู่สัง คมอุตสาหกรรม และสัง คม
ฐานความรู้ ทาให้ วัฒนธรรมของโลกแพร่ เข้ าสู่ประเทศไทยผ่านกระแสโลกาภิวัตน์ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมไทยทังด้
้ านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการ
บริ โภค การเปลี่ ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมเพื่อยัง ชีพมาเป็ นการผลิตขนาดใหญ่ที่มี ความ
ทันสมัย เพิ่มรายได้ และพัฒนาความรู้ เกษตรกรให้ สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อ
พัฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นอุต สาหกรรมให้ สูง ขึ น้ สามารถรองรั บ การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ และ
สอดคล้ องกับนโยบายของประเทศในการผลักดันให้ ครัวไทยเป็ นครัวโลก
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
บริ บทการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
และในประเทศ จึงจาเป็ นต้ องมีการการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของ
ชาติ เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเตรี ยมพร้ อมรั บความ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้ า ในปั จจุบนั สาขาวิชาจุลชีววิทยา
เป็ นสาขาวิชาที่เป็ นที่ต้องการของตลาดและความรู้ ทางด้ านจุลชีววิทยาสามารถประยุกต์ใช้ ได้ กับงานใน
หลายด้ าน บุคลากรที่มีความรู้ทางด้ านจุลชีววิทยากาลังเป็ นที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมเป็ นสังคมอุตสาหกรรม และยังนาความรู้
ความสามารถไปพัฒ นาทัง้ ด้ า นการเกษตร อุ ต สาหกรรม การพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารจัด การปั ญ หา
สิ่งแวดล้ อม การแพทย์ เป็ นต้ น
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรฯ ให้ สอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
และคุณธรรมสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและประเทศตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วย
ความสาคัญตามพันธกิจดังกล่าว ผนวกกับการศึกษาข้ อมูลด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวั ฒนธรรม
จึงเห็นควรปรับปรุ งหลักสูตรเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาใหม่ให้ มีมาตรฐานสูง พัฒนาศักยภาพด้ าน
วิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถสูงในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
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13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่ น รายวิชาที่
เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้ องเรี ยนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี ้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เป็ นหลักสูตรที่องค์ความรู้ ตา่ ง ๆ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนาจุลินทรี ย์มาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ โดย
การแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ที่ มี มูลค่าสูง ขึน้ นอกจากนี ้ ความรู้ ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รวมทังบริ
้ หารธุรกิจ เป็ นสิ่งที่สาคัญ
เช่นเดียวกัน ดังนันจึ
้ งได้ มีการปรึกษากับคณะวิชาต่าง ๆ เพื่อจัดโครงสร้ างการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ อง
กับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. คณะศิลปศาสตร์ รับผิดชอบสอนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ (รายวิชา GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต GE 1082 โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต และ
GE 2153 วัฒนธรรมไทย-จีน)
- รายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (รายวิชา GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก GE 1112 ชีวิตกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และ GE 2202 กฎหมายกับสังคม)
- รายวิชากลุ่มวิชาภาษา (รายวิชา GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร GE 2133 ภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร 1 GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
EG 5153 การฟั ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ และ EG 5163 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ)
- รายวิช ากลุ่ม วิ ช าวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (รายวิช า CS 1001 การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปในชีวิตประจาวัน GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู้ และ
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด)
2. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน รับผิดชอบสอนวิชาในกลุม่ วิชาภาษา (รายวิชา GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 1 GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 GE 1113 จีนศึกษา)
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม รับผิดชอบสอนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้ าน กลุม่ วิชาชีพ
(รายวิชา MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม)
4. คณะบริหารธุรกิจ รับผิดชอบสอนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้ าน กลุม่ วิชาชีพ (รายวิชา MI 3152
การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม)
5. สาขาวิทยาศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับผิดชอบสอนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้ าน
กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ (รายวิชา MA 1013 แคลคูลสั 1 และ ST 2003 ชีวสถิต)ิ
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6. สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับผิดชอบสอนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้ าน
กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ (รายวิชา BI 1043 หลักชีววิทยา และ BI 1061 ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา)
7. สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับผิดชอบสอนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้ าน
กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ (รายวิชา BH 2333 ชีวเคมีพื ้นฐาน BH 2341 ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีพื ้นฐาน
CH 1293 เคมีทวั่ ไป CH 1301 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป CH 2233 อินทรี ย์เคมีพื ้นฐาน CH 2241 ปฏิบตั กิ าร
อินทรี ย์เคมีพื ้นฐาน CH 2313 เคมีวิเคราะห์ CH 2321 ปฏิบตั กิ ารเคมีวิเคราะห์ PH 1142 ฟิ สิกส์พื ้นฐาน
ทางชีวภาพ และ PH 1181 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์พื ้นฐานทางชีวภาพ)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมาเรี ยน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนิ นการโดยคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร ซึ่ง มี หัว หน้ า สาขาวิ ช าเป็ นประธานรั บผิ ด ชอบ
หลักสูตรภายใต้ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เป็ นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้ มี
ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ พื ้นฐานทางจุลชีววิทยา ได้ แก่ การจาแนก
สายพัน ธุ์ สรี ร วิ ท ยา พัน ธุ ก รรม และจุล ชี ว วิ ท ยาประยุก ต์ ได้ แ ก่ จุล ชี ว วิ ท ยาทางอาหาร จุล ชี ว วิ ท ยา
สิ่งแวดล้ อม จุลชีววิทยาทางการเกษตร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม การนาจุลินทรี ย์มาใช้ ประโยชน์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ค่าทางอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครื่ องดื่ม เอนไซม์ กรดอะมิโน ยา แอลกอฮอล์ที่ใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิง เป็ นต้ น การวินิจฉัยเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ปนเปื อ้ นในผลิตภัณฑ์ การสร้ างสายพันธุ์จลุ ินทรี ย์ใหม่ ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อนาจุลินทรี ย์มาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมลู ค่าสูงทางเศรษฐกิจ และเป็ นที่ต้องการ
ของตลาดทังภายใน
้
และภายนอกประเทศ หรื อเพิ่มอัตราการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทังการดู
้
แลจัดการระบบ
สิ่งแวดล้ อมในโรงงานอุตสาหกรรม กฎระเบียบมาตรฐานสากล การวิเคราะห์อนั ตรายและจุดควบคุมวิกฤติ
(Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) และได้ ความรู้ ในเชิงการคิดสร้ างสรรค์ เพื่ อ
นาไปสูก่ ารพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จึงมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถทังทางภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ ในทางจุลชีววิทยาพื ้นฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ
จุลชีววิทยาทางด้ านการผลิต การตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับอาหาร ยา การเกษตร และสิ่งแวดล้ อม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถในการทางาน และสามารถแก้ ปัญหาต่าง ๆ ทาง
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส าหรั บ ภาคอุต สาหกรรม มี ค วามรู้ ใฝ่ ศึก ษา ติดตามความก้ า วหน้ า ของ
วิทยาการ และนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ าน และงานวิจยั ได้ อย่างเหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความพร้ อมทังความรู
้
้ ด้านวิชาชีพ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีทกั ษะใน
การสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีความคิดริ เริ่ ม และสามารถดาเนินชีวิตที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณธรรม 6 ประการ ได้ แก่ ขยัน
อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กตัญญู และดาเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทังมี
้ ความ
รับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง ใช้ ภาษาอังกฤษได้ อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้ บณ
ั ฑิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเบื ้องต้ นได้
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาขันสู
้ งต่อไป
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร- - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐาน
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จากหลักสูตรในระดับชาติที่
อุตสาหกรรม ให้ มีมาตรฐานไม่
ทันสมัย
ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนมามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการของสังคม
และการเปลี่ยนแปลงของโลก

- สารวจความต้ องการของผู้ใช้
บัณฑิตและบัณฑิต

-

-

- พัฒนาบุคลากรด้ านการเรี ยน
การสอน และบริ การวิชาการ

- สนับสนุนบุคลากรด้ านการ
เรี ยนการสอนให้ ทางานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก

-

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
พัฒนาหลักสูตร
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
รายงานผลการสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
รายงานผลการสารวจ
ภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต
รายงานการประเมินผลจาก
การฝึ กงานของนักศึกษา
ปริมาณงานบริการวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยแบ่งปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึง่ เป็ นภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
หมวดที่ 2 (ภาคผนวก ก)
1. ภาคการศึกษาปกติมี 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 แต่ละ
ภาคการศึกษามีระยะเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า 15 สัปดาห์
2. ภาคฤดูร้อนมี 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดชัว่ โมงเรี ยนของ
แต่ละรายวิชาให้ เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหน่ วยกิต
1. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมง มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. รายวิชาภาคปฏิบตั ทิ ี่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง 2 ถึง 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา
ภาคปกติ ตังแต่
้ 30 ถึง 45 ชัว่ โมง ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ ก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาค
การศึกษาปกติ ตังแต่
้ 45 ถึง 90 ชัว่ โมง ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทังนี
้ ้ขึ ้นกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถนุ ายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
หลักสูตรปริ ญญาตรี นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน
16 ภาคการศึกษาปกติ
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
จานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนได้ มีดงั นี ้
1. นักศึกษาสภาพปกติ ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ ภาคละไม่ต่ากว่า 9 หน่วย
กิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
2. นักศึกษาสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติไ ด้ ภาคละไม่ต่ากว่า 6
หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต
3. ในกรณีที่นกั ศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ให้ ลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนดไว้ ไม่เกิน 3
หน่วยกิต แต่ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดี
4. ให้ นกั ศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา หรื อมีเหตุสดุ วิสยั ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนต่า
กว่าที่กาหนดไว้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณบดี
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
1. นักศึกษามีสิทธิ์เข้ าสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน และได้ รับใบเสร็ จรับเงินลงทะเบียน
เรี ยนแล้ วเท่านัน้
2. นักศึกษาจะต้ องมีเวลาเรี ยนในรายวิช าหนึ่ง ๆ ทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บตั ิ และ/หรื อ
ฝึ กงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยน จึงจะมีสิทธิ์เข้ าสอบในรายวิชานัน้ ยกเว้ นมี
เหตุจาเป็ นอย่างยิ่งและได้ รับการอนุมตั จิ ากคณบดีคณะที่อานวยการสอนรายวิชานัน้
3. ให้ มีการวัดผลเมื่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา ในระหว่างภาคการศึกษาอาจจะมีการวัดผลด้ วย
ก็ได้ ยกเว้ นรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ๆ ในกรณีนกั ศึกษาขาดสอบอันเกิด
จากเหตุจาเป็ นอย่างยิ่ง อาจผ่อนผันให้ เข้ าสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนัน้ โดยการจัดสอบ
เป็ นกรณีพิเศษ และได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีที่นกั ศึกษาสังกัด
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2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1. เป็ นผู้มีความรู้ สอบไล่ได้ ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ไม่เคยต้ องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้ นแต่ในกรณีโทษนันเกิ
้ ดจากความผิดอันได้ กระทา
โดยประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุโทษ
3. มีความประพฤติดี ไม่เ คยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่ องจากความประพฤติ
เสื่อมเสีย
4. ไม่เป็ นคนวิกลจริต และมีความสมบูรณ์ทางจิตใจ
5. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงหรื อโรคอื่นที่สงั คมรังเกียจ
6. ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายที่มีผลต่อการปฏิบตั งิ านด้ านจุลชีววิทยา
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
1. การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2. การสอบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. การคัดเลือกโดยวิธีเทียบโอน หรื อสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
4. รับเข้ าตามโครงการพิเศษ
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปั ญหาด้ านคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้ าที่มีความหลากหลาย ซึ่งต้ องการการปรับความรู้ พืน้ ฐาน
อย่างเหมาะสมสาหรับการเรี ยนรู้ในขันสู
้ งต่อไป
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
สร้ างแรงจูงใจให้ นักศึกษา และพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนให้ เข้ มแข็ง โดยเน้ นเทคนิคการ
ปฏิบตั ใิ นห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ เป็ นลักษณะเด่นของหลักสูตร
2.5 แผนการรั บนักศึกษาและผู้สาเร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ชันปี
้ ที่ 1

2556
60

2557
60

ปี การศึกษา
2558
60

ชันปี
้ ที่ 2

61

54

54

54

54

ชันปี
้ ที่ 3

56

55

49

49

49

ชันปี
้ ที่ 4
รวม

53
230

50
219

50
213

44
207

44
207

จานวนนักศึกษา

2559
60

2560
60

หมายเหตุ : คาดว่าปี แรกและปี ที่สองนักศึกษาจะมีโอกาสลาออกและสอบไม่ผา่ นไม่เกิน 10 เปอร์ เซ็นต์
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ดังนี ้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่ าบารุ งการศึกษา + ค่ าลงทะเบียน
จานวนนักศึกษา (คน)
รวมรายรับ (บาท)

2556

2557

230

219

17,202,600

ปี งบประมาณ
2558
213

16,279,600

15,644,050

2559

2560

207

207

14,866,650

14,866,650

2559

2560

ปี งบประมาณ

หมวดเงิน
2556

2557

2558

1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1,101,600

1,542,240

2,203,200

2,423,520

2,643,840

1.2 อาจารย์ประจาร่วมสอน

788,050

788,050

788,050

788,050

788,050

2. ค่าใช้ จา่ ยดาเนินการ (ห้ องเรียน)

590,350

578,300

578,300

600,850

600,850

7,399,981

7,814,092

8,066,159

7,724,068

7,724,068

9,879,981

10,722,682

1. ค่าหนังสือ/ตารา/วารสาร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2. ค่าครุภณ
ั ฑ์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3. วัสดุ / อุปกรณ์ทางการศึกษา

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

10,379,981

11,222,682

230

219

213

207

207

41,397

51,012

57,515

58,147

59,212

ก. ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร

3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนกลาง
รวม ก

11,635,709 11,536,488 11,756,808

ข. งบลงทุน

รวม ข
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา* *
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา (บาทต่อปี )
หมายเหตุ : * หมายถึง

12,135,709 12,036,488 12,256,808

ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางเป็ นค่าเฉลีย่ จากค่าใช้ จ่ายส่วนสนับสนุนการเรี ยนการสอน และการบริ หาร
ประกอบด้ วยเงินเดือน หนังสือ ค่าสาธารณูปโภค เอกสารประกอบการสอน เจ้ าหน้ าที่รักษา
ความสะอาด/รักษาความปลอดภัย ค่าใช้ จ่ายดาเนินงานความร่วมมือต่าง ๆ
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2.7 ระบบการศึกษา
หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบชันเรี
้ ยน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 6 การศึกษาข้ ามสถาบัน การย้ ายสาขาวิชา การย้ ายรอบ และ
การโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น (ภาคผนวก ก)
หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา (Course number) ประกอบด้ วยอักษรโรมัน 2 ตัว ตามด้ วยเลข 4 หลัก มีความหมาย
ดังนี ้
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี ้
BH หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ กลุม่ วิชาชีวเคมี
BI หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ กลุ่มวิชาชีววิทยา
CS หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
CH หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ กลุม่ วิชาเคมี
EG หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
GE หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
MA หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ กลุม่ วิชา
คณิตศาสตร์
MI หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
PH หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ กลุม่ วิชาฟิ สิกส์
ST หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ กลุม่ วิชาสถิติ
รหัสตัวเลข
เลขหลักพัน
หมายถึง
เลขหลักร้ อยและหลักสิบ หมายถึง
เลขหลักหน่วย
หมายถึง

ระดับชันปี
้ ที่ศกึ ษา
ลาดับวิชา
จานวนหน่วยกิต

การกาหนดชัว่ โมงกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหน่วยกิตรายวิชาใช้ รหัส ดังนี ้
A (B1/B2 - C1/C2 - D1/D2)
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A
B1
B2
C1
C2
D1
D2

หมายถึง จานวนหน่วยกิตทังหมดของรายวิ
้
ชา
หมายถึง จานวนหน่วยกิตการบรรยาย
หมายถึง จานวนชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
หมายถึง จานวนหน่วยกิตการฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องทดลอง
หมายถึง จานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องทดลองต่อสัปดาห์
หมายถึง จานวนหน่วยกิตการฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม
หมายถึง จานวนชัว่ โมงการฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามต่อสัปดาห์

หมายเหตุ : จานวนหน่วยกิตในวงเล็บรวมกันต้ องเท่ากับจานวนหน่วยกิตรวมทังหมด
้
B1 + C1 + D1 = A
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่ น้อยกว่ า 131 หน่ วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร โครงสร้ างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้ องกับที่กาหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- กลุม่ วิชาภาษา
กลุ่มวิชาเลือก
2) หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
- วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
- วิชาวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
24
6
7
2
9
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 95 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
GE 1072
GE 1082
GE 1092

GE 1102
GE 1112
GE 1113

GE 1122

GE 1043
GE 1053
GE 1063

- กลุม่ วิชามนุษย์ศาสตร์
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Health and Development of Quality of Life
โลกทัศน์กบั การดาเนินชีวิต
Worldview and Ways of Life
จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
Psychology of Living
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
ไทยกับสภาวการณ์โลก
Thailand in Contemporary World Events
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
Life & Sufficiency Economy
จีนศึกษา
Chinese Studies
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู้
Information Technology and Learning
- กลุม่ วิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language and Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication II

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
24 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
2(1/1-1/2-0)

Prerequisite
-

2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

7 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

2(2/2-0-0)

-

3(3/3-0-0)

-

2 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

9 หน่วยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

3(2/2-1/2-0)

-

3(2/2-1/2-0)

GE 1053
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วิชาเลือก

GE 2182
GE 2192
GE 2222
GE 2242

GE 2241
GE 2202
GE 2212
GE 1132
GE 2142
GE 2152

CS 1001
GE 2232

ให้ เลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่ อไปนี ้
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สุนทรี ยภาพแห่งชีวิต
Aesthetics for Life
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
Thai Culture and Wisdom
ตรรกวิทยา : การใช้ เหตุผลในชีวิตประจาวัน
Logic : Reasoning for Daily Life
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural Communication
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ทักษะการเรี ยนรู้ในระดับอุดมศึกษา
Learning Skills in Higher Education
กฎหมายกับสังคม
Law and Society
ภาวะผู้นากับการจัดการ
Leadership and Management
ทักษะและกระบวนการคิด
Thinking Skills and Processes
อาเซียนศึกษา
Asean Studies
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Modern Entrepreneurship
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป
Application of Software in Daily Life
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม
Humans and Environments

6 หน่ วยกิต

2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

1(0-1/2-0)

-

2(2/2-0-0)
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GE 2133
GE 2143

-กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Comunication 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Comunication 2

3(2/2-1/2-0)

-

3(2/2-1/2-0)

GE 2133

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
ไม่ น้อยกว่ า 95 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้ านประกอบด้ วย 2 กลุม่ วิชา ดังต่อไปนี ้
- กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
BH 2333 ชีวเคมีพื ้นฐาน
Basic Biochemistry
BH 2341 ปฏิบตั ิการชีวเคมีพื ้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory
BI 1043 หลักชีววิทยา
Principles of Biology
BI 1061 ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
CH 1293 เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
CH 1301 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
General Chemistry
CH 2233 อินทรี ย์เคมีพื ้นฐาน
Basic Organic Chemistry
CH 2241 ปฏิบตั ิการอินทรี ย์เคมีพื ้นฐาน
Basic Organic Chemistry Laboratory
CH 2313 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
CH 2321 ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry

47 หน่วยกิต
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)

Prerequisite
BI 1043 and
CH 2233
CH 2241

3(3/3-0-0)

-

1(0-1/3-0)

-

3(3/3-0-0)

-

1(0-1/3-0)

-

3(3/3-0-0)

CH 1293

1(0-1/3-0)

CH 1301

3(3/3-0-0)

CH 1293

1(0-1/3-0)

-
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EG 5153 การฟั ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English Listening-Speaking for Professional Purposes
EG 5163 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English Reading-Writing for Professional Purposes
MA 1013 แคลคูลสั 1
Calculus I
MI 1012 จุลชีววิทยาพื ้นฐาน
Basic Microbiology
MI 1021 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาพื ้นฐาน
Basic Microbiology Laboratory
MI 2043 สรี รวิทยาของจุลินทรี ย์
Microbial Physiology
MI 2053 วิทยาแบคทีเรี ยดีเทอร์ มิเนตีฟ
Determinative Bacteriology
MI 2313 ราวิทยาและสาหร่ายวิทยา
Mycology and Phycology
PH 1142 ฟิ สิกส์พื ้นฐานทางชีวภาพ
Fundamental Physics for Biology
PH 1181 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์พื ้นฐานทางชีวภาพ
Fundamental Physics for Biology Laboratory
ST 2003 ชีวสถิติ
Biostatistics
- กลุม่ วิชาชีพ
MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม
Environmental Microbiology
MI 3152 การบริ หารโรงงานอุตสาหกรรม
Management in Industry
MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
MI 3333 พันธุศาสตร์ ของจุลินทรี ย์
Microbial Genetics

3(3/3-0-0)

GE 1063

3(3/3-0-0)

GE 1063

3(3/3-0-0)

-

2 (2/2-0-0)

BI 1043

1(0-1/3-0)

-

3(2/2-1/3-0)

MI 1012

3(2/2-1/3-0)

MI 1012

3(2/2-1/3-0)

MI 1012

2(2/2-0-0)

MA 1013

1(0-1/3-0)

-

3(3/3-0-0)

MA 1013

48 หน่วยกิต
3(2/2-1/3-0)

Prerequisite
MI 1012 and
MI 2043
MI 1012

2(2/2-0-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)

MI 1012 and
MI 1021
MI 1012
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MI 3343

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
3(2/2-1/3-0)
Industrial Microbiology I
MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
3(2/2-1/3-0)
Industrial Microbiology II
MI 3363 เอนไซม์จากจุลินทรี ย์เบื ้องต้ น
3(2/2-1/3-0)
Basic Microbial Enzymes
MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์
3(2/2-1/3-0)
Fermentation Technology and Product Recovery
MI 3333 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร
3(3/3-0-0)
Standard Quality Control of Foods
MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
Medical Microbiology
MI 3403 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรี ย์ในทางอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
Industrial Microbial Products
MI 3412 การวิเคราะห์แบคทีเรี ยก่อโรคและสารพิษในอาหาร
2(1/1-1/3-0)
Detection of Pathogens and Toxins in Foods
MI 4233 การฝึ กงาน 1
3(0-0-3/15)
Training I
MI 4243 การฝึ กงาน 2
3(0-0-3/15)
Training II
MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
Industrial Sanitation
MI 4303 โครงงานพิเศษ
3(0-3/9-0)
Senior Project
MI 4421 สัมมนา
1(0-1/3-0)
Seminar
MI 4431 ระเบียบวิธีวิจยั
1(1/1-0-0)
Research Methodology
MI 4446 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/30)
Cooperative Education in Industrial Microbiology
* นักศึกษาเลือกรายวิชาจากกลุม่ วิชาชีพ ดังนี ้
(1) รายวิชา MI 4233 การฝึ กงาน 1 และ MI 4243 การฝึ กงาน 2 จานวนรวม 6 หน่วยกิต
หรื อ
(2) รายวิชา MI 4446 สหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

MI 1012 and
MI 2043
MI 3343
BH 2333 and
MI 2043
MI 2043 and
MI 3343
MI 3163
MI 1012
MI 3353
MI 2053 and
MI 3163
MI 3353
MI 3353
MI 3353 and
MI 3383
MI 3353
MI 3343
ST 2003
MI 3353 and
MI 3383

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
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ให้ เลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ที่ เ ปิ ดสอนในระดับ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ ตามความสนใจ
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
BI 1043
BI 1061
GE 1043
GE 1072
GE 1112
GE 1122
GE 1113
MA 1013
รวม

หลักชีววิทยา
ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู้
จีนศึกษา
แคลคูลสั 1
(19 หน่ วยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ )

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
CH 1293
CH 1301
GE 1053
GE 1092
GE 1102
MI 1012
MI 1021
PH 1142
PH 1181
รวม

เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
ไทยกับสภาวการณ์โลก
จุลชีววิทยาพื ้นฐาน
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
ฟิ สิกส์พื ้นฐานทางชีวภาพ
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์พื ้นฐานทางชีวภาพ
(17 หน่ วยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ )

หน่ วย
กิต
3
1
3
2
2
2
3
3
19

จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
วิชาบังคับ
ก่ อน
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึ กงาน
3
0
0
0
3
0
3
0
0
1
2
0
2
2
3
3
17

0
0
0
0
5

0
0
0
0
0

-

จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
หน่ วย
วิชาบังคับ
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึ กงาน
ก่ อน
3
3
0
0
1
0
3
0
3
2
2
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
BI 1043
1
0
3
0
2
2
0
0
MA 1013
1
0
3
0
17
13
11
0
-
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ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
CH 2233
CH 2241
GE 1063
GE 1082
GE …….
MI 2053
MI 2313
รวม

อินทรี ย์เคมีพื ้นฐาน
ปฏิบตั ิการอินทรี ย์เคมีพื ้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
โลกทัศน์กบั การดาเนินชีวิต
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิทยาแบคทีเรี ยดีเทอร์ มิเนตีฟ
ราวิทยาและสาหร่ายวิทยา
(18 หน่ วยกิต 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ )

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
BH 2333 ชีวเคมีพื ้นฐาน
BH 2341
CH 2313
CH 2321
GE …….
MI 2043
EG 5153
…………
รวม

ปฏิบตั ิการชีวเคมีพื ้นฐาน
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป
สรี รวิทยาของจุลินทรี ย์
การฟั ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
เลือกเสรี
(20 หน่ วยกิต 26 ชั่วโมง/สัปดาห์ )

หน่ วย จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึ กงาน
3
3
0
0
1
0
3
0
3
2
2
0
2
2
0
0
3
3
0
0
3
2
3
0
3
2
3
0
18
14
11
0

วิชาบังคับ
ก่ อน
CH 1293
CH 1301
GE 1053
MI 1012
MI 1012
-

หน่ วย จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึ กงาน
3
3
0
0

วิชาบังคับ
ก่ อน
BI 1043,
CH 2233
CH 2241
CH 1293
MI 1012
GE 1063
-

1
3
1
3
3
3
3
20

0
3
0
3
2
3
3
17

3
0
3
0
3
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
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จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึ กงาน
2
3
0

MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม

หน่ วย
กิต
3

MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร

3

2

3

0

MI 3333 พันธุศาสตร์ ของจุลินทรี ย์
MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1

3
3

2
2

3
3

0
0

MI 3393
ST 2003
…………
รวม

3
3
3
21

3
3
3
17

0
0
0
12

0
0
0
0

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
ชีวสถิติ
เลือกเสรี
(21 หน่ วยกิต 29 ชั่วโมง/สัปดาห์ )

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึ กงาน
2
0
0
2
3
0
2
3
0

MI 3152 การบริ หารโรงงานอุตสาหกรรม
MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
MI 3363 เอนไซม์จากจุลินทรี ย์เบื ้องต้ น

2
3
3

MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์
MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร
MI 3403 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรี ย์ในทาง
อุตสาหกรรม
MI 3412 การวิเคราะห์แบคทีเรี ยก่อโรคและ
สารพิษในอาหาร
รวม (19 หน่ วยกิต 27 ชั่วโมง/สัปดาห์ )

3

2

3

0

3
3

3
3

0
0

0
0

2

1

3

0

19

15

12

0

วิชาบังคับ
ก่ อน
MI 1012,
MI 2043
MI 1012,
MI 1021
MI 1012
MI 1012,
MI 2043
MI 1012
MA 1013
วิชาบังคับ
ก่ อน
MI 1012
MI 3343
BH 2333,
MI 2043
MI 2043,
MI 3343
MI 3163
MI 3353
MI 2053,
MI 3163
-
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ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

EG 5163 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม

3
3

MI 4421
MI 4431
MI 4303
รวม

1
1
3
11

สัมมนา
ระเบียบวิธีวิจยั
โครงงานพิเศษ
(11 หน่ วยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ )

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

MI 4233 การฝึ กงาน 1
MI 4243 การฝึ กงาน 2

3
3

จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึ กงาน
3
0
0
3
0
0
0
1
0
7

3
0
9
12

0
0
0
0

จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึ กงาน
0
0
15
0
0
15

วิชาบังคับ
ก่ อน
GE 1063
MI 3353,
MI 3383
MI 3343
ST 2003
MI 3353
วิชาบังคับ
ก่ อน
MI 3353
MI 3353

หรือ
MI 4446 สหกิจศึกษา
รวม (6 หน่ วยกิต 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ )

6

0

0

30

6

0

0

30

MI 3353,
MI 3383
-

หมายเหตุ : ในภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาจากกลุม่ วิชาชีพ ดังนี ้
1. รายวิชา MI 4233 การฝึ กงาน 1 และ MI 4243 การฝึ กงาน 2 จานวนรวม 6 หน่วยกิต
หรื อ
2. รายวิชา MI 4446 สหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Health and Development of Quality of Life)
2(1/1-1/2-0)
Prerequisite : None
ความจาเป็ นและความต้ องการของมนุษย์ในการออกกาลังกาย การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิต โครงสร้ างและหน้ าที่การทางานของร่างกายมนุษย์ หลักการและวิธีการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย นันทนาการ
เพื่ อสุขภาพ การเป็ นผู้น าและผู้ตามที่ ดี การน าความรู้ และทัก ษะการออกกาลัง กายไปประยุกต์ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม การฝึ กภาคปฏิบตั ิ
GE 1082 โลกทัศน์ กับการดาเนินชีวิต
(Worldview and Ways of Life)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ความหมายและความสาคัญของโลกทัศน์ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ โลกทัศน์กับการ
ดาเนินชีวิตที่ดีงามทังในระดั
้
บปั จเจกชน สังคมและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นฐานจริ ยธรรมทางปรัชญาและศาสนา
โลกทัศน์ที่มีตอ่ การอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
(Psychology for Living)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ศาสตร์ เ กี่ ย วกับ ความเข้ า ใจตนเอง การตระหนัก ในคุณ ค่า ของตน ความเข้ า ใจผู้อื่น
การสร้ างความสัม พันธ์ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดารงชีวิต เสริ มสร้ างการทางานร่ วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการกับปั ญหา และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์ โลก
(Thailand and Contemporary World Events)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
การปรับตัวของไทยด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อง สัง คม วัฒ นธรรมและสิ่ง แวดล้ อม การ
สื่อสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดการค้ าเสรี ไทยกับเขต
การค้ าเสรี สาคัญแนวโน้ มของภูมิภาคเอเซียและสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือในการ
แก้ ปัญหาของประชาคมโลกเพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
(Life and Sufficiency Economy)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ความเป็ นมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดาเนินชีวิตและการปฏิบตั ิตนตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ ระหว่างเกษตรทฤษฎี ใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาในโครงการพระราชดาริ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณี ตวั อย่างเศรษฐกิจ
พอเพียงและการร่วมเป็ นพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
(Chinese Studies )
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ประชากร ชนชาติ ศาสนา
เศรษฐกิจ การค้ าระหว่างประเทศ การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ไทย-จีน
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language and Communication)
3(3/3-0-0)
Prerequisite : None
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทยในด้ านการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน การฟั งและการ
อ่านจับใจความ การพูดในที่ ประชุม การเขี ยนรู ปแบบต่าง ๆ การใช้ ภ าษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่ง พิม พ์
ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ ภาษาไทยในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ ้นในสังคม ทังฐานะผู
้
้ รับสารและผู้สง่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication I)
3(2/2-1/2-0)
Prerequisite : None
การใช้ ภาษาทัง้ 4 ด้ าน คือ การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้ นการฟั งและการ
พูดในชีวิตประจาวัน
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GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication II)
3(2/2-1/2-0)
Prerequisite : GE 1053
การใช้ ทกั ษะภาษาทัง้ การอ่าน และการเขียนในระดับที่ ด้ าน คือ การฟั ง การพูด 4
สูงขึ ้นโดยเน้ นการฟั งและการพูดในชีวิตประจาวัน
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู้
(Information Technology and Learning)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั และโปรแกรมประยุกต์ในการสืบค้ นข้ อมูล
การแสวงหาความรู้ การสื่ อ สารและการแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ฐานข้ อมูลและแหล่งข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเลือก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 2182 สุนทรียภาพแห่ งชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life )
Prerequisite : None
ความหมาย ประวัตแิ ละพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรี ยศาสตร์ ความซาบซึ ้งในคุณค่าแห่ง
ความงามด้ านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ความสัมพันธ์
ระหว่างความงาม ความดีและความจริง ศิลปะกับศีลธรรมและคุณค่าแห่งความงามในชีวิตประจาวัน
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Culture and Wisdom )
Prerequisite : None
พัฒนาการและการคลี่คลายขยายตัวของวัฒนธรรมตังแต่
้ อดีตสู่ปัจจุบนั ลักษณะสังคม
และวัฒนธรรมไทย ศาสนา ความเชื่อ จารี ตประเพณี ศิลปกรรม และภูมิปัญญาไทย บทบาทหน้ าที่และ
ทิศทางของวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวตั น์
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GE 2222 ตรรกวิทยา : การใช้ เหตุผลในชีวิตประจาวัน
2(2/2-0-0)
(Logic : Reasoning for Daily Life )
Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของตรรกวิทยา ภาษากับการอ้ างเหตุผล ประโยคตรรกวิทยา
และการตีความประโยคไวยากรณ์ให้ เป็ นประโยคตรรกวิทยา การอ้ างเหตุผลทางตรรกวิทยา เกณฑ์ ตดั สิน
การอ้ างเหตุผล ข้ อบกพร่องในการอ้ างเหตุผล และการวิเคราะห์การอ้ างเหตุผลที่ปรากฏในชีวิตประจาวัน
GE 2242 การสื่อสารระหว่ างวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : None
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและการดาเนินชีวิตของบุคคล
ต่างวัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลต่อการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ความสาคัญการ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกต่าง การเลือกใช้ สื่อและเตรี ยมสารให้ เหมาะกับผู้รับสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 2241 ทักษะการเรี ยนรู้ ในระดับอุดมศึกษา
1(1/1-0-0)
(Learning Skills in Higher Education )
Prerequisite : None
ระบบการศึกษาและหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คุณลักษณะของผู้ที่ประสบผลสาเร็ จใน
การเรี ย น การสร้ างแรงจูง ใจและการตัง้ เป้าหมายในการเรี ยน แนวปฏิ บัติที่ ดีข องทักษะการเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษา และการสร้ างสมาธิในการเรี ยน การเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมนักศึกษา
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งสัง คม รั ฐ กับ กฎหมาย ทฤษฎี แ ละแนวคิด ทางสัง คมวิ ท ยาทาง
กฎหมาย ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อการสร้ างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบังคับใช้ กฎหมาย
และการปฏิบตั ิตามกฎหมายในสภาพความเป็ นจริ งของสังคม กรณีศกึ ษาและสถานการณ์จาลอง บทบาท
ของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม กฎหมายกับการ
พัฒนาประเทศ
GE 2212 ภาวะผู้นากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลัก ษณะของผู้น าและภาวะความเป็ นผู้น า การพัฒ นาและบูร ณาการ กระบวนการ
ทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางด้ านการทางานร่วมกับผู้อื่น
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GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
(Thinking Skills and Process)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ลักษณะและขอบข่ายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการสร้ างทักษะการคิด การคิดอย่างเป็ น
ระบบ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดในเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ การคิดสร้ างสรรค์ การคิดแก้ ปัญหาและการ
เขี ยนแผนผัง ความคิด การตรวจสอบความคิด การวิเ คราะห์ สัง เคราะห์แ ละแก้ ไ ขในสถานการณ์แ ละ
ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies )
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเป็ นมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และ
ความร่ วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนใน เสาหลั 3ก ด้ านความมัน่ คง ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและ
วัฒนธรรม
GE 2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship )
Prerequisite : None (ไม่เปิ ดสาหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจ พื ้นฐานความรู้ ทางธุรกิจ ที่สามารถ
นาไปใช้ ในการเป็ นผู้ประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้ อม โดยการใช้ หลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ ยงั่ ยืน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
CS 1001 การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรู ปในชีวิตประจาวัน
1(0-1/2-0)
(Application of Software in Daily Life )
Prerequisite : None
วิธีการใช้ งานโปรแกรมสาเร็จรูปประเภทต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรม
ตารางการคานวณ โปรแกรมเพื่อการนาเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูล โปรแกรมสาหรับการ
พัฒนาเว็บเพจ การประยุกต์ใช้ งานในชีวิตประจาวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ งาน
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GE 2232 มนุษย์ กับสิ่งแวดล้ อม
2(2/2-0-0)
(Humans and Environments )
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม ระบบนิเวศ ปั ญหาและผลกระทบจากการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม แนวทางการแก้ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืนและสร้ างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้ อม
กลุ่มวิชาภาษา
GE 3322

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
( Chinese for Communication 1 )
Prerequisite : None (ไม่เปิ ดสาหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)
สัท อัก ษรจี น และการผสมสัท อัก ษรจี น เพื่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งอ่ า น ตัว อัก ษรจี น ตามระบบ
สัทศาสตร์ จี น การฟั ง พูด อ่าน เขี ยนภาษาจี น เรี ยนรู้ คาศัพ ท์ ทั่วไปที่ ใช้ ในชี วิตประจ าวัน และระบบ
ไวยากรณ์พื ้นฐานง่าย ๆ
GE 3312

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2/2-1/2-0)
( Chinese for Communication 2)
Prerequisite : GE 2133 (ไม่เปิ ดสาหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)
การฟั ง พูด อ่านภาษาจีน เรี ยนรู้ คาศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจาวัน และระบบไวยากรณ์
พื ้นฐานง่าย ๆ การเขียนตัวอักษรจีน ตลอดจนการฝึ กหัดเขียนเรี ยงความสัน้ ๆ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
BH 2333 ชีวเคมีพนื ้ ฐาน
(Basic Biochemistry)
3(3/3-0-0)
Prerequisite : BI 1043 และ CH 2233
ส่วนประกอบ โครงสร้ าง คุณ สมบัติทางเคมี ของสารชี วโมเลกุล รวมถึง บทบาท หน้ าที่ และ
กระบวนการเมตาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล จาพวกคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิค
เอนไซม์ โคเอนไซม์ จลนศาสตร์ ของเอนไซม์ ตลอดจนความผิดปกติของเมตาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล
การควบคุมร่างกายให้ อยูใ่ นสภาวะสมดุล การแสดงออกของสารพันธุกรรม หลักของพันธุวิศวกรรม
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BH 2341 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีพนื ้ ฐาน
(Basic Biochemistry Laboratory)
1(0-1/3-0)
Corequisite : BH 2333
Prerequisite : CH 2241
เทคนิคการใช้ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ การวิเคราะห์ชีวโมเลกุล
คุณสมบัตขิ องโปรตีน ปฏิกิริยาของเอนไซม์ และเมตาบอลิสมของคาร์ โบไฮเดรต
BI 1043 หลักชีววิทยา
(Principles of Biology)
3(3/3-0-0)
Prerequisite : None
การจัดระบบโครงสร้ างของสิ่งมีชีวิต สารอาหาร และพลังงานกับการดารงชีวิต การลาเลียงสาร
เข้ าออกเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม การเจริ ญเติบโต และการสืบพันธุ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช สัตว์ และจุลินทรี ย์ นิเวศวิทยา และกระบวนการวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต
BI 1061 ปฏิบัตกิ ารหลักชีววิทยา
(Principles of Biology Laboratory)
1(0-1/3-0)
Corequisite : BI 1043
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการใช้ กล้ องจุลทรรศน์ เซลล์ และองค์ประกอบของเซลล์ การเคลื่อนที่ของ
สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง การแบ่งเซลล์ เนือ้ เยื่อสัตว์ เนือ้ เยื่อพืช
ลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์ การสืบพันธุ์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
CH 1293 เคมีท่ วั ไป
3(3/3-0-0)
(General Chemistry)
Prerequisite : None
โครงสร้ างอะตอม และตารางธาตุ พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ แก๊ ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส
ของเหลว และสมบัติของสารละลาย จลนศาสตร์ เคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยารี ดอกซ์ และ
เคมีไฟฟ้า
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CH 1301 ปฏิบัตกิ ารเคมีท่ วั ไป
1(0-1/3-0)
(General Chemistry)
Corequisite : CH 1293
การทดลองเรื่ องต่า ง ๆ ได้ แ ก่ ปริ ม าณสารสัม พัน ธ์ แก๊ ส สมบัติคอลลิ เกที ฟ ของสารละลาย
อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี ปฏิกิริยารี ดอกซ์ เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความร้ อนของปฏิกิริยาเคมี
การวัดค่า pH และสารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรตกรด-เบส
CH 2233 อินทรีย์เคมีพืน้ ฐาน
(Basic Organic Chemistry)
3(3/3-0-0)
Prerequisite : CH 1293
จาแนก และการเรี ยกชื่อสารประกอบอินทรี ย์ คุณสมบัติทวั่ ไป สเตอริ โอเคมี และปฏิกิริยาของ
สารประกอบอินทรี ย์ประเภทต่าง ๆ ได้ แก่ สารไฮโดรคาร์ บอนชนิดต่าง ๆ อัลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ อัลดีไฮด์
และคี โ ตน กรดคาร์ บ อกซิ ลิ ก และอนุ พัน ธ์ ก รดอะมิ โ น สารที่ ป ระกอบด้ ว ยหมู่ฟั งก์ ชัน นัล หลายหมู่
สารพอลิเมอร์ สารประกอบที่เป็ นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิค
CH 2213 ปฏิบัตกิ ารอินทรีย์เคมีพนื ้ ฐาน
(Basic Organic Chemistry Laboratory)
1(0-1/3-0)
Corequisite : CH 2233
Prerequisite : CH 1301
ทาการทดลองเกี่ยวกับสมบัตทิ างกายภาพของสารอินทรี ย์ วิธีการทาให้ บริ สทุ ธิ์ การวิเคราะห์
สาร ปฏิกิริยาพื ้นฐานของหมู่ฟังก์ชนั่ นอล การสังเคราะห์สารจากปฏิกิริยาเคมีอินทรี ย์
CH 2313 เคมีวิเคราะห์
3(3/3-0-0)
(Analytical Chemistry)
Prerequisite : CH 1293
พื ้นฐานของเคมีวิเคราะห์ การจัดการข้ อมูลเชิงวิเคราะห์ หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์โดย
น ้าหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้ อน และการไทเทรตแบบ
รี ดอกซ์
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CH 2321 ปฏิบัตกิ ารเคมีวิเคราะห์
3(0-1/3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 2313
การวิเ คราะห์ทัง้ เชิง คุณ ภาพและเชิ งปริ ม าณ การวิเคราะห์เชิง คุณภาพ ได้ แก่ การวิเคราะห์
แอนไอออนและแคตไอออนหมู่ต่า ง ๆ การวิเ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณโดยวิ ธี ก ารวิเ คราะห์ น า้ หนัก และการ
วิเคราะห์โดยวิธีไทเทรชัน่ แบบต่าง ๆ ได้ แก่ การวิเคราะห์โดยการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตโดยการเกิด
สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น การไทเทรตแบบตกตะกอน และการไทเทรตโดยการเกิ ด สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น
ตลอดจนการสอบวิเคราะห์ทงเชิ
ั ้ งคุณภาพและเชิงปริมาณ
EG 5153 การฟั ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening-Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจในเนื อ้ หาสาระจากสื่ อประเภทต่าง ๆ ทักษะการสนทนา
การนาเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเป็ นภาษาอังกฤษ ในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
EG 5163 การอ่ าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading-Writing for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้ าใจ การจับใจความจากตารา วารสาร และบทความทางวิชาการ
ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใช้ ศพั ท์ สานวน และหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินวิชาชีพในสาขาวิชา
ดังกล่าว
MA 1013 แคลคูลัส 1
3(3/3-0-0)
(Calculus I)
Prerequisite :None
เวกเตอร์ การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ เรขาคณิตวิเคราะห์บน
ระนาบ การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ น ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ ของฟั งก์ชนั พีชคณิตและฟั งก์ชนั อดิศยั
การประยุกต์อนุพนั ธ์ และการอินทิเกรตฟั งก์ชนั พีชคณิต และฟั งก์ชนั อดิศยั พร้ อมการประยุกต์
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MI 1012 จุลชีววิทยาพืน้ ฐาน
(Basic Microbiology)
3(2/2-0-0)
Prerequisite : BI 1043
หลักของจุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลินทรี ย์ การจาแนกและการจัดหมวดหมู่ การศึกษา
โครงสร้ างและหน้ าที่ของจุลินทรี ย์ การเพาะเลี ้ยง การควบคุมจุลินทรี ย์ พันธุศาสตร์ และเมแทบอลิสม
ของจุลินทรี ย์ ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรี ย์ ความสาคัญของจุลินทรี ย์ทางการเกษตร อาหาร
อุตสาหกรรม สาธารณสุขและการแพทย์ การประยุกต์ใช้ จลุ ชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
MI 1021 ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาพืน้ ฐาน
(Basic Microbiology Laboratory)
1(0-1/3-0)
Corequisite : MI 2012
ปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา การใช้ กล้ องจุลทรรศน์ การย้ อมสีแกรม การศึกษา
โครงสร้ างและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรี ย การเตรี ยมอาหารเพาะเชื ้อ การเพาะเลี ้ยงและเทคนิคการแยกเชื ้อ
บริ สทุ ธิ์ การศึกษาเชื ้อราและสาหร่าย เมแทบอลิสม การนับจานวนจุลินทรี ย์ การกาจัดและยับยังการเจริ
้
ญ
ของจุลินทรี ย์ รวมถึงการตรวจคุณภาพอาหาร น ้า และนม
MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรี ย์
(Microbial Physiology)
3(2/2-1/3-0)
Prerequisite : MI 1012
การศึกษาโครงสร้ างและหน้ าที่ ของจุลินทรี ย์ อัตราการเจริ ญ และปั จ จัยที่ มี ผลต่อการเจริ ญ
การเพาะเลี ้ยง ความต้ องการสารอาหาร การวัดการเจริ ญ ปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์ กลไกการควบคุม
และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ ทาปฏิบตั กิ ารตามหัวเรื่ องซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอร์ มิเนตีฟ
2(3/3-1/3-0)
(Determinative Bacteriology)
Prerequisite : MI 1012
การศึกษาหลักการจัดหมวดหมูข่ องแบคทีเรี ย การแยกเชื ้อบริ สทุ ธิ์จากแหล่งต่าง ๆ วิธีการจาแนก
โดยวิ ธี ท างชี ว เคมี และวี ธี ท างชี ว โมเลกุล เช่ น แผนภู มิ ต้ น ไม้ แสดงความสัม พัน ธ์ ท างวิ วัฒ นาการ
(phylogenetic tree) การศึกษาลาดับเบสบน 16S ribosomal RNA เป็ นต้ น และทาปฏิบตั ิการฝึ กจาแนก
ชนิดแบคทีเรี ย
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MI 2313 ราวิทยาและสาหร่ ายวิทยา
(Mycology and Phycology)
3(2/2-1/3-0)
Prerequisite : MI 1012
การศึกษาชนิดและการจัดจาแนกจุลินทรี ย์กลุม่ ราและสาหร่ายเบื ้องต้ น ความต้ องการสารอาหาร
และปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญ การสืบพันธุ์ ความสัมพันธ์ของราและสาหร่ายกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น และการ
เพาะเลี ้ยง ความสาคัญทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้ อม ทาปฏิบตั ิการตามหัวเรื่ อง
ซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
PH 1142 ฟิ สิกส์ พนื ้ ฐานทางชีวภาพ
(Fundamental Physics for Biology)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : MA 1013
เรื่ อ ง การเคลื่ อ นที่ 1 มิ ติ และ 2 มิ ติ สมบัติ ท างความร้ อนและการขยายตัว ของสสาร
การเคลื่ อ นที่ ใ นของไหล แสง สี เลนส์ แ ละการมองเห็ น การดูด กลื น แสง เครื่ อ งมื อ ทางแสง ไฟฟ้ าใน
ชีวิตประจาวัน ฟิ สิกส์ยคุ ใหม่เบื ้องต้ น
PH 1181 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ พนื ้ ฐานทางชีวภาพ
(Fundamental Physics for Biology Laboratory)
1(0-1/3-0)
Corequisite : PH 1142
เพื่อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองได้ อย่างถูกต้ อง การเคลื่อนที่ของวัตถุใน
ของเหลว การขยายตัวทางความร้ อนของสสาร การปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี การใช้ อุปกรณ์ในการวัด
ปริมาณทางไฟฟ้าเบื ้องต้ น การวัดและคานวณค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับในชีวิตประจาวัน การแทรกสอด
ของแสงและโพลาไรเซชัน่ การศึกษาเลนส์ประกอบ
ST 2003 ชีวสถิติ
3(3/3-0-0)
(Biostatistics)
Prerequisite : MA 1013
ความหมายของชี ว สถิ ติ ประโยชน์ แ ละบทบาทของชี ว สถิ ติ การจัด การข้ อมู ล ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ประเภทของข้ อมูล การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น ความน่าจะเป็ น
และการแจกแจงความน่าจะเป็ น การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติอนุมาน สถิติชีพ การสรุ ปและแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
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2.2 กลุ่มวิชาชีพ
MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Microbiology)
3(2/2-1/3-0)
Prerequisite : MI 1012 and MI 2043
การศึกษาความสมดุลของระบบนิเวศจุลินทรี ย์ การอยู่ร่วมกันของจุลินทรี ย์ บทบาทของจุลินทรี ย์
ต่อ การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้ อ ม จุลิ นทรี ย์ ที่ท าให้ เกิ ดมลพิ ษ การใช้ จุลิ นทรี ย์ เป็ นดัช นี บ่ง บอกการ
ปนเปื อ้ นและการตรวจวิเคราะห์ การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้าเสีย การบาบัด และกาจัดของเสียโดยจุลินทรี ย์
การแก้ ปัญหาสภาพแวดล้ อมเป็ นพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา ทาปฏิบตั ิการตามหัวเรื่ องซึ่งสอดคล้ อง
กับเนื ้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
(Management in Industry)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : MI 1012
การศึก ษาหลัก การเบื อ้ งต้ นของการบริ หารโรงงานอุตสาหกรรม การบริ หาร การผลิ ต และ
การจัดองค์กรการผลิต การวางแผนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริ หารงานบุคคล เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม
MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร
2(3/3-1/3-0)
(Food Microbiology)
Prerequisite : MI 1012 and MI 1021
การศึกษาจุลินทรี ย์ที่มีความเกี่ยวข้ องกับอาหาร ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ใน
อาหาร การปนเปื อ้ นเชื ้อจุลินทรี ย์ในอาหาร จุลินทรี ย์ที่ทาให้ เกิดการเน่าเสียของอาหาร จุลินทรี ย์ที่ทาให้ เกิด
โรค การนาจุลินทรี ย์มาใช้ ในการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารด้ วยวิธี ตา่ ง ๆ คุณภาพและมาตรฐานทาง
จุลชีววิทยาของอาหาร การวิเคราะห์จลุ ินทรี ย์ก่อโรคในอาหารโดยวิธีการดังเดิ
้ มและวิธีรวดเร็ ว ทาปฏิบตั ิการ
ตามหัวเรื่ องซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 3333 พันธุศาสตร์ ของจุลินทรีย์
(Microbial Genetics)
3(3/3-1/3-0)
Prerequisite : MI 1012
การศึกษาโครงสร้ างของสารพันธุกรรมของจุลินทรี ย์ กระบวนการจาลองดีเอ็นเอ การสังเคราะห์
อาร์ เอ็นเอและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์และการซ่อมแซม กระบวนการ
แลกเปลี่ ย นสารพัน ธุ ก รรมในจุลิ น ทรี ย์ บทบาทของจุลิน ทรี ย์ ทางด้ า นพัน ธุ วิ ศ วกรรมและการน าไปใช้
ประโยชน์ รวมทังท
้ าปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
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MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
(Industrial Microbiology I)
3(2/2-1/3-0)
Prerequisite : MI 1012 and MI 2043
การศึกษาจุลินทรี ย์เพื่อการอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือก การปรับปรุง และการเก็บรักษาสายพันธุ์
จุลินทรี ย์ กระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ ผลิตภัณฑ์ทตุ ิยภูมิ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้ จาก
จุลินทรี ย์กลุ่มต่าง ๆ ได้ แก่ แบคทีเรี ย ยีสต์ เชื ้อรา สาหร่าย ทังในระดั
้
บห้ องปฏิบตั ิการ โรงงานต้ นแบบ และ
ระดับอุตสาหกรรม ทาปฏิบตั กิ ารตามหัวเรื่ องซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
(Industrial Microbiology II)
3(2/2-1/3-0)
Prerequisite : MI 3343
การศึกษากระบวนการผลิ ตผลิตภัณ ฑ์ จ ากจุลิ นทรี ย์กลุ่ม ต่าง ๆ ทัง้ ในระดับห้ องปฏิ บัติการ
โรงงานต้ นแบบและระดับอุตสาหกรรม ได้ แก่ เซลล์จลุ ินทรี ย์ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เชื ้อเพลิง สารปฏิชีวนะ
เอนไซม์ กรดอินทรี ย์ กรดอะมิโน วิตามิน รงควัตถุ พลาสติก และผลิตภัณฑ์ใหม่อื่น ๆ ทาปฏิบตั ิการตาม
หัวเรื่ องซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 3363 เอนไซม์ จากจุลินทรี ย์เบือ้ งต้ น
(Basic of Microbial Enzymes)
3(2/2-1/3-0)
Prerequisite : BH 2333 and MI 2043
การศึกษาหลักการเบือ้ งต้ นของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ ความจ าเพาะและลักษณะการเร่ ง
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์ การทาให้ บริ สุทธิ์ และศึกษาคุณสมบัติของ
เอนไซม์จากจุลินทรี ย์ การนาเอนไซม์จากจุลินทรี ย์ไปใช้ ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม และทาปฏิบตั ิการ
ตามหัวเรื่ องซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์
3(2/2-1/3-0)
(Fermentation Technology and Product Recovery)
Prerequisite : MI 2043 and MI 3343
การศึกษาชนิดของจุลินทรี ย์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมการหมัก การคัดเลือกจุลินทรี ย์ และวัตถุดิบที่ใช้
ในการหมัก ปั จจัยที่สาคัญต่อกระบวนการหมัก รูปแบบ และการใช้ งานของถังหมัก อุปกรณ์และเครื่ องมือที่
ใช้ ในการควบคุมการหมัก จลนศาสตร์ ของการหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากการหมักโดยกระบวนการ
แยก สกัด และทาให้ บริ สทุ ธิ์ และมีการศึกษานอกสถานที่
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MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร
3(3/3-0-0)
(Standard Quality Control of Foods)
Prerequisite : MI 3163
การศึกษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ตังแต่
้ วัตถุดิบจากฟาร์ ม
กระบวนการผลิตในโรงงาน จนถึงการขนส่งให้ ถึงมือผู้บริ โภค อาทิ ระบบมาตรฐาน GAP, GMP, HACCP
รวมถึง ระบบการจัดทาเอกสาร (ISO 9000) มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (ISO 22000)
ความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั ิการ (ISO/IEC 17025) และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อม (ISO 14000)
เป็ นต้ น และศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้ านจุลชีววิทยาที่อาจเกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมอาหาร
การทวนสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจประเมินโรงงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
(Medical Microbiology)
Prerequisite : MI 1012
ศึกษาระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกาย สมบัติทวั่ ไปของเชื ้อจุลินทรี ย์ก่อโรค แบคทีเรี ย ไวรัส รา และ
ปรสิต การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลี ้ยง และวินิจฉัยเชื ้อที่เป็ นสาเหตุของโรคทางห้ องปฏิบตั ิการ การติดต่อ
การป้องกัน ควบคุม และแนวทางการรักษาโรค
MI 3403 ผลิตภัณฑ์ จากจุลินทรี ย์ในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Microbial Products)
3(3/3-0-0)
Prerequisite : MI 3353
ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากจุลินทรี ย์ที่มีความสาคัญในทางอุตสาหกรรม เช่น อาหาร กรดอะมิโน
วิตามิน สารปฏิชีวนะ โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เกิดจากการทางานของจุลินทรี ย์
การควบคุมการผลิต ปั จจัยที่มีผลต่อการผลิต และชนิดของจุลินทรี ย์ที่นามาใช้ รวมทังมี
้ การทัศนศึกษานอก
สถานที่
MI 3412 การวิเคราะห์ แบคทีเรียก่ อโรคและสารพิษในอาหาร
(Detection of Pathogens and Toxins in foods)
2(1/1-1/3-0)
Prerequisite : MI 2053 and MI 3163
การศึกษาชนิดของแบคทีเรี ยและสารพิษที่ทาให้ เกิดโรคในอาหาร กลไกการก่อโรค อาการของ
โรค แหล่งที่พบเชื ้อ สาเหตุของการปนเปื อ้ น และวิธีการตรวจวิเคราะห์หาจุ ลินทรี ย์ก่อโรคในอาหารตามวิธี
มาตรฐาน และวิธีทางชีวโมเลกุล และทาปฏิบตั กิ ารตามหัวเรื่ องซึง่ สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
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MI 4233 การฝึ กงาน 1
(Training I)
3(0-0-3/15)
Prerequisite : MI 3353
การฝึ กงานทางห้ องปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับทางอุตสาหกรรมเพื่อความรอบรู้
และได้ รับประสบการณ์จากหน่วยงานอาชีพโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา กาหนดให้ มีการประเมินผล
การศึกษาที่ไม่เป็ นระดับคะแนน
MI 4243 การฝึ กงาน 2
(Training II)
3(0-0-3/15)
Prerequisite : MI 3353 and MI 3383
การฝึ กงานทางห้ องปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับทางอุตสาหกรรมเพื่อความรอบรู้
และได้ รับประสบการณ์จากหน่วยงานอาชีพโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา กาหนดให้ มีการประเมินผล
การศึกษาที่ไม่เป็ นระดับคะแนน
MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Industrial Sanitation)
Prerequisite : MI 3353 and MI 3383
การศึกษาแนวทางการผลิตอาหารตามเกณฑ์วิธีการที่ดี หลักสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
สุขลักษณะที่ดีในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตให้ ถูกหลักสุขาภิบาล หลักการทาความสะอาด
การควบคุมคุณภาพน ้า สุขอนามัยของบุคลากรในโรงงาน การควบคุมสัตว์หรื อจุลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิดการ
ปนเปื อ้ น หรื อมีผลต่อผลิตภัณฑ์ การศึกษาจุลินทรี ย์ที่เป็ นตัวบ่งชี ้ในสุขาภิบาลอาหาร การวิเคราะห์อนั ตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 4203 โครงงานพิเศษ
3(0-3/9-0)
(Senior Project)
Prerequisite : MI 3353
การศึกษาหัวข้ อทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา มีการศึกษา
การวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และนาเสนอผลง กาหนดให้ มีการประเมินผล
การศึกษาที่ไม่เป็ นระดับคะแนน
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MI 4421 สัมมนา
(Seminar)
1(0-1/3-0)
Prerequisite : MI 3343
การค้ นคว้ าวารสารทางวิชาการ การอ่าน และการวิเคราะห์บทความที่นา่ สนใจทางจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม การนาเสนอและอภิปรายในชันเรี
้ ยนโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
1(1/1-0-0)
Prerequisite : ST 2003
หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวิจยั ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การอ้ างเหตุผล
การค้ นคว้ า หาข้ อมูลจากเอกสารชนิดต่าง ๆ การวางแผน การออกแบบการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั
การใช้ สถิตใิ นการวิจยั การสรุปผล วิจารณ์ผล การเขียนรายงานวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั
MI 4446 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/30)
(Cooperative Education in Industrial Microbiology)
Prerequisite : MI 3353 and MI 3383
การปฏิบตั งิ านเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับทางอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะวิชา เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มีประสบการณ์จากการปฏิบตั งิ านจริง โดยมีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
เลขประจาตัว
บัตรประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1. อาจารย์วรพรรณี
เผ่าทองศุข

3110101029113

อาจารย์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุ าภรณ์
วรรณภิญโญชีพ

3460500303950

3. อาจารย์จารู ญศรี พุ่มเทียน

3102201641688

4. อาจารย์ ดร.ปิ ยาภรณ์
สุภคั ดารงกุล

3110400275957

5. อาจารย์สรุ ี ย์พร เอี่ยมศรี

1100800073760

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536
ผู้ช่วย
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538
ศาสตราจารย์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534
อาจารย์
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
อาจารย์
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542
อาจารย์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )
หลักสูตร
ปั จจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุ ง

11.96

10.50

10.05

9.51

-

10.13

12.00

11.08

12.00

12.00
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3.2.2 อาจารย์ ประจาร่ วมสอน
ชื่อ-นามสกุล
1. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สวัสดิพ์ าณิชย์
2. อาจารย์ยคุ ลธร สถาปนศิริ
3. อาจารย์พชั รี ภคกษมา
4. อาจารย์ศรมน สุทิน
5. อาจารย์เกษม พลายแก้ ว
6. อาจารย์ผสุ ดี สิรยากร
7. อาจารย์พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
8. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร
หอมวิเศษวงศา
9. อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทา
10. อาจารย์ ดร.สุวรรณี สายสิน
11. อาจารย์พรชนก ประชุมพันธุ์
12. อาจารย์รังสรรค์
โกญจนาทนิกร
13. อาจารย์สกุ ญ
ั ญา
เพชรศิริเวทย์
14. อาจารย์องุ่น กตัญญูทิตา
15. อาจารย์พรสิริ วนรัฐิกาล
16. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
ตันตระวาณิชย์
17. อาจารย์วรรณารัตน์ วิบลู สุข

ตาแหน่ งทาง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
วิชาการ
อาจารย์
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม) มหาวิทยาลัยมหิดล,
2532
อาจารย์
วท.ม. (พันธุศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2542
อาจารย์
วท.ม. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2536
อาจารย์
วท.ม. (เคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ,
2536
อาจารย์
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม) มหาวิทยาลัยมหิดล,
2537
อาจารย์
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541
อาจารย์
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541
อาจารย์
ปร.ด. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2549
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ปร.ด. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2552
วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
วท.ม. (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
วท.ม. (ฟิ สิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

อาจารย์

ปร.ด. (ฟิ สิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วท.ม. (ฟิ สิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
วท.ม. (ฟิ สิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
ปร.ด. (สถิต)ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,
2548
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2539

อาจารย์
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ชื่อ-นามสกุล
18. อาจารย์ดเิ รก พนิตสุภากมล
19. อาจารย์พิมพ์ภคั ภัทรนาวิก
20. อาจารย์ภทั ทิตา เลิศจริ ยพร
21. อาจารย์สกุ ญ
ั ญา
เหลืองไชยยะ
22. อาจารย์สมปรารถนา
กองคา
23. อาจารย์อลิศรา พรายแก้ ว
24. อาจารย์อภิณห์พร
นิธิสนั ถวะคุปต์
25. อาจารย์นริศรา เกตวัลห์
26. อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์
27. อาจารย์พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์
28. อาจารย์จนั ทร์ สดุ า
ไชยประเสริฐ
29. อาจารย์รัชนีพร ศรี รักษา
30. อาจารย์ฤทธิชยั
เตชะมหัทธนันท์
31. อาจารย์อรรถสิทธิ์ สุนาโท
32. อาจารย์พทั ธนันท์
เลิศคุณอธินนท์

ตาแหน่ งทาง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
วิชาการ
อาจารย์
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2550
อาจารย์
วท.ม. (คณิตศาสตร์ ประยุกต์)
สถาบันพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง, 2542
อาจารย์
วท.ม. (คณิตศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
อาจารย์
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2539
อาจารย์
วท.ม. (คณิตศาสตร์ ประยุกต์)
สถาบันพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง, 2546
อาจารย์
วท.ม. (คณิตศาสตร์ ประยุกต์)
สถาบันพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง, 2548
อาจารย์
กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
M.A. (Philosophy) University of Madres, India
กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
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ชื่อ-นามสกุล
33. อาจารย์จริยาวัฒน์
โลหะพูนตระกูล
34. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธีรโชติ
เกิดแก้ ว
35. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
36. อาจารย์ปาริชาติ รัตนรักษ์

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พธ.ม.(ศาสนา) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.ม. (ศาสนาเปรี ยบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สค.ม. (ประชากรศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล

37. อาจารย์สมนึก ใจกล้ า
38. อาจารย์นฐั ธิยา
บุญอาพัทธิ์เจริ ญ
39. อาจารย์อจั ฉรา บัวเลิศ

อาจารย์
อาจารย์

อ.ม. (ศาสนาเปรี ยบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์

40. อาจารย์อติวตั น์ พรหมาสา
41. อาจารย์อมุ ารังษี
วงษ์สบุ รรณ
42. อาจารย์ศชุ ญา สนสี
43. รองศาสตราจารย์แสงอรุณ
กนกพงศ์ชยั
44. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สถาพร
ปิ่ นเจริญ
45. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิก
สุนทรธัย
46. อาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์

อาจารย์
อาจารย์

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

พบ.ม. (การบริ หารองค์การและการจัดการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Modern Chinese) Beijing Language and
Culture University, P.R. China
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ชื่อ-นามสกุล
1. รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพฒ
ั น์
2. รองศาสตราจารย์
ดร.สุวิมล กีรติพิบลู
3. รองศาสตราจารย์
ดร.จันทร์ เพ็ญ วิวฒ
ั น์
4. รองศาสตราจารย์
ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สุชาดา จันทร์ ประทีป
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
7. อาจารย์ ดร.ณัฏฐิ กา
แสงกฤช
8. ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
นักวิจยั

9. อาจารย์วารุณี เอี่ยมสะอาด

อาจารย์

10. อาจารย์ตอ่ พงษ์
จิตต์ภทั รวงศ์

อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
Ph.D. (Food Science)
University of Wisconsin-Madison, USA
Doctor of engineering (Fermentation Technology)
Hiroshima University, Japan 2527
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
Ph.D. (Environmental Toxicology)
Asian Institute of Technology
Ph.D. (Biotechnology Engineering)
Osaka University, 2545
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Biotechnology) Osaka University, 2007
PhD (Molecular Biology and
Biotechnology) University of Sheffield U.K., 2541
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2549
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้ าสู่การทางานจริ ง ดังนันหลั
้ กสูตรฯ จึงได้ กาหนดให้ มี
รายวิชาการฝึ กงาน 1 และการฝึ กงาน 2 หรื อสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้ นกั ศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนรายวิชานี ้ โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 เลือกลงทะเบียนในรายวิชาการฝึ กงาน 1 และการฝึ กงาน 2 จานวนหน่วยกิตรวม 6
หน่วยกิต โดยให้ นกั ศึกษาออกไปฝึ กงานทางห้ องปฏิบตั ิการทางจุลชีววิทยานอกสถานที่ ทังภายในประเทศ
้
หรื อภายนอกประเทศ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กลุ่มที่ 2 เลือกลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต โดยการปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับทางอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นไปตามความเห็นชอบของคณะวิชา
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี ้
1. ทักษะในการปฏิบตั งิ านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้ าใจในหลักการ ความจาเป็ น
ในการเรี ยนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ ้น
2. บูรณาการความรู้ที่เรี ยนมาเพื่อนาไปแก้ ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
เครื่ องมือได้ อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานประกอบการได้
5. มีความกล้ าในการแสดงออก และนาความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ทังรายวิ
้
ชาการฝึ กงาน 1 การฝึ กงาน 2 และสหกิจศึกษา กาหนดให้ ลงทะเบียนเรี ยนในภาค
การศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชาการฝึ กงาน 1 การฝึ กงาน 2 จัดเต็มเวลา รายวิชาละ 15 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 450 ชัว่ โมง)
รายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 16 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 600 ชัว่ โมง)
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5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ตามข้ อ ก าหนดในคู่มื อ การท าโครงงานพิ เ ศษของสาขาวิ ช าจุล ชี ว วิ ท ยาอุต สาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การศึกษาหัวข้ อทางจุล ชี ววิทยาอุตสาหกรรมที่ นักศึกษาสนใจ ซึ่ง ได้ รับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชาฯ ประกอบด้ วยการวางแผนการวิจยั การนาเสนอโครงร่างงานวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย
และสรุปผลการทดลอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษเป็ นผู้ให้ คาแนะนา มีการนาเสนอผลงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์และการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายตามช่วงเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษามีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดในการวางแผนการทาวิจยั การดาเนินการวิจยั การใช้
อุปกรณ์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจยั ตลอดจนการนาเสนอผลงานวิจยั ใน
ที่ประชุม
5.3 ช่ วงเวลา
9 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์เป็ นเวลา 15 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) กาหนดในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. จัดเตรี ยมเอกสาร พร้ อมแก้ ไขข้ อมูลในคูม่ ือประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชา MI 4303 โครงงาน
พิเศษ เพื่อให้ ข้อมูลทันสมัยอยูเ่ สมอ
2. แจ้ งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานพิเศษ พร้ อมขอบเขตหัวข้ อโครงงานตามความสนใจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านให้ นกั ศึกษาทราบ หรื อให้ คาปรึกษากับนักศึกษาที่มีหวั ข้ อโครงงานของตนเองและ
ต้ องการจะพัฒนา
3. กาหนดชัว่ โมงการให้ คาปรึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1. จัดคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ (อย่างน้ อย 3 คน)
2. กาหนดเกณฑ์การประเมินผลโครงงานพิเศษ
3. กาหนดระยะเวลาในการประเมินผลโครงงานพิเศษ
4. กาหนดสัดส่วนคะแนนในการประเมินผลโครงงานพิเศษแต่ละรายการ
5. คณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษนาผลการประเมินโครงงานพิเศษเสนอคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ขยัน อดทน
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู

(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การสอดแทรกในวิชาเรี ยนและกิจกรรมที่สอดคล้ อง
กับคุณธรรมจริ ยธรรมด้ านต่าง ๆ เช่น พิธีปฐมนิเทศ
พิ ธี ไ หว้ ค รู พิ ธี บ ายศรี สู่ข วัญ ตลอดจนยกย่ อ งผู้ที่
ประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นคุณธรรมจริ ยธรรมอันดี เพื่อ
เป็ นแบบอย่างที่ดี
การสอดแทรกในวิช าเรี ยนที่ เกี่ ยวข้ องกับจริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น เข้ าเรี ยนอย่างตรงต่อเวลา
การรายงานผลการทดลองอย่ า งซื่ อ สั ต ย์ การ
ตระหนักถึงการใช้ จุลินทรี ย์อย่างถูกต้ อง การรักษา
สิ่ ง แวดล้ อม
การประกอบวิ ช าชี พ ที่ ค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสังคม เป็ นต้ น
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(3) มีความรู้พื ้นฐานในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้ อง
กับ สาขาวิ ช าจุล ชี ว วิ ท ยาอุต สาหกรรมมาเป็ น
อาจารย์พิเศษ หรื อวิทยากรร่ วมบรรยายแต่ละ
รายวิชา
- การมอบหมายงานในรายวิชาที่ต้องอาศัยความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องมาประยุกต์ใช้
- การมอบหมายให้ นัก ศึก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการ
สหกิ จ ศึ ก ษาหรื อ การฝึ กงาน โดยเน้ นสถาน
ประกอบการที่ ท าธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งกับ สาขาวิ ช า
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
(4) มีความรู้ทนั สมัย ใฝ่ รู้ และมีความสามารถพัฒนา - ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ที่ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม คิ ด
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาตนเอง
สร้ างสรรค์ เช่ น การน าเสนอผลงานหรื อ
พัฒนางาน และพัฒนาสังคม และสามารถใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชิ น้ งาน การพัฒ นาโครงงานตาม
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในการนาเสนอ
ความรู้หรื อแนวคิดทฤษฎีใหม่ ๆ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
- นานักศึกษาไปศึกษาดูงาน สถานประกอบการที่
เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
(5) คิดเป็ น ทาเป็ น และเลือกวิธีการแก้ ไขปั ญหาได้ การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง โดย
อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
ใช้ กรณีศึกษาและอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้ นักศึกษาได้
ค้ นคว้ าและฝึ กฝนวิธีการแก้ ไขปั ญหา
(6) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทกั ษะการ การทางานเป็ นทีม การทาโครงงานในวิชาเรี ยน โดย
บริหารจัดการ และทางานเป็ นหมูค่ ณะ
มี ก ารแบ่ง หน้ า ที่ ก ารท างานและประสานงานกั น
อย่างเป็ นระบบ
(7) รู้จกั แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
การมอบหมายงานที่ ต้องศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
และการนาเสนอผลงานที่ได้ ศกึ ษา
(8) มีความสามารถในการใช้ ภาษาไทยและ
การท ากิ จ กรรมที่ ป ระกอบด้ ว ยการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
ระหว่างบุคคลโดยตรงหรื อการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการ
เทคโนโลยีได้ ดี
สื่ อ สาร เช่ น การรั บ ส่ ง ข้ อความผ่ า นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านเนื ้อหาทางวิชาการที่เป็ น
ภาษาอัง กฤษ และถ่ายทอดให้ ผ้ ูอื่ นเข้ าใจได้ อย่า ง
ถูกต้ อง
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คุณลักษณะพิเศษ
(9) มีความสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการศึกษา
ค้ นคว้ า กาหนดประเด็นปั ญหา เก็บรวบรวม
ข้ อมูล ประมวล และวิเคราะห์ รวมทังน
้ าเสนอ
โดยใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่าง
เหมาะสม

(10) มีความรู้ภาษาจีนเบื ้องต้ น

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่เกี่ ยวข้ องโดย
การมอบหมายให้ นกั ศึกษาจัดทารายงานที่เกี่ยวข้ อง
กั บ สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษาไ ด้ ศึ ก ษาค้ นคว้ าโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม และสามารถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนองานได้ อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในรายวิ ช าโครงงานพิ เ ศษ
นักศึกษาจะได้ ใช้ ความรู้ กาหนดประเด็นปั ญหา เก็บ
รวบรวมข้ อมู ล ประมวล และวิ เ คราะห์ พร้ อม
นาเสนอผลงานให้ กบั คณะกรรมการสอบ
ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา GE 2133
ภาษาจี นเพื่อการสื่ อสาร 1 เพื่ อให้ นักศึกษาได้ มี
ความรู้ พื น้ ฐานภาษาจี น สามารถสื่ อสารได้ อย่า ง
ง่าย ๆ และเป็ นพืน้ ฐานในการเรี ยนภาษาจีนขัน้ สูง
ต่อไป

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
3.3 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม พร้ อมกับวิทยาการที่ศกึ ษา เพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม นอกจากนันจุ
้ ลชีววิทยาอุตสาหกรรมเป็ นสาขาวิชา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความก้ าวหน้ า ในด้ า นการพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทัง้ ใน ด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนการสอนแต่ละรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อนในแต่ละรายวิชาจะต้ องมี
คุณสมบัติทางด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และจะต้ องพยายามสอดแทรกแนวความคิดและหลักปฏิบตั ิเพื่อ
ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ในด้ านต่าง ๆ ต่อไปนี ้
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(1) แสดงออกถึงจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีคณ
ุ ธรรม 6 ประการ ได้ แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดาเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) แสดงออกถึงความมีวินยั และความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ สังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีความเข้ าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา
นอกจากนัน้ หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมยังมีรายวิชาที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมและกฎหมายเป็ นวิชาบังคับ
ในการเรี ยนการสอนแต่ละรายวิชาอาจารย์ผ้ สู อนต้ องจัดให้ มีการวัดมาตรฐานในด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
ทุกภาคการศึกษา โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทากิจกรรมที่กาหนด มีการกาหนดคะแนนในเรื่ อง
คุณ ธรรม จริ ยธรรมให้ เ ป็ นส่วนหนึ่ง ของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่ คะแนนความ
ประพฤติไม่ผา่ นเกณฑ์ อาจจะต้ องทากิจกกรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้ นการเข้ าชัน้
เรี ยนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง กายที่ เป็ นไปตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้ องมี ความ
รับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนัน้ ต้ องฝึ กให้ ร้ ู หน้ าที่ของการเป็ นผู้นากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้ องไม่กระทาการทุจริตในเรื่ องใด ๆ เช่น การสอบหรื อการคัดลอกผลงานของผู้อื่น เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ อาจารย์ผ้ ูสอนต้ องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทังมี
้ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่สว่ นรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมิ นจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้ าชัน้ เรี ยน การส่ง งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- ประเมิ นจากการมี วินัย และพร้ อมเพรี ยงของนักศึก ษาในการเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
- ผลการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรม
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
นักศึกษาจะต้ องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทังหลั
้ กการ ความรู้ทางด้ าน
ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ อง เทคนิคปฏิบตั ิ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม ซึ่งเป็ นสิ่งที่ นักศึกษาต้ องเรี ยนรู้ เพื่ อใช้ ประกอบ
วิชาชีพ และช่วยพัฒนาสังคมต่อไป ดังนันมาตรฐานความรู
้
้ ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี ้
(1) อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรี ยน
(2) บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรี ยนกับการเรี ยนในสาขาวิชาชีพ
(3) รู้และเข้ าใจเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการในรายวิชาที่เรี ยนและในสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้ องเพื่อนาไปใช้ แก้ ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู้
(4) รู้และตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(หลักสูตรวิชาชีพที่เน้ นการปฏิบตั )ิ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ใช้ การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้ นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ ทางปฏิ บัติใน
สภาพแวดล้ อมตามสถานการณ์จริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี ้ ควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง
โดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา ในด้ านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทาและนาเสนอ
(4) ประเมินจากโครงการที่พฒ
ั นาและนาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
(6) ประเมินจากการฝึ กงาน หรื อรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
นักศึกษาจะต้ องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวางแผน การปฏิบตั ิ การประเมินผล
รวมทัง้ แก้ ไขปั ญ หาอย่างเป็ นระบบ สามารถพัฒ นาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้ เมื่ อ
สาเร็จการศึกษาแล้ ว ดังนันนั
้ กศึกษาจาเป็ นจะต้ องได้ รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญา ไปพร้ อมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษา ในการจัดการเรี ยนการสอน อาจารย์จะต้ องเน้ นให้ นกั ศึกษา
คิดหาเหตุผล เข้ าใจที่มา และสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ ปัญหา โดยใช้ แนวคิดของตนเองและหลักการ
ตามที่ได้ ศกึ ษามา ซึง่ นักศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ า่ ง ๆ จากการสอนเพื่อให้ เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนี ้
(1) สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจประเมินข้ อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลายแล้ วนามาสรุปใช้ แก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้ อนและเสนอแนวทางแก้ ไขที่สร้ างสรรค์
(3) สามารถใช้ ทกั ษะและความเข้ าใจในเนื ้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัตงิ านประจา
และหาแนวทางใหม่ในการแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
(1)
(2)
(3)
(4)

การวิเคราะห์บทความ และกรณีศกึ ษา
การอภิปรายกลุม่
การจัดทารายงาน
ให้ นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั จิ ริง เช่น การฝึ กงานนอกสถานที่ หรื อโครงการสหกิจศึกษา

2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะทางด้ านปั ญญา สามารถทาได้ โดยการออก
ข้ อสอบที่ เน้ นการวัดผลด้ านการนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสัง เคราะห์ โดยให้ นักศึกษาได้ แก้ ไ ขปั ญหา
อธิบายแนวความคิดของการแก้ ปัญหา และวิธีการแก้ ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี และประสบการณ์
ภาคปฏิบตั ติ ามที่ได้ ศกึ ษามา
ประเมิ นตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิ บัติข องนัก ศึก ษา เช่น ประเมิ นจากการ
นาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้ น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรั บผิดชอบ
นักศึกษาจะต้ องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่จะต้ องเกี่ยวข้ องกับบุคคลหลายสาขาวิชาชีพ
ทังผู
้ ้ ร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชา โดยนักศึกษาควรสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับกลุ่มคนต่าง ๆ
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทังผู
้ ้ ร่วมงานต่างวัฒนธรรม มีภาวะผู้นา และความสามารถในการแสดงออก
ได้ อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่ต้องการความมีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา รับผิดชอบในการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทัง้ พัฒ นาตนเองและอาชี พ ดังนัน้ ในการจัดการเรี ยนการสอนจะต้ องสอดแทรก วิธี การที่
เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี ้ให้ นกั ศึกษาระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน หรื ออาจให้ นกั ศึกษาไปเรี ยน
วิชาทางด้ านสังคมศาสตร์ ที่เก่ยวข้ องกับคุณสมบัติตา่ ง ๆ ดังนี ้
(1) สามารถช่วยเหลือและแก้ ปัญหากลุ่มได้ อย่างสร้ างสรรค์ ทังในฐานะผู
้
้ นาและผู้ตาม
(2) สามารถปรับตัวเข้ าทางานร่วมกับผู้อื่นทังในฐานะผู
้
้ นาและสมาชิกกลุม่
(3) มีความริเริ่มสร้ างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ ไขปั ญหาบนพื ้นฐานของตนเองและของกลุม่
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการทางานเป็ นกลุ่ม มีการนาเสนอและอภิปรายกลุ่ม การ
ทางานที่ต้องมีการประสานงานกับผู้อื่น ข้ ามหลักสูตร หรื อการจัดทารายงาน โดยการค้ นคว้ าหาข้ อมูลจาก
การสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ ทกั ษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี ้
(1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชันเรี
้ ยน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ วนชัดเจนตรงประเด็นของข้ อมูล
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นัก ศึก ษาต้ อ งมี ทัก ษะทัก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ขันต
้ ่า ดังนี ้
(1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิตแิ ละคณิตศาสตร์ ในการศึกษาค้ นคว้ าและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ ปัญหา
(2) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทังการพู
้
ดและการเขียนและเลือกใช้ รูปแบบการนาเสนอได้
ถูกต้ องเหมาะสม
(3) มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
(4) สามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดการเรี ยนการสอนรายวิช าที่มุ่ง เน้ นให้ นักศึกษาแก้ ปัญหา นาเสนอแนวคิดในการ
แก้ ปัญหาทังเชิ
้ งปริมาณ และเชิงคุณภาพประกอบกัน
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้ นักศึกษาได้ วิเคราะห์สถานการณ์ จาลอง และ
สถานการณ์เสมื อนจริ ง และนาเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม เรี ยนรู้ เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ทฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อคณิตศาสตร์ และสถิตทิ ี่เกี่ยวข้ อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้ อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชันเรี
้ ยน
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2.6 ทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
2.6.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
นักศึกษาต้ องมีทกั ษะปฏิบตั ทิ างวิชาชีพขันต
้ ่า ดังนี ้
(1) มีทกั ษะด้ านการปฏิบตั งิ านทางจุลชีววิทยาพื ้นฐาน และจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
(2) มีความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหารของ
โรงงานอุตสาหกรรมตามหลักสากล รวมถึง มาตรฐานความปลอดภัยในห้ องปฏิ บัติการจุลชี ววิทยาใน
โรงงาน
(3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางด้ านการผลิต การตรวจวิเคราะห์
การควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร เครื่ องสาอาง ยา และสิ่งแวดล้ อม
2.6.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) มีการจัดการเรี ยนการสอนในภาคปฏิบตั ิการทังด้
้ านจุลชีววิทยาพื ้นฐาน และจุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม
(2) จัด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ โดยการเข้ า เยี่ ย มชมสถานประกอบการ โรงงานอุต สาหกรรม หรื อ
หน่วยงานที่มีห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาที่ได้ รับมาตรฐาน
(3) จัด ให้ นัก ศึก ษาเข้ า ฝึ กงานในสถานประกอบการ หรื อ หน่ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(4) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่นักศึกษาได้ คิดค้ นผลิต ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรี ย์ชนิดใหม่ ๆ
รวมทังการตรวจวิ
้
เคราะห์คณ
ุ ภาพอาหารที่ผลิตขึ ้นได้ พร้ อมทังน
้ าเสนอผลิตภัณฑ์ตอ่ ผู้บริโภค
(5) ให้ นกั ศึกษาทาการทดลองศึกษาวิจยั ในหัวข้ อเรื่ องที่นกั ศึกษาสนใจเป็ นพิเศษ
2.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
(1) การสอบปฏิบตั โิ ดยประเมินทักษะการปฏิบตั เิ ทคนิคทางจุลชีววิทยาในห้ องปฏิบตั กิ าร
(2) ประเมิ นจากการนาเสนอรายงานการเข้ าเยี่ ยมชมสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานที่ มี
ห้ องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
(3) ประเมินจากรายงานผลการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการของนักศึกษา รวมถึงความ
คิดเห็นของอาจารย์ภาคสนาม และอาจารย์นิเทศการฝึ กงาน
(4) ประเมินความสามารถในการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรี ย์
(5) การนาเสนอผลการวิจยั ในวิชาโครงงานพิเศษ
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ตารางที่ 3 มาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกถึงจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีคณ
ุ ธรรม 6 ประการ ได้ แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดาเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) แสดงออกถึงความมีวินยั และความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ สังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีความเข้ าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ความรู้
(1) อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรี ยน
(2) บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรี ยนกับการเรี ยนในสาขาวิชาชีพ
(3) รู้และเข้ าใจเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการในรายวิชาที่เรี ยนและในสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้ องเพื่อนาไปใช้ แก้ ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู้
(4) รู้และตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(หลักสูตรวิชาชีพที่เน้ นการปฏิบตั )ิ
3. ทักษะทางปั ญญา
(1) สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจประเมินข้ อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลายแล้ วนามาสรุปใช้ แก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้ อนและเสนอแนวทางแก้ ไขที่สร้ างสรรค์
(3) สามารถใช้ ทกั ษะและความเข้ าใจในเนื ้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบตั งิ าน
ประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถช่วยเหลือและแก้ ปัญหากลุม่ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ ทังในฐานะผู
้
้ นาและผู้ตาม
(2) สามารถปรับตัวเข้ าทางานร่วมกับผู้อื่นทังในฐานะผู
้
้ นาและสมาชิกกลุม่
(3) มีความริเริ่มสร้ างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ ไขปั ญหาบนพื ้นฐานของตนเองและของกลุม่
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิตแิ ละคณิตศาสตร์ ในการศึกษาค้ นคว้ าและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ ปัญหา
(2) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทังการพู
้
ดและการเขียนและเลือกใช้ รูปแบบการ
นาเสนอได้ ถกู ต้ องเหมาะสม
(3) มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
(4) สามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
6. ทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
(1) มีทกั ษะด้ านการปฏิบตั งิ านทางจุลชีววิทยาพื ้นฐาน และจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
(2) มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร
ของ โรงงานอุตสาหกรรมตามหลักสากล รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบตั กิ าร จุลชีววิทยาในโรงงาน
(3) มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านในห้ องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางด้ านการผลิต การตรวจ
วิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร
เครื่ องสาอาง ยา และสิ่งแวดล้ อม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
ที่

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ 24 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1. GE1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. GE1082 โลกทัศน์กบั การดาเนินชีวิต
3. GE1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. GE1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
5. GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
6. GE1113 จีนศึกษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
7. GE1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
กลุ่มวิชาภาษา
8. GE1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9. GE1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
10. GE1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

○ ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

○ ● ○ ○ ●
● ● ● ○ ●
○ ○ ○ ● ●

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

○ ●
○ ●
● ○ ○ ○ ●
● ○
●

2(2/2-0-0)

○ ○ ○ ○ ●

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

○ ○ ○ ●
○ ○ ○ ○ ●
○ ○ ○ ○ ●

2

3 4

3. ทักษะ
ทางปั ญญา
1

2

○
○ ○
○

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

○ ○
○ ○ ○
○ ○ ● ○

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ด้ านวิชาชีพ

1

1

2

3

4

5

○
○ ○
○

○ ○ ○
○ ○
● ○
○
○ ○
○
○
● ○
○ ●
○ ● ○ ●
○

○ ○
○

○
○

○

○ ● ○
●

○
○

●
●
●

2

3
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ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
วิชาเลือก 6 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
11. GE2182 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
12. GE2192 วัฒธรรมและภูมิปัญญาไทย
13. GE2222 ตรรกวิทยา : การใช้ เหตุผลในชีวิตประจาวัน
14. GE2242 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
15. GE2241 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
16. GE2202 กฎหมายกับสังคม
17. GE2212 ภาวะผู้นากับการจัดการ
18. GE1132 ทักษะและกระบวนการคิด
19. GE2142 อาเซียนศึกษา
20. GE2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
21. CS1001 การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูปใน
ชีวิตประจาวัน
22. GE2232 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
23. GE2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
24. GE2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

2

3

4

2(2/2-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

2. ความรู้

1

2

○ ● ○ ○ ●
● ●
○ ●
● ○ ● ○ ●
● ●
● ○

1(1/1-0-0)
○
2(2/2-0-0) ○
● ●
2(2/2-0-0) ○ ○ ○ ○
2(2/2-0-0)
○ ○
2(2/2-0-0)
○ ○ ○
2(2/2-0-0) ● ○ ○ ○
1(0-1/2-0)

5

○ ○ ●

○
○
○
○

3. ทักษะ
ทางปั ญญา

●
● ●
● ●
●
●
●

3 4

1

● ○ ● ●
● ○ ● ●

3

●

1

2

3

4

● ● ○
● ●
○ ○ ○
●
○

○
○ ○
● ○

○
○ ○
● ○ ○
○ ○
○ ○ ○ ● ○
● ○
○ ○ ○
●
○ ● ○
●
○ ○ ○

●

● ○ ● ○ ●

2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

○

●
○
○
○

1

1

2

3

4

5

2

3

○
○
○
○
○
○

○ ○
○ ○
○
○
○ ○

● ● ○

● ●
○
○

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ด้ านวิชาชีพ

○ ○
○
○
○
○
●

○

●

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

●
○
○

○

● ○
● ○

๑
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ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (กลุ่มพืน้ ฐานวิชาชีพ)
1. BH2333
ชีวเคมีพื ้นฐาน
2. BH2341
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพื ้นฐาน
3. BI1043
หลักชีววิทยา
4. BI1061
ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา
5. CH1293
เคมีทวั่ ไป
6. CH1301
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
7. CH2233
เคมีอินทรีย์พื ้นฐาน
8. CH2241
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย์พื ้นฐาน
9. CH2313
เคมีวิเคราะห์
10. CH2321
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์
11. EG5153
การฟั ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
12. EG5163
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
13. MA1013
แคลคูลสั 1
14. MI1012
จุลชีววิทยาพื ้นฐาน
15. MI1021
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาพื ้นฐาน
16. MI2043
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
17. MI2053
วิทยาแบคทีเรียดีเทอร์ มิเนตีฟ
18. MI2313
ราวิทยาและสาหร่ายวิทยา

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3 4

3(3/3-0-0)
○
●
1(0-1/3-0)
○
●
3(3/3-0-0)
○
●
1(0-1/3-0)
○
○
●
3(3/3-0-0)
○
●
1(0-1/3-0)
○
○ ○ ●
3(3/3-0-0)
○
●
1(0-1/3-0)
○
●
3(3/3-0-0)
○
●
1(0-1/3-0)
○
○ ○ ●
3(3/3-0-0) ○
○ ● ● ○
3(3/3-0-0) ○
○ ● ● ○
3(3/3-0-0)
○ ○ ● ○ ● ○
2(2/2-0-0)
○ ● ○ ○ ● ○
1(0-1/3-0)
○ ● ○ ○ ● ○
3(2/2-1/3-0)
○ ● ○ ○ ● ○
3(2/2-1/3-0) ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○
3(2/2-1/3-0)
○ ● ● ○ ● ● ○ ○

3. ทักษะ
ทางปั ญญา
1

2
●
●
●
●
●

●

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1

2
○
○
○
○

2

3

4

5

○
○
○
●
○

○
●
○
○
○ ○
○
○ ○
○
○ ○
○
○ ○ ● ○
○ ○
● ○ ○ ○

○
○

● ○
● ○
● ○
●
●
●

1

○
○ ○
○
○
○
○

○
○ ○

●
●

4

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●

●
●

3

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

○
○
○
●
○

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ด้ านวิชาชีพ
1

2

3

●
●

●
●
●
●

●
○

62
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มคอ. 2

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (กลุ่มพืน้ ฐานวิชาชีพ) (ต่อ)
19. MI3393
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
20. PH1142
ฟิ สิกส์พื ้นฐานทางชีวภาพ
21. PH1181
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์พื ้นฐานทางชีวภาพ
22. ST2003
ชีวสถิติ
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (กลุ่มวิชาชีพ)
1. MI3143
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม
2. MI3152
การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
3. MI3163
จุลชีววิทยาทางอาหาร
4. MI3333
พันธุศาสตร์ ของจุลินทรีย์
5. MI3343
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
6. MI3353
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
7. MI3363
เอนไซม์จากจุลินทรีย์เบื ้องต้ น
8. MI3373
เทคโนโลยี ก ารหมั ก และการ เก็ บ เกี่ ย ว
ผลิตภัณฑ์
9. MI3383
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร
10. MI3403
ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม
11. MI3412
การวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคและสารพิษ
ในอาหาร
12. MI4233
การฝึ กงาน 1
13. MI4243
การฝึ กงาน 2
14. MI4283
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)

2

3

4

5

2. ความรู้

1

○ ○ ○ ● ●
○
○
●
○
○ ○ ●
○ ○ ● ○ ●

3(2/2-1/3-0)
○ ● ○ ○
2(2/2-0-0)
● ○ ○
3(2/2-1/3-0) ○ ○ ● ● ●
3(2/2-1/3-0)
○ ● ○ ○
3(2/2-1/3-0) ○ ○ ● ● ○
3(2/2-1/3-0) ○ ○ ● ● ○
3(2/2-1/3-0)
○ ● ○ ○
3(2/2-1/3-0)
○ ○ ● ● ○

2

3 4

●
● ○
●
○

● ●
●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

3. ทักษะ
ทางปั ญญา
1

2

● ○
●
●
● ○

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

○ ○ ○
○
○
○ ○

●

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ด้ านวิชาชีพ

1

1

2

3

○ ○
● ○
● ○
● ○ ○

4

5

2

3

○

●
○ ○ ○ ○
●
○ ○
●
● ○
○ ●
○
○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ●
○ ○ ● ●
●
●
○ ○ ○ ○
●
○ ○
○ ○ ●
○ ○ ○ ○
● ○ ○ ○
○ ○ ●
○ ○ ○ ○
● ○ ○ ○
●
●
○ ○ ○ ○
●
○ ○

●

○

●
●
●
●
●

○ ●

○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ●

●

3(3/3-0-0) ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
3(3/3-0-0)
○ ● ○ ○ ● ● ●
●
○ ○ ○ ○
2(1/1-1/3-0)
● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○

○ ○ ● ● ○
●
○ ○

● ○

○ ● ● ● ●

○ ●

○ ○ ○ ○ ○ ●
○ ○ ○ ○ ○ ●
● ● ○ ○

● ○
● ○
●

● ● ○ ○ ●

3(0-0-3/15) ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○
3(0-0-3/15) ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○
3(3/3-0-0)
○ ● ○ ○
●
●
● ○ ○

●
●

๓
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มคอ. 2

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (กลุ่มวิชาชีพ) (ต่อ)
โครงงานพิเศษ
15. MI4303
16. MI4421
สัมมนา
17. MI4431
ระเบียบวิธีวิจยั
18. MI4446
สหกิจศึกษา

หน่ วยกิต

3(0-3/9-0)
1(0-1/3-0)
1(1/1-0-0)
3(0-0-6/30)

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

1

2

●
○
○
○

○
○
○
○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
○
○
○

● ● ○
● ● ○
● ● ○
● ○ ○

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ด้ านวิชาชีพ

1

2

3

4

1

● ●
● ○ ● ○ ●
●
○ ○
●
○ ○
○ ○ ● ○ ● ○
○

●
●
●
○

●
●
●
○

○ ○ ●
● ○
● ○
○ ○ ●

3. ทักษะ
ทางปั ญญา

2. ความรู้

3 4
○
○
○
○

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

5

2

3
○

●

๔
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 5 ว่าด้ วยการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของแต่ละรายวิชา มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พิจารณาผลระดับคะแนนที่ได้ จากผู้สอน และส่งไปยัง
คณะกรรมการวิชาการประจาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อขอความเห็นชอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา เน้ นการทาวิจยั สัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบการอาชี พ ของบัณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ า งต่อ เนื่ อ ง และน าผลการวิ จัย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลับ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทังการประเมิ
้
นคุณภาพของหลักสูตร ซึ่ง
การวิจยั ดาเนินการ ดังนี ้
1. ภาวะการมี ง านท าของบัณ ฑิ ต ประเมิ น จากบัณ ฑิ ต แต่ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ และความมัน่ ใจของบัณฑิตใน
การประกอบอาชีพ
2. การตรวจสอบความพึง พอใจบัณฑิตจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยการขอเข้ าสัม ภาษณ์ หรื อการส่ง
แบบสอบถามความคิดเห็นแก่ผ้ ูประกอบการ เพื่อประเมิ นความพึงพอใจในบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
3. การประเมินตาแหน่ง และ/หรื อ ความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
4. การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในด้ านความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่
เรี ยน รวมทังสาขาวิ
้
ชาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ ้น
5. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินคุณภาพของหลักสูตร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้ อมของนักศึกษาในการเรี ยนและสมบัติอื่น ๆ ที่เ กี่ ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
65
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6. ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็ นรูปธรรมได้ อาทิ
- จานวนผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการระดับต่าง ๆ
- จานวนผลงานวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับต่าง ๆ เช่น การนาเสนอผลงาน
ในภาคโปสเตอร์ การนาเสนอปากเปล่า เป็ นต้ น
- จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
- จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ตอ่ สังคม เอาออก?
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็ จการศึกษาและการขอรับปริ ญญา เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 10 ว่าด้ วยการสาเร็ จการศึกษาและการรับปริ ญญา
(ภาคผนวก ก) และต้ องได้ แต้ มเฉลี่ยสะสมในกลุม่ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2.00
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ นครู แ ก่อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ และเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนทางด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมวิชาการทังในประเทศและ/ต่
้
างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนทางด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมวิชาการทังในประเทศและ/ต่
้
างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
1. การมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมบริ การวิช าการแก่ชุมชนที่เกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นาด้ านความรู้ และ
คุณธรรม
2. มีการกระตุ้นให้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริ มการทาวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่เป็ นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1. มีหลักสูตร โครงสร้ างหลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
2. มีการกาหนดแผนงาน การจัดทางบประมาณ การดาเนินงานตาม 9 องค์ประกอบของ สกอ.
และมีการจัดทารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่ง
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ ผ่านการประเมินผลจากภายนอกรวม 2 ครัง้
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้ าที่วางแผนการบริหารหลักสูตรและรายวิชา ทังในด้
้ านการ
จัดการ การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ และสถานที่ รวมทังติ
้ ดตามและประเมินผลแผนบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรั พยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายได้ เสริ มนอกจากรายได้ จ ากงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการจัดหาครุ ภัณฑ์เพื่ อ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนที่จาเป็ นโดยการบริ การวิชาการ
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 อุปกรณ์ การสอนและสถานที่
ใช้ อาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ โดยสาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใช้ อาคารเรี ยนเพื่อการเรี ยนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18
ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารเรี ยนรวม เป็ นอาคาร 4 ชัน้ มี พื น้ ที่ รวม 35,940 ตารางเมตร เป็ นที่ ตงั ้ ของคณะวิชา
ห้ องเรี ยนและห้ องปฏิบตั กิ าร
ห้ องเรี ยนทุกห้ องติดเครื่ องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย ประกอบด้ วย
1. ห้ องเรี ยนรวม
จานวน
89 ห้ อง
2. ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
จานวน
5 ห้ อง
3. ห้ องปฏิบตั กิ ารภาษา
จานวน
4 ห้ อง
อาคารอานวยการเป็ นอาคาร 4 ชัน้ มีพื ้นที่ 10,735 ตารางเมตร เป็ นที่ตงหน่
ั ้ วยงานบริหาร
ของมหาวิทยาลัย และมีห้องเรี ยนเรี ยนขนาด 30-60 ที่นงั่ จานวน 11 ห้ อง
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อาคารหอประชุม เป็ นสถานที่ดาเนินการร่ วมกันทุกคณะวิชา พื ้นที่ภายในอาคารเพื่อจัด
กิจกรรมทางการศึกษา และบริ การอื่น ๆ เป็ นอาคาร 3 ชัน้ มีพื ้นที่ 3,896 ตารางเมตร มีที่นงั่ ประมาณ 1,100 ที่
นัง่ ห้ องเรี ยนทุกห้ องติดเครื่ องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมั ประกอบด้ วย
1. ห้ องบรรยายรวม
จานวน 2 ห้ อง
2. อาคารโภชนาการ เป็ นอาคาร 2 ชัน้ มีพื ้นที่ 4,368 ตารางเมตร มีห้องบรรยายขนาดที่
นัง่ 100-150 ที่นงั่ จานวน 6 ห้ อง
อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยจัดให้ มีอุปกรณ์ สาธารณูปโภค ได้ แก่ หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬากลางแจ้ ง
โรงยิม ห้ องสมุด ธนาคาร ศูนย์วฒ
ั นธรรม ห้ องพยาบาล ห้ องน ้า ห้ องออกกาลังกาย สวนสุขภาพ และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอกับจานวนอาจารย์และนักศึกษ รวมทังมี
้ ระบบบาบัดน ้าเสีย และ
อุปกรณ์การดับเพลิงที่พร้ อมใช้ งาน
อาคารปฏิบตั ิการ 5 ชัน้ ประกอบด้ วย ห้ องปฏิบตั ิจานวน 3 ห้ อง โดยมีห้องบรรจุ 100 ที่นงั่
จานวน 2 ห้ อง และห้ องบรรจุ 30 ที่นงั่ จานวน 1 ห้ อง ห้ องเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้ อง และห้ อง
เทคโนโลยีการหมักจานวน 1 ห้ อง ห้ องเรี ยนทุกห้ องติดเครื่ องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย
อาคารหอประชุม เป็ นสถานที่ดาเนินการร่ วมกันทุกคณะวิชา พืน้ ที่ภายในอาคารเพื่อจัด
กิจกรรมทางการศึกษา และบริ การอื่น ๆ ประมาณ 5,653 ตารางเมตร ห้ องเรี ยนทุกห้ องติดเครื่ องปรับอากาศ
และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย ประกอบด้ วย
1. หอประชุม
จานวน 1 ห้ อง (ขนาด 1,114 ที่นงั่ )
2. ห้ องบรรยายรวม
จานวน 2 ห้ อง
3. อาคารโภชนาการ มีห้องบรรยาย
จานวน 6 ห้ อง
อุปกรณ์ การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยได้ จดั อุปกรณ์การเรี ยนการสอนทัว่ ไปประจาห้ องบรรยาย ห้ องบรรยายทุกห้ องมี
อุปกรณ์พื ้นฐานสาหรับการสอนอย่างครบถ้ วนตามหลักสูตร และเพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่เข้ าเรี ยน
ประกอบด้ วย ไมโครโฟน เครื่ องขยายเสียง เครื่ องฉายข้ ามศีรษะ จอภาพ กระดานดา กระดานไวท์บอร์ ด
โพเดียม เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Projector) และคอมพิวเตอร์
ห้ อ งปฏิ บัติก ารภาษา จ านวน 4 ห้ อ ง โดยในแต่ห้ อ งมี อุป กรณ์ ส าหรั บ นัก ศึก ษาซึ่ง
ประกอบด้ วย หูฟังพร้ อมไมโครโฟน และชุดเล่นเทปพร้ อมมอนิเตอร์ ภาพ จานวน 64 ชุด รวมอุปกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น
256 ชุด และอุปกรณ์ ส าหรั บอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละห้ อง ประกอบด้ วย หูฟั ง ชุดควบคุม วี ดิโอ เครื่ อง
ถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเครื่ องฉายวีดโิ อ (LCD)
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อุปกรณ์ การเรียนการสอนเฉพาะของสาขาวิชา
1. กล้ องจุลทรรศน์
54
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6
3. เครื่ องชัง่ ไฟฟ้า 2 ตาแหน่ง
3
4. เครื่ องชัง่ ไฟฟ้า 4 ตาแหน่ง
1
5. เครื่ องตีตวั อย่าง
1
6. เครื่ องบ่มแบบเขย่า
3
7. เครื่ องปั่ นผสม
9
8. เครื่ องปั่ นเหวี่ยง
2
9. เครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ
1
10. เครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสง
2
11. เครื่ องวัดค่าความเป็ นกรดด่าง
2
12. เครื่ องวัดปริมาณแอลกอฮอล์
1
13. ตู้อบลมร้ อน
3
14. ตู้ปลอดเชื ้อ
3
15. ตู้เขี่ยราทาจาก acrylic
2
16. ตู้เย็น
4
17. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส
1
18. ตู้ไมโครเวฟ
2
19. ถังหมักและอุปกรณ์เสริม
1
20. ไมโครปิ เปตต์
21
21. หม้ อนึง่ ความดันไอน ้า
3
22. อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ
5
23. อุปกรณ์ Electrophoresis
4
24. ตู้บม่ เชื ้อ
3

ตัว
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
ตู้
ตู้
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
ชุด
ชุด
เครื่ อง
เครื่ อง
ชุด
เครื่ อง

อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยจัดให้ มีอปุ กรณ์สาธารณูปโภค ได้ แก่ หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬากลางแจ้ ง
โรงยิม ห้ องสมุด ธนาคาร ศูนย์หนังสือ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม ห้ องพยาบาล ห้ องน ้า ห้ องออกกาลังกาย สวน
สุขภาพ ลานกิจกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอกับจานวนอาจารย์และนักศึกษา
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รวมทังห้
้ องเรี ยนปรับอากาศ มีระบบบาบัดน ้าเสีย และอุปกรณ์การดับเพลิงที่พร้ อมใช้ งาน และรถบริ การ
รับส่งทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
2.2.2 ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีศนู ย์บรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลห้ องสมุดและ
ศูนย์เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง (Self-Learning Resource Center; SLRC) อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
สามารถค้ นคว้ า ยืม คืน สารองหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ศนู ย์บรรณสารสนเทศซึ่งให้ บริ การ
โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายในศูนย์บรรณสารสนเทศ ตลอดจนเครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัย
ทังนี
้ ้การสืบค้ นฐานข้ อมูลของห้ องสมุดสามารถทาได้ โดยผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจากนี ้
ศูนย์บรรณสารสนเทศยังให้ บริ การห้ องศึกษาค้ นคว้ าเป็ นกลุ่ม บริ การอินเตอร์ เน็ตเพื่อสืบค้ นข้ อมูลภายนอก
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ตา่ ง ๆ
ศูนย์เรี ยนรู้ด้วยตนเอง (SLRC) จัดเป็ นหน่วยงานที่เอื ้อและอานวยให้ นกั ศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ แสวงหาและเข้ าถึงความรู้ในศาสตร์ พื ้นฐานทัว่ ไปด้ วยตนเอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง พืน้ ฐานทางด้ านภาษาอัง กฤษ ภาษาจี น คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสื บค้ นใน
รูปแบบของเสียง ภาพ และมัลติมีเดีย ตลอดจนการเรี ยนรู้ด้วยระบบเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสาคัญด้ วย
การเชื่อมต่อกับเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย และเครื อข่ายภายนอก นอกจากนี ้ ศูนย์บรรณสารสนเทศยังให้
บริ การระบบซอฟแวร์ Blackboard ซึ่ง เป็ นระบบที่ เอือ้ ให้ มี การเรี ยนการสอนบนระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Leaning Platform) หรื อห้ องเรี ยนเสมือนจริ งผ่านทางอินเตอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย ทาให้ อาจารย์และ
นักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาที่เรี ยนวิชาเดียวกัน สามารถติดตามบทเรี ยนและสื่อสารถึงกันได้ โดยไม่จากัด
เวลาและสถานที่
หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม ประกอบด้ วย
หนังสือ สาหรับสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
หนังสือภาษาไทย
จานวน 565 ชื่อเรื่ อง
หนังสือภาษาอังกฤษ
จานวน 631 ชื่อเรื่ อง
วารสาร
ภาษาไทย
จานวน 3 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
จานวน 2 เล่ม
โสตทัศนวัสดุ
CD-Text Book
จานวน 1 ชื่อเรื่ อง
CD-Multimedia
จานวน 2 ชื่อเรื่ อง

จานวน 1,580 เล่ม
จานวน 1,010 เล่ม

จานวน 2 รายการ
จานวน 2 รายการ
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VCD

จานวน 10 ชื่อเรื่ อง

จานวน 10 รายการ

2.2.3 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ มีระบบการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ นักศึกษา
สามารถติดตามและทบทวนบทเรี ยนได้ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ตลอดจนอาจารย์ และนักศึกษา
สามารถสื่อสารกันได้ นอกห้ องเรี ยน
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่สาคัญของสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คือ กล้ องจุลทรรศน์
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ทังทางด้
้
านจุลชีววิทยา และทางด้ านเคมี เนื่องจาก
เป็ นหลักสูตรที่ต้องเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั ศึกษา เพื่อเป็ นบัณฑิตที่ทางานจริ งในวงการจุลชีววิทยา จึงมี
ความจาเป็ นที่นกั ศึกษาจะต้ องมีประสบการณ์ในการใช้ งานอุปกรณ์และเครื่ องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความเข้ าใจหลักการ วิธีการใช้ งานที่ถูกต้ อง และมีทักษะในการใช้ งานจริ ง รวมทัง้ การเข้ าถึง แหล่ง
สารสนเทศทังห้
้ องสมุดและอินเตอร์ เน็ต และสื่อการสอนสาเร็ จรูป เช่น สื่อประกอบการสอนที่จดั เตรี ยมโดย
ผู้สอน รวมทังระบบการเรี
้
ยนการสอนอิ เล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดังนันต้
้ องมีทรัพยากรขันต
้ ่าเพื่อจัดการ
เรี ยนการสอน ดังนี ้
1. มีห้องเรี ยนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย เพื่อให้ คณาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีห้องปฏิบตั กิ ารที่มีความพร้ อมทังทางด้
้
านวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และ
ทางด้ านเคมีที่สอดคล้ องกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนอย่างเพียงพอต่อการเรี ยนการสอน รวมถึงห้ องปฏิบตั ิการ
สาหรับจัดทาโครงงานพิเศษ โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบและทันสมัย
3. มี เ จ้ าหน้ าที่ ส นับสนุนดูแ ลสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมื อวิเคราะห์ ที่พ ร้ อมใช้
ปฏิบตั งิ าน
4. มี ห้ อ งสมุด หรื อ แหล่ ง ความรู้ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนมี ห นัง สื อ ต ารา และวารสารวิ ช าการในสาขาที่ เ ปิ ดสอนทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้ องต้ องมีมากกว่าจานวนคูม่ ือ
5. มีเครื่ องมืออุปกรณ์ประกอบการเรี ยนวิชาปฏิบตั ิการ เช่น กล้ องจุลทรรศน์ ระหว่างการเรี ยนการ
สอนในวิชาปฏิบตั กิ ารต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนเป็ นอย่างน้ อย 1 : 2
6. มีห้องคอมพิวเตอร์ เปิ ดให้ บริ การแก่นักศึกษานอกเวลาเรี ยนให้ สามารถเข้ าใช้ ได้ ไม่ต่ากว่า 8
ชัว่ โมงต่อวัน โดยมีปริมาณคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสม
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7. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรุ่ น ใหม่อ ย่า งสม่ า เสมออย่า งมากทุก 5 ปี และมี ก าร
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมการใช้ งานให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรั พยากร
การเตรี ยมความพร้ อมสนับสนุนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรให้ เป็ นไปตาม
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้ อ
14 ว่าด้ วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่ องแนวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดาเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้ วยมาตรฐานด้ าน
พันธกิจของการบริ หารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้
โดยจัดทาแบบสารวจความต้ องการจากนักศึกษาด้ านการใช้ ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
เพื่อประเมิ นความเพียงพอของทรั พยากรตามข้ อกาหนดข้ างต้ น และจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจาก
อาจารย์ผ้ ใู ช้ ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
1. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาโดยต้ องมีคณ
ุ วุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1.1 มีคณ
ุ วุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน โดยสาเร็ จการศึกษาทางสาขา
จุลชีววิทยา หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
1.2 มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. มีความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
3. มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทาวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4. รับสมัครผู้มีคณ
ุ สมบัติ ตามข้ อ (1)
5. สืบค้ นประวัติ และคุณสมบัตขิ องผู้สมัครจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบ
ข้ อมูลอย่างเป็ นธรรม
6. คัดเลือกโดยการทดสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพ และความสามารถในการสอน
7. เสนอแต่งตัง้ และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. สานักพัฒนาวิชาการ จัดทาการประเมินผลการสอนออนไลน์ โดยให้ นกั ศึกษาประเมินผล
การสอนรายวิชาเมื่อสิ ้นสุดการสอนทุกรายวิชา และนาเสนอผลประเมิน ต่ออาจารย์ผ้ สู อน เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงคุณภาพการสอนของผู้สอน
2. อาจารย์ ผ้ ูสอนแต่ละรายวิชา และคณาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งใน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการประชุมร่ วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนการ
สอน การประมวลผล และให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ติดตามและเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3. เสนอข้ อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก
เพราะจะเป็ นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากภาคปฏิบตั สิ นู่ กั ศึกษา ดังนันจึ
้ งมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรื อผู้
มีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานรัฐบาล อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ รวมทังหน่
้ วยงานเอกชน มา
บรรยายอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ 1-2 ครัง้ และอาจารย์พิเศษจะต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาอย่างต่าในระดับปริญญาโท
1. การจัดจ้ างอาจารย์พิเศษ จัดทาในรายวิชา หรื อหัวข้ อเรื่ องต้ องการความเชี่ยวชาญพิเศษ
2. การจัดจ้ างอาจารย์พิเศษ ต้ องวางแผนล่วงหน้ าเป็ นรายภาคการศึกษา
3. หัวหน้ าสาขาหรื อประธานหลักสูตรเป็ นผู้ส่งคาขออนุมตั ิแผนการเชิญอาจารย์พิเศษในแต่
ละภาคการศึกษาตามแบบฟอร์ มการขออนุมตั ิจ้างอาจารย์พิเศษ นาเสนอคณบดีเพื่อการพิจารณาอนุมตั ิ
และนาเสนอต่อแผนกทรัพยากรบุคคล ในการตรวจสอบคุณสมบัติ
1. แผนกพัฒ นาทรั พ ยากรบุค คล แจ้ ง ผลการขออนุมัติ จัด จ้ า งอาจารย์ พิ เ ศษแต่ล ะภาค
การศึกษา
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2. สานักพัฒนาวิชาการจัดให้ มีการประเมินผลการสอนอาจารย์พิเศษเมื่อสิ ้นสุดการสอนตาม
แบบฟอร์ ม การประเมิ นผลของมหาวิทยาลัยและนาเสนอผลการประเมิ นต่อคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
วิชาเอกเพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดจ้ างต่อไป

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งให้ เป็ นไปตามความต้ องการของคณะ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
1. มี ก ารพัฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ใ นสาขาวิ ช า
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องในการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริ มการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเข้ าศึกษาดูงาน การเข้ าร่วมการอบรม สัมมนา ในหน่วยงานต่าง ๆ ทังภายในมหาวิ
้
ทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการเพิ่มทักษะความรู้
2. สนับสนุนให้ อาจารย์มีผลงานวิจยั ที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยอาจร่วมมือกับ
อาจารย์ต่างสาขาวิชาหรื อต่างสถาบัน การสนับสนุนทาได้ ในรู ปแบบของการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าจัดทาโปสเตอร์ เป็ นต้ น รวมทังอาจลดภาระ
้
งานสอนให้ เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทาวิจยั
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นักศึกษา
1. คณะมี ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา และแต่งตัง้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาให้ กับผู้เรี ยนทุกคนเพื่อให้
ความรู้ความเข้ าใจด้ านหลักสูตรการเรี ยน การดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและรับปรึ กษาปั ญหาด้ านอื่น ๆ
เพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนและการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
2. คณะได้ จดั ทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา ระบุถึงบทบาทหน้ าที่ ข้ อปฏิบตั ิ เครื่ องมือ วิธีการใน
การให้ คาปรึกษา
3. คณะได้ กาหนดให้ อาจารย์ทาแฟ้มประวัตินกั ศึกษา เพื่อบันทึกการลงทะเบียนเรี ยน ผลสอบ
รวมทังการให้
้
คาปรึกษาแต่ละภาคการศึกษา
4. คณะกาหนดให้ นกั ศึกษาประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละปี การศึกษาเพื่อการนาผล
การประเมินนาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ เพื่อดาเนินการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และการปฏิบตั งิ านของอาจารย์ที่ปรึกษา
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5. เชิ ญ ผู้เ ชี่ ยวชาญจากภาคธุ รกิจ หรื อภาคอุตสาหกรรมที่ มีประสบการณ์ ตรงในรายวิช า
ต่าง ๆ มาเป็ นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้ แก่นกั ศึกษา
6. เชิญรุ่ นพี่ที่จบการศึกษาและไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ รุ่ นพี่ที่ออกไป
ฝึ กงานในหน่วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้ แก่นกั ศึกษารุ่นน้ อง
7. มีเจ้ าหน้ าที่ประจาห้ องปฏิบตั กิ ารที่มีความรู้ความชานาญที่ให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
นักศึกษาเขียนความจานงในแบบฟอร์ มที่กาหนด พร้ อมเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในเบื ้องต้ น หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควร จะเสนอเรื่ องตามลาดับ
สายงานต่อไป หรื อนักศึกษาสามารถเขียนความจานงและส่งถึงคณบดีหรื ออธิการบดีผ่านทางเว็บไซต์ได้
โดยตรง
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1. ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อย
ละ 80 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
2. มี ก ารศึก ษาข้ อ มู ล ตลาดแรงงานเพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ สอดคล้ องกั บ ท้ อ งถิ่ น มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้ บณ
ั ฑิตอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตร
ยังมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและบริ การสังคม โดยระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ ใช้
บัณฑิตในภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
3. จัดอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ ทนั ต่อวิทยาการสมัยใหม่
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7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator)
หลักสูตรมีการเก็บรวมรวบข้ อมูลผลการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.2552 จานวน 14 ตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
ปี ที่ 3


ปี การศึกษา
ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4




ปี ที่ 5


2. มีร ายละเอียดของหลัก สูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552











3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม ตามแบบ มคอ .3 และ
แบบ มคอ .4 ก่ อ นการเปิ ดสอน ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา











4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .5 แ ล ะ ม ค อ .6
ตามล าดับ ภายใน 30 วัน หลัง สิ น้ สุ ด ภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ .7 ภายใน 60 วั น หลัง สิ น้ สุ ด ปี
การศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา































ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้าหมาย
1. อาจารย์ ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มี
ส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

77

มคอ. 2

ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้าหมาย
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กล
ยุทธ์ การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปี ที่ผ่านมา
8. อาจารย์ ใ หม่ ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
ได้ รั บ การพัฒ นาวิช าการ และ/หรื อ วิช าชี พ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี

ปี ที่ 3

ปี การศึกษา
ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4




ปี ที่ 5




































11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ าย/
บัณ ฑิ ต ใหม่ที่ มีต่อ คุณ ภาพหลัก สูต ร เฉลี ่ย ไม่
น้ อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



13. มี อ าจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548











14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
เรี ยนการสอ นแล ะท รั พ ยากรส นับ สนุน ใ น
สาขาวิช าเฉลี่ย ไม่น้ อ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
รวมตัวบ่ งชี ้ (ข้ อ) ในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชีบ้ ังคับ (ข้ อที่)
ตัวบ่ งชีต้ ้ องผ่ านรวม (ข้ อ)











11
1-5
9

12
5-3
10

12
1-5
10

13
1-5
10

14
1-5
11

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสูตรได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้ องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี ้ ตัวบ่งชี ้บังคับ
(ตัวบ่ง ชี ท้ ี่ 1-5) มีผ ลดาเนิ น การบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี ท้ ี่ มีผ ลดาเนิ น การบรรลุเป้ าหมาย
ไม่น้ อ ยกว่าร้ อยละ 80 ของตัวบ่ งชี ร้ วม โดยพิ จ ารณาจากจ านวนตัวบ่ งชี บ้ ังคับ และตัวบ่ งชี ร้ วมในแต่ล ะปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่จะใช้ ในการประเมิน และปรับปรุ งยุทธศาสตร์ ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอนนัน้ พิจารณาจากตัวผู้เรี ยน โดยอาจารย์ผ้ สู อนจะประเมินผู้เรี ยนในทุกหัวข้ อว่ามีความเข้ าใจหรื อไม่โดย
ประเมินจากการทดสอบย่อย การทาแบบฝึ กหัด การทารายงาน สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในห้ องเรี ยน
การตอบคาถามในห้ องเรี ยน เมื่อรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวแล้ วทาการประเมินเบื ้องต้ นว่าผู้เรี ยนมีความเข้ าใจใน
เนื ้อหาหรื อไม่ หากยังไม่เข้ าใจจะต้ องปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน และทาการประเมินอีกครัง้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
มีการประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา และนาผลการประเมินนาเสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา และกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. กาหนดแผนการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
2. มี คณะกรรมการด าเนิน การประเมิ น หลักสูตร ประกอบด้ ว ยคณาจารย์ ป ระจ าหลัก สูต ร และ
ผู้บริหารหลักสูตร
3. ดาเนินการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับหลักสูตร ได้ แก่ นักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน ผู้บริหาร บัณฑิต ผู้ปกครองนักศึกษา และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยกาหนดประเด็ นการประเมินให้ ครอบคลุม
ในเรื่ องหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล การบริ หารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร
สนับสนุนการเรี ยนการสอน คุณ ภาพบัณฑิต โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะรวบรวมข้ อมูลมา
ประมวลควบคูก่ ับการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มาพิจารณาปรับปรุ ง และพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทังในภาพรวม
้
และแต่ละวิชาให้ เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย
3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน โดยได้ รับการแต่งตังจาก
้
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
จากการรวบรวมข้ อมูลการประเมินผลหลักสูตร จะทาให้ ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสูตรทังใน
้
ภาพรวมและในแต่ล ะรายวิช า กรณี ที่พ บปั ญหาของรายวิช าจะนาเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการบริ หารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริ หารของสภา
มหาวิ ท ยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ตามล าดับ เพื่ อพิ จ ารณาการปรั บปรุ ง รายวิ ช าให้
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เหมาะสม สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทังฉบั
้ บนี ้จะกระทาทุก 4 ปี ในรูปแบบของการวิจยั ประเมินหลักสูตร
โดยจะมีการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ผ้ ูสอน นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
หลักสูตร ซึง่ จะนาผลที่ได้ มาพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอก ผู้บริ หารหลักสูตร และหัวหน้ าสาขาวิชา ร่วมวิพากษ์ และ
ให้ คาแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตรให้ ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการที่ทนั สมัยและสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

- ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
- เอกสารปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
(สมอ. 08)
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