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ภาควชิาจุลชวีวทิยา   คณะวทิยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร  วทิยาเขตหาดใหญ 
 



  

 

สารบัญ 
 

เรือ่ง            หนา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป     

1) รหัสและช่ือหลักสูตร         1 

2) ช่ือปรญิญาและสาขาวิชา        1 

3) วชิาเอก (ถาม)ี          1 

4) จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร       1 

5) รูปแบบของหลักสูตร         1 

6) สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร   2 

7) ความพรอมในการเผยแพรหลกัสตูรคณุภาพและมาตรฐาน    2 

8) อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา      2 

9) ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง  และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย          

ผูรับผิดชอบหลักสูตร            3 

10) สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน        4 

11) สถานการณภายนอก หรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร 4 

12) ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ            

     พันธกจิของสถาบัน         5 

13) ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน             6   

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร     12 

2) แผนพัฒนาปรับปรุง         14 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

1) ระบบการจัดการศกึษา         15 

2) การดําเนนิการหลักสูตร         15 

3) หลกัสตูรและอาจารย         18 

4) องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม        37 

5) ขอกําหนดเกี่ยวกับการทาํโครงงานหรอืงานวิจัย       39 

หมวดท่ี 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา      42 

2) การพฒันาผลการเรยีนรูในแตละดาน       43 

3) มาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสตูรสูรายวิชา 48 

4) แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสตูรสูรายวชิา       

(Curriculum Mapping) 50 



  

 

สารบัญ (ตอ) 
 

เรือ่ง            หนา 
 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมนิผลนักศึกษา 

1) กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑ ในการใหระดบัคะแนน (เกรด)     62 

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา     62 

3) เกณฑการสาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร       62 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1) การเตรยีมการสาํหรับอาจารยใหม       63 

2) การพฒันาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย      63 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1) การบรหิารหลกัสตูร         64 

2) การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน       64 

3) การบรหิารคณาจารย         65 

4) การบรหิารบคุลากรสนบัสนนุการเรยีนการสอน      65 

5) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา      65 

6) ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรอืความพงึพอใจของผูใชบณัฑติ  66 

7) ตวับงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)     67 

หมวดท่ี 8 การประเมนิ และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1) การประเมนิประสทิธผิลของการสอน       69 

2) การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม        69 

3) การประเมนิผลการดาํเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร     69 

4) การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 69 

ภาคผนวก 

ก. คาํอธบิายรายวิชา         70 

ข. แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาใน

หลักสูตรที่สะทอน Active Learning       103 

ค. ภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร    117 

ง. ภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา     125 

จ. เอกสารเปรยีบเทยีบโครงสรางหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุงใหมกับเกณฑมาตรฐาน

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  147 

ฉ. เอกสารเปรยีบเทยีบรายละเอยีดหลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง  

 พ.ศ. 2560          148 

ช. เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร    155 



  

 

สารบัญ (ตอ) 

 

เรือ่ง            หนา 

ภาคผนวก 
 

ซ.   เอกสารเปรยีบเทยีบความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   

      กบัการดําเนนิการหรอืคาํช้ีแจงของผูรับผิดชอบหลักสตูร     159 

ฌ.  ระเบยีบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร วาดวยการศกึษาขั้นปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558  168 

ญ.  คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร      181
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รายละเอยีดของหลักสูตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาจุลชวีวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559. 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

    วทิยาเขตหาดใหญ    คณะวทิยาศาสตร    ภาควชิาจุลชวีวทิยา

   

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย:  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาจุลชีววทิยา   

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Microbiology    

 

2. ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา   

ภาษาไทย ช่ือเต็ม: วทิยาศาสตรบณัฑติ  (จุลชีววทิยา) 

 ช่ือยอ: วท.บ. (จุลชีววทิยา)  

ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม:   Bachelor of Science (Microbiology) 

                    ช่ือยอ:     B.Sc. (Microbiology) 

3. วชิาเอก  

ไมม ี

 

4. จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร 

134   หนวยกติ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลักสูตร 4  ป 

5.2 ภาษาท่ีใช 

ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5.3 การรับนักศึกษา 

รับนักศกึษาไทย และนกัศกึษาตางชาต ิ
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5.4 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น  

เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

 

5.5 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปรญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2560 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ พ.ศ. 2554  

 ไดรับอนุมัตจิากสภาวทิยาเขต  ในคราวประชุมคร้ังที่ ในคราวประชุมคร้ังที ่13(3/2559)  เมือ่

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมครัง้ที่ 378/(8/2559) เมื่อวันที่ 17 

กันยายน พ.ศ. 2559  เปดสอนภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2560 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

 หลกัสตูรมคีวามพรอมในการเผยแพรคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบั 

ปรญิญาตร ีในปการศกึษา 2562   

 

8.  อาชพีท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

1. เจาหนาทีป่ฏบิตังิานทางจุลชีววทิยา  

2. เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ (QC) และประกันคุณภาพ (QA) 

3. นักวจัิยและพัฒนา 

4. อาจารยในสถาบันการศึกษา  

5. พนักงานสงเสรมิการขายทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6. ผูประกอบการดานจุลชีววทิยา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ผูรับผดิชอบหลักสูตร    

ลําดับ

ที่ 

เลขประจําตัว

บัตรประชาชน 

ตำแหน ง  ช่ือสกุล คุณวุฒิ 

การศกึษา 

สาขา สถาบันที่สําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. 

1 รศ. นางวลิาวณัย  วท.ม. จุลชีววทิยา ม. เกษตรศาสตร 2524 

   เจรญิจิระตระกลู วท.บ. ชีววทิยา ม.เกษตรศาสตร (เกยีรติ

นยิมอันดับ 1 

2522 

2 รศ. นางสาวเสาวลักษณ Dr.sc.hum Microbiology U. of Heidelberg, Germany 2531 

   พงษไพจิตร วท.ม. จุลชีววทิยา ม.มหดิล 2521 

    วท.บ. เภสชัศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

(เกยีรตนิยิม อันดับ 2) 

2519 

 

3 ผศ. นางกมลธรรม อ่ําสกุล Ph.D. Microbiology U. of Melbourne, Australia 2545 

    วท.บ. จุลชีววทิยา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2537 

4 อาจารย นางสาววภิาวด ีเสยีงล้ํา ปร.ด. จุลชีววทิยา ม. สงขลานครินทร 2553 

    วท.ม. เทคนคิการแพทย ม.มหดิล 2550 

    วท.บ. เทคนคิการแพทย ม.มหดิล 2545 

5 อาจารย นางสาววลิาณี จุงลก ปร.ด. เทคโนโลยชีีวภาพ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา

ธนบุร ี

2555 

     จุลชีววทิยา ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา

ธนบุร ี

2546 
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10. สถานท่ีจัดการเรยีนการสอน   

คณะวทิยาศาสตร    มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร    วิทยาเขตหาดใหญ  

 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจาํเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร 

11.1 สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

  

11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสงัคมและวฒันธรรม  
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบนั  

13.1 กลุมวชิา/รายวชิาในหลกัสตูรน้ีทีเ่ปดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น  

จํานวน 60 รายวชิา คอื 

 มหาวทิยาลยั 

 001-101  อาเซยีนศกึษา      3(2-2-5) 

   ASEAN Studies 

 001-131   สขุภาวะกายและจิต      3(2-2-5) 

   Healthy Body and Mind   

 คณะวทิยาศาสตร 

 315-101   กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร  1     1(0-0-3) 

     Co-Curricular Activities I  

 315-103  ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสนิทางปญญา   3(3-0-6) 

   Introduction to Intellectual Property  

 315-201   วทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสังคม    3(3-0-6) 

   Science, Technology and Society 

 322-101   แคลคูลัส  1       3(3-0-6)  

   Calculus I 

 322-104   คณติศาสตรทั่วไป  2     3(3-0-6)  

   General  Mathematics II 

 324-101   เคมทีั่วไป  1       3(3-0-6) 

   General  Chemistry  I  

 324-102   เคมทีั่วไป 2       3(3-0-6) 

   General Chemistry II 

 324-233  เคมอีนิทรยีเบื้องตน                  3(3-0-6) 

   Introductory Organic Chemistry  

 324-247  หลกัเคมวีเิคราะห  3(3-0-6) 

         Principle of Analytical Chemistry 
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 325-101   ปฏบิัติการเคมทีั่วไป  1     1(0-3-0) 

   General Chemistry Laboratory I 

 325-102  ปฏบิัติการเคมทีั่วไป 2     1(0-3-0) 

   General Chemistry Laboratory II 

 325-233  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยีเบื้องตน    1(0-3-0) 

   Introductory Organic Chemistry Laboratory  

 325-243  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหพื้นฐาน    1(0-3-0) 

   Basic Analytical Chemistry Laboratory 

 328-302  ชีวเคมพีื้นฐาน      3(3-0-6) 

   Basic Biochemistry 

 328-331  ปฏบิตักิารชีวเคมี 1      1(0-3-0) 

   Biochemistry Laboratory I 

 330-101   หลักชีววทิยา 1      3(3-0-6) 

   Principles of Biology  I 

 330-102  หลักชีววทิยา 2      3(3-0-6) 

   Principles of Biology II 

 331-101   ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1     1(0-3-0) 

   Principles of Biology Laboratory I 

 331-102  ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2     1(0-3-0) 

   Principles of Biology Laboratory II 

 330-250   นเิวศวทิยา                             3(3-0-6) 

      Ecology 

 330-300   ชีววทิยาของเซลล                             4(3-3-6) 

      Cell Biology 

 330-360   พันธุศาสตร  3(3-0-6) 

      Genetics 

 330-370   หลกัการวจัิยทางชีววทิยา                    2(2-0-4) 

      Fundamentals of Biological Research 

 330-372   วธิวีเิคราะหน้ําในการวิจัยทางชีวภาพ  3(1-6-2) 

      Water Analysis for Biological Research 

 330-431   สาหรายวทิยา    3(2-3-4) 

      Phycology   
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 330-470   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่และอวยัวะพชื  3(2-3-4) 

      Plant Tissue and Organ Culture 

 331-250   ปฏบิตักิารนเิวศวทิยา            1(0-3-0) 

      Ecology Laboratory 

 332-101  ฟสกิสพื้นฐาน 1      3(3-0-6) 

    Fundamental   Physics I 

 332-111  ปฏบิตักิารฟสกิสพื้นฐาน 1     1(0-2-1) 

   Fundamental Physics Laboratory I 

 336-211  เภสัชวทิยาทั่วไป       2(2-0-4) 

         General Pharmacology 

 336-212   ยาและผลติภัณฑสขุภาพในชีวติประจําวนั   2(2-0-4) 

    Drugs and Health Products in Daily Life 

 336-213  สารพษิในชีวติประจําวนั     2(2-0-4) 

   Toxic Substances in Daily Life 

 342-200  พอลเิมอรในชีวติประจําวัน     2(2-0-4) 

    Polymers in Daily Life 

 345-101   คอมพวิเตอรและการประยุกต    3(2-2-5) 

   Computer and Applications 

 345-102  คอมพวิเตอรและการโปรแกรม    3(2-2-5) 

   Computer and Programmings 

 347-201  สถติพิื้นฐาน       3(2-2-5) 

   Basic Statistics   

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 537-211   โรคพชืเบื้องตน  2(2-0-4) 

      Introductory Plant Pathology 

  537-331   การผลติเห็ด  3(2-3-4) 

      Mushroom Production 

 คณะศิลปศาสตร 

 874-194  กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและ    3(3-0-6) 

   การดาํเนนิชีวติประจําวนั 

   Law Relating to Occupations and Everyday Life 
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 890-101   การฟงและพดูภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5) 

     Fundamental English Listening and Speaking 

 890-102  การอานและเขยีนภาษาองักฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 

   Fundamental English Reading and Writing 

890-221   การปรับปรุงการอานภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   Improving Reading in English  

 890-223  การอานหนังสือพมิพภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   Reading English Newspapers    

 890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

   Communication in English Science and Technology   

 890-261  ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน      3(3-0-6) 

    English in the Workplace  

 890-331  การอานในสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 

   Reading in Science and Technology 

 890-351  ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาตอ  3(3-0-6) 

   Study Skills in English for Higher Studies 

 890-361  ภาษาอังกฤษเพือ่การสมัครงาน    3(3-0-6) 

    English for Job Application     

 895-101  พฤตกิรรมศาสตร       3(3-0-6) 

   Behavioral Science 

 895-123   การคนควาสารสนเทศและการเขยีนงานวชิาการ   2(2-0-4) 

   Information Searching and Academic Writing 

 895-125   การใชภาษาไทย      3(2-2-5) 

   Thai Usage 

 895-132  ทกัษะการสือ่สาร       2(2-0-4) 

    Communication Skills 

 895-135  สนุทรยีศาสตรแหงชีวติ     3(2-2-5) 

   Life Aesthetics 

 895-171   ภูมปิญญาในการดาํเนนิชีวิต     3(2-2-5) 

    Wisdom of Living 

 895-203  จิตวทิยาทั่วไป      3(3-0-6) 

   General Psychology 
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 895-205  เศรษฐศาสตรและการปกครอง    2(2-0-4) 

   Economics and Government 

 895-303  เศรษฐศาสตรเพือ่ชีวติ     3(3-0-6) 

   Economics for Life 

 895-xxx  วชิากฬีา พลศกึษาหรอืนนัทนาการ    1(x-y-z) 

 

13.2 กลุมวชิา/รายวชิาในหลกัสตูรน้ีทีเ่ปดสอนใหภาควชิา/หลักสูตรอื่น 

จํานวน 8 รายวชิา ไดแก 

คณะพยาบาลศาสตร 

326-101 จุลชีววทิยาและปรสติวทิยา     3(2-3-4)

 Microbiology and Parasitology 

คณะการแพทยแผนไทย 

326-102 จุลชีววทิยา ปรสติวทิยา และวทิยาภูมคิุมกนั   4(3-3-6)  

 Microbiology, Parasitology and Immunology  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะวทิยาศาสตร 

326-202 จุลชีววทิยาทั่วไป      3(3-0-6) 

 General Microbiology 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

326-207  จุลชีววทิยาทั่วไปสําหรับนักศกึษาทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 General Microbiology for Natural Resources Students  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวทิยาศาสตร 

327-202 ปฏบิัตกิารจุลชีววทิยาทั่วไป  1(0-3-0)  

 General Microbiology Laboratory 

คณะเภสัชศาสตร 

326-201 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา     5(4-3-8)  

 Microbiology and Parasitology 

คณะทันตแพทยศาสตร 

326-204  จุลชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3(2-3-4) 

 Medical Microbiology in Dentistry 

คณะเทคนิคการแพทย 

326-206  จุลชีววทิยา   3(2-3-4)  

 Microbiology 
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13.3 การบรหิารจัดการ 

1. แตงตัง้ประธานดําเนนิการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เกี่ยวของกับ 

 หลักสูตรอื่นเพื่อประสานงานกับอาจารยผูสอน 

2. แตงต้ังผูประสานงานรายวชิาทกุรายวชิา เพือ่ทาํหนาทีป่ระสานงานกบัภาควิชา อาจารย 

 ผูสอนและนกัศกึษาในการพิจารณารายวชิา การจัดการเรยีนการสอน และการประเมนิผล 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 

1.1 ปรัชญา 

 สรางบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีความรอบรูทางดานจุลชีววิทยาทั้งภาค        

ทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมดานอาหาร สิ่งแวดลอม และ

การแพทย โดยใชกระบวนการคดิ วเิคราะห สงัเคราะหอยางเปนระบบจากภูมิปญญาไทยสูสากล เปนผู

มจิีตสํานกึสาธารณะ มคีณุธรรมและจรยิธรรม ตลอดจนสามารถทาํงานรวมกบัผูอืน่ไดอยางมคีวามสขุ 

 

1.2 ความสาํคัญ 

 หลกัสตูรนี้สามารถสรางบัณฑิตที่สามารถใชความรูทางดานจุลชีววิทยาในการแกไขปญหาและ

พัฒนา ทางดานอาหาร เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทางเลือก สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และ

การแพทย เพื่อพัฒนาประเทศนําไปสูการเพิ่มรายได ลดรายจายสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจาก

จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตที่ใหคุณประโยชนไดอยางอเนกอนันต แตก็มีบางกลุมที่ใหโทษไดอยางมหันต  

ดังนั้นการจัดการจุลินทรียโดยนักจุลชีววิทยาจะทําใหเกิดผลดีตามที่กลาวมา เชน การเกษตรสามารถ

ลดตนทุนการผลิต  โดยการใชปุ ยชีวภาพ และควบคุมโดยชีววิธีแทนการใชสารเคมีทําใหไดอาหาร

ปลอดภัย และเปนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากนั้นผลิตผลทางการเกษตรสามารถนํามาเพิ่ม

คุณคาไดจําเปนตองควบคุมจุลินทรียกลุมที่ทําใหอาหารเนาเสีย หรือการเพิ่มคุณคาดวยการถนอม

อาหารโดยใชจุลินทรียในการทําอาหารหมัก หรือการผลิตพลังงานทางเลือก เชน เอทานอล บูทานอล 

แกสชีวภาพ จากผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือน้ําเสียตาง ๆ ซึ่งเปนการ

บําบัดของเสียโดยไดสิ่งตอบแทน และจุลินทรียยังชวยบําบัดมลพิษในสิ่งแวดลอมเพราะบทบาทในการ

หมุนเวยีนธาตุอาหาร รวมถึงการนําจุลินทรียมาผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ เชน กรดอะมิโน และยาปฏิชีวนะ

เพื่อรักษาโรคตดิเช้ือ ซึ่งการควบคุมการแพรระบาดของเช้ือโรคเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง อีกทั้งยังมีปญหา

ดานสุขภาพจาก โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา ดังนั้นกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดประกาศ

พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 โดยกําหนดใหสาขาการ

เพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคเปนสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ควบคุม ซึง่ผูทีจ่ะประกอบวิชาชีพดังกลาวไดตองมีใบอนุญาตที่ออกใหโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีดังนัน้ศาสตรทางดานจุลชีววทิยาโดยมนีักจุลชีววทิยาเปนผูดําเนินการเปนกําลังที่สําคัญสวน

หนึ่งในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยนื ซึ่งเปนความสําคัญที่ตองมหีลักสูตรนี้ 
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1.3 วัตถุประสงค  

 เพือ่สรางบัณฑติใหมคีุณลักษณะตอไปนี้ 

1. มคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ เปนผูมคีุณธรรม จรยิธรรม และมีจิตสํานกึที่ดตีอสังคม  

2. มีความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและทักษะทางจุลชีววิทยาที่สามารถนําไปประยุกตใชไดโดยอาศัย

กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบดานอาหาร สิ่งแวดลอม และการแพทย 

ตลอดจนสามารถบรูณาการความรูกับศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของได 

3. มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแกปญหา ตอยอดองคความรูจากภูมิปญญา

ไทยสูสากล เพือ่เพิ่มศักยภาพในการแขงขันในงานอาชีพ และการศกึษาตอ  

4. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยสามารถปฏิบัติตัวในบทบาทผูนํา ผูรวมงาน

และ ผูตาม จากการอาศัยทกัษะในการบรหิารจัดการ และการสือ่สาร 

5. มคีวามใฝรู เพือ่สามารถสรางสรรคงานขึ้นเองไดในกรอบแนวคดิการพฒันาอยางยั่งยนื  

 

บัณฑิตจุลชีววทิยาท่ีพงึประสงค (Expected Learning Outcome) 

  ใฝเรยีนรูตลอดชีวติ  (Lifelong Learning) คดิสรางสรรค (Creativity) กาวทันระบบประกัน

คุณภาพ (Quality System)  
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แผนพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนนิการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา 1 ป 

 

แผนการพัฒนา กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. สงเสรมิการจัดการเรยีนรู

ในศตวรรษที ่21 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการจัดการ

เรยีนรูแบบบูรณาการเรยีนรูกับการ

ทาํงาน, Flip classroom 

2.เพิม่กจิกรรมการจัดการเรยีนรูใน

ศตวรรษที ่21 ในรายวชิาตางๆ เชน 

Flip classroom, Work intregrated 

learning (WIL) เปนตน  

3. แลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางอาจารย  

   ผูสอนในรายวชิาตางๆ  

4. ประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนรู  

   ในศตวรรษที ่21 

1. จํานวนอาจารยที่รวม

กจิกรรมการเพิม่พูนทกัษะ

การจัดการเรยีนรูใน

ศตวรรษที ่21 

2. ผลการประเมนิ

ประสทิธภิาพการเรยีนรูใน

ศตวรรษที ่21 

3. จํานวนกจิกรรมการจัดการ

เรยีนรูในศตวรรษที ่21 

4. ความพงึพอใจของผูเรยีนตอ

การเรยีนรูในศตวรรษที ่21 

2. สงเสรมิทกัษะการสือ่สาร

ภาษาอังกฤษ 

1.  จัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาที่ใช

ภาษาอังกฤษ 

2.  เพิ่มสัดสวนการเรยีนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษในทุกรายวชิาไมนอย

กวา 50% 

3.  จัดทําเอกสารประกอบการสอน

หรอื สื่อการสอน เปนภาษาอังกฤษ 

100% ทุกรายวชิา 

4.  จัดสิ่งแวดลอมในภาควชิาใหเปน

ภาษาอังกฤษ เชน บอรดหรือ ปาย

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

1. จํานวนกจิกรรมพัฒนา 

   นักศกึษาที่ใชภาษาอังกฤษ  

   และจํานวนนักศกึษาที่เขา  

   รวม 

2. จํานวนรายวิชาที่เพิ่มสัดสวน 

   การเรยีนการสอนเปน 

   ภาษาอังกฤษ 

3. จํานวนรายวชิาที่จัดทํา 

   เอกสารประกอบการสอน 

   หรอื สื่อการสอน เปน 

   ภาษาอังกฤษ 100%  

4. จํานวนนักศกึษาที่สอบผาน 

   การสอบวัดความรูทาง  

   ภาษาอังกฤษ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วา

ดวยการศกึษาขั้นปรญิญาตร ี(ภาคผนวก ฌ) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 

มกีารจัดการเรยีนการสอนภาคฤดรูอน ตามการพจิารณาของคณะกรรมการประจําหลกัสตูร  

 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวภิาค   

 ไมม ี

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน   

วชิาภาคทฤษฎ ีเรยีนวนัจันทร ถงึวนัศุกร เวลา 08.00-17.00 น. 

วชิาภาคปฏบิตั ิเรยีนวันจันทร ถงึวนัศุกร เวลา 08.00-17.00 น. 

ภาคการศกึษาที่ 1 เดอืนสงิหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาที่ 2 เดอืนมกราคม – เมษายน 

ภาคฤดรูอน เดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม 

  

2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร 

คณติศาสตรหรอืเทยีบเทา 

2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเปนไป

ตามระเบยีบขอบังคับของการคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร    หรอื 

3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการคัดเลือกนักศึกษาของ คณะ

วทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1. ความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษตองการการพัฒนามากขึ้น 

2. ทกัษะดานการคํานวณยังตองการการพัฒนามากขึ้น 

3. ทักษะดานการเขยีนภาษาไทยควรไดรับการสงเสรมิ 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากดัของนักศึกษาในขอ 2.3 

1. จัดสอนเสรมิและมกีิจกรรมการใชภาษาอังกฤษ   

2. จัดใหมกีารทําแบบฝกหัด ทํารายงาน และออกขอสอบบรรยายใหมากขึ้น 

3. สงเสรมิใหนักศกึษาจัดกจิกรรมตาง ๆ โดยการบริหารจัดการดวยตนเอง  

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปที่ 1 50 50 50 50 50 

ช้ันปที่ 2 - 50 50 50 50 

ช้ันปที่ 3 - - 50 50 50 

ช้ันปที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 50 50 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

1) งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 
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2) งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพมิพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสยีงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนกิสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเนต 

 อื่น ๆ โดย การศกึษาดวยตนเอง คนควาวจัิย โครงงาน 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถาม)ี 

 เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร วาดวยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

 

2.9 การจัดการเรยีนการสอน 

หลักสูตรนี้มรีายวชิาที่จัดการเรยีนการสอนที่เนน Active Learning ไมนอยกวารอยละ 70 ของ

วชิาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกติ  รวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกติ 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

 สาํหรับนักศึกษาท่ีไมเรยีนสหกจิศึกษา 

ก. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกติ 

                     1) กลุมวชิาภาษา    12 หนวยกติ        

                    2) กลุมวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 10 หนวยกติ         

                  3) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  8 หนวยกติ       

                   ข. หมวดวชิาเฉพาะ    97 หนวยกติ 

                    1) กลุมวชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน   26 หนวยกติ                   

            2) กลุมวชิาบังคับ    50 หนวยกติ 

            3) กลุมวชิาเลอืก    21 หนวยกติ  

                    ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี     6 หนวยกติ 

                    ง.  ฝกงาน      1 หนวยกติ  

 

 สําหรับนักศึกษาท่ีเรยีนสหกจิศึกษา 

ก. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกติ 

                     1) กลุมวชิาภาษา    12 หนวยกติ        

                    2) กลุมวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 10 หนวยกติ         

                  3) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  8 หนวยกติ       

                   ข. หมวดวชิาเฉพาะ    97 หนวยกติ 

                    1) กลุมวชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน   26 หนวยกติ                   

            2) กลุมวชิาบงัคบั    53 หนวยกติ 

            3) กลุมวชิาเลอืก    18 หนวยกติ  

                    ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี     6 หนวยกติ 

                    ง.  ฝกงาน      1 หนวยกติ  
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3.1.3  รายวชิา 

           ก.หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  จํานวน 30 หนวยกติ ประกอบดวย   

  1)  กลุมวชิาภาษา        12  หนวยกติ 

 890-101   การฟงและพดูภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5) 

     Fundamental English Listening and Speaking 

 890-102  การอานและเขยีนภาษาองักฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 

   Fundamental English Reading and Writing 

 

 และใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จาก

รายวชิาตอไปนี้  

890-221   การปรับปรุงการอานภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   Improving Reading in English  

 890-223  การอานหนังสือพมิพภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   Reading English Newspapers    

 890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

   Communication in English Science and Technology   

 890-261  ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน      3(3-0-6) 

    English in the Workplace  

 890-331  การอานในสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

   Reading in Science and Technology 

 890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาตอ  3(3-0-6) 

   Study Skills in English for Higher Studies 

 890-361  ภาษาอังกฤษเพือ่การสมัครงาน    3(3-0-6) 

    English for Job Application   

 895-125   การใชภาษาไทย      3(2-2-5) 

   Thai Usage    

 

  2)  กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   10  หนวยกติ  

 315-101   กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร  1     1(0-0-3) 

     Co-Curricular Activities I 

 895-xxx  วชิากฬีา พลศกึษาหรอืนนัทนาการ    1(x-y-z) 
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 และเลอืกเรยีนรายวชิาจากกลุมวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกติ จาก

รายวชิาตอไปนี้ 

 001-101  อาเซยีนศกึษา      3(2-2-5) 

   ASEAN Studies 

 001-131   สขุภาวะกายและจิต      3(2-2-5) 

   Healthy  Body  and Mind 

 874-194  กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและ    3(3-0-6) 

   การดาํเนนิชีวติประจําวนั 

   Law Relating to Occupations and Everyday Life 

 895-171   ภูมปิญญาในการดําเนนิชีวิต     3(2-2-5) 

    Wisdom of Living 

 895-135  สนุทรยีศาสตรแหงชีวติ     3(2-2-5) 

   Life Aesthetics 

  

 และใหเลอืกเรยีนรายวชิาจากกลุมวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 2 

หนวยกติ จากรายวิชาขางตนหรอืรายวชิาตอไปนี้ 

 895-101  พฤตกิรรมศาสตร       3(3-0-6) 

   Behavioral Science 

 895-123   การคนควาสารสนเทศและการเขยีนงานวชิาการ   2(2-0-4) 

   Information Searching and Academic Writing 

 895-132  ทกัษะการสือ่สาร       2(2-0-4) 

    Communication Skills 

 895-203  จิตวทิยาทั่วไป      3(3-0-6) 

   General Psychology 

 895-205  เศรษฐศาสตรและการปกครอง    2(2-0-4) 

   Economics and Government 

 895-303  เศรษฐศาสตรเพือ่ชีวติ     3(3-0-6) 

   Economics for Life 

 

  3)  กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   8  หนวยกติ 

 ใหเลอืกเรยีนรายวชิาจากกลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตรไมนอยกวา 3 หนวยกติ จาก

รายวชิาตอไปนี้ 
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 315-103  ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสนิทางปญญา   3(3-0-6) 

   Introduction to Intellectual Property  

 315-201   วทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสังคม    3(3-0-6) 

   Science Technology and Society 

 345-101   คอมพวิเตอรและการประยุกต    3(2-2-5) 

   Computer and Applications 

 345-102  คอมพวิเตอรและการโปรแกรม    3(2-2-5) 

   Computer and Programmings 

 

 และใหเลอืกเรยีนรายวชิาจากกลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตรไมนอยกวา 5 หนวยกติ 

จากรายวิชาขางตนหรอืรายวชิาตอไปนี้ 

 336-211  เภสัชวทิยาทั่วไป       2(2-0-4) 

         General Pharmacology 

 336-212   ยาและผลติภัณฑสขุภาพในชีวติประจําวนั   2(2-0-4) 

    Drugs and Health Products in Daily Life 

 336-213  สารพษิในชีวติประจําวนั     2(2-0-4) 

   Toxic Substances in Daily Life 

 342-200  พอลเิมอรในชีวติประจําวัน     2(2-0-4) 

    Polymers in Daily Life 

  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ       97 หนวยกติ 

      1)  กลุมวชิาวทิยาศาสตรพืน้ฐาน     26 หนวยกติ  

 322-101  แคลคูลัส 1       3 (3-0-6)  

    Calculus I 

 322-104   คณติศาสตรทั่วไป  2     3(3-0-6)  

    General Mathematics II  

 324-101   เคมทีั่วไป  1       3(3-0-6) 

    General Chemistry  I  

 324-102  เคมทีั่วไป  2      3(3-0-6) 

    General Chemistry  II  

 325-101   ปฏบิัติการเคมทีั่วไป  1     1(0-3-0) 

    General Chemistry Laboratory I 
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 325-102  ปฏบิัติการเคมทีั่วไป  2     1(0-3-0) 

     General Chemistry Laboratory II 

 330-101   หลักชีววทิยา 1      3(3-0-6) 

   Principles of Biology I 

 330-102  หลักชีววทิยา 2      3(3-0-6) 

    Principles of Biology II 

 331-101   ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1     1(0-3-0) 

   Principles of Biology Laboratory I 

 331-102  ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2     1(0-3-0) 

   Principles of Biology Laboratory II 

 332-101  ฟสกิสพื้นฐาน 1      3(3-0-6) 

    Fundamental Physics I 

 332-111  ปฏบิตักิารฟสกิสพื้นฐาน 1     1(0-2-1) 

   Fundamental Physics Laboratory I 

 

 2)  กลุมวชิาบังคับ        จํานวน 50-53 หนวยกติ 

  นักศึกษาเลอืกเรยีนสหกจิศึกษา   จํานวน 53 หนวยกติ 

  นักศึกษาท่ีไมเรยีนสหกิจศึกษา   จํานวน 50 หนวยกติ 

 324-233  เคมอีนิทรยีเบื้องตน  3(3-0-6) 

         Introductory Organic Chemistry  

 324-247  หลกัเคมวีเิคราะห  3(3-0-6) 

         Principle of Analytical Chemistry 

 325-233  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยีเบื้องตน  1(0-3-0) 

         Introductory Organic Chemistry Laboratory  

 325-243  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหพื้นฐาน  1(0-3-0) 

         Basic Analytical Chemistry Laboratory 

 326-202  จุลชีววทิยาทั่วไป  3(3-0-6) 

          General Microbiology 

 326-211   วธิทีางจุลชีววทิยา  2(1-3-2) 

           Methods in Microbiology 

 326-241   อนุกรมวธิานของแบคทเีรยี  2(1-3-2) 

           Determinative Bacteriology 
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 326-271   ปรสติวทิยาทั่วไป  2(1-3-2) 

           General Parasitology 

 326-312   สรรีวทิยาของจุลนิทรยี   3(2-3-4) 

           Microbial Physiology 

 326-313   พันธุศาสตรของจุลินทรยี   3(2-3-4) 

           Microbial Genetics 

 326-322  นวภูมิปญญาไทยทางจุลชีววทิยา  1(1-0-2) 

      Innovation of Thai Wisdom in Microbiology 

 326-323  การประกนัคณุภาพหองปฏิบตักิารจุลชีววทิยา  2(2-0-4) 

      Quality Assurance of Microbiological Laboratory 

 326-351   วทิยาภูมคิุมกนั  3(2-3-4) 

           Immunology  

 326-361   ราวทิยา     3(2-3-4) 

           Mycology 

 326-391   จุลชีววทิยาปรทิศัน  1(1-0-2)  

           Microbiological Reviews 

 326-442   ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทเีรยี  2(1-3-2) 

           Bacterial Systematics 

 326-481   ไวรัสวทิยา   2(2-0-4) 

           Virology   

 326-493   สมัมนาทางจุลชีววทิยา  1(0-2-1) 

           Seminar in Microbiology 

 326-498  ประมวลความรอบรูทางจุลชีววทิยา  1(0-0-3) 

      Comprehensive Knowledge in Microbiology 

 327-202   ปฏบิัติการจุลชีววทิยาทั่วไป  1(0-3-0) 

           General Microbiology Laboratory   

 328-302   ชีวเคมพีื้นฐาน  3(3-0-6) 

           Basic Biochemistry 

 328-331   ปฏบิตักิารชีวเคมี 1  1(0-3-0) 

           Biochemistry Laboratory I 

 347-201   สถติพิื้นฐาน  3(2-2-5) 

           Basic Statistics   
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 นักศึกษาเลอืกเรยีนรายวชิาใดวชิาหน่ึงตอไปน้ี  

 326-491  โครงงานทางจุลชีววทิยา 1  3(0-9-0) 

           Project in Microbiology I 

 326-497  สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา  6(0-18-0) 

      Cooperative Education in Microbiology 

 

2) กลุมวชิาเลอืก     

นักศึกษาเลอืกเรยีนสหกจิศึกษา   จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกติ 

นักศึกษาท่ีไมเรยีนสหกิจศึกษา                        จํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกติ 

เลอืกจากรายวิชาตอไปนี้  โดยเลอืกวชิาที่เปดสอนในภาควชิาไมต่ํากวา 16 หนวยกิต    

  

 วชิาท่ีเปดสอนโดยภาควชิาจุลชวีวิทยา 

 326-321  จุลชีววทิยาทางอาหาร  3(2-3-4) 

               Food Microbiology   

 326-422   จุลชีววทิยาทางดนิ  3(2-3-4) 

      Soil Microbiology 

 326-423   จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 

      Industrial Microbiology   

 326-424   จุลชีววทิยาสิ่งแวดลอม  3(2-3-4) 

      Environmental Microbiology 

 326-426   เอนไซมของจุลนิทรยี  3(2-3-4) 

      Microbial Enzymes  

 326-427   จุลชีววทิยาทางน้าํ  3(2-3-4) 

      Aquatic Microbiology 

 326-428   เทคโนโลยขีองจุลนิทรยี  3(3-0-6) 

      Microbial Technology 

 326-429   การวเิคราะหทางจุลชีววทิยา  3(2-3-4) 

      Microbiological Assay 

 326-430   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว  3(2-3-4) 

      Animal Tissue Culture 
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 326-431  สขุาภิบาลและระบบความปลอดภัยในอาหาร  3(3-0-6)  

      Sanitation and Food Safety System  

 326-433   ยสีตและเทคโนโลยขีองยสีต                      3(2-3-4) 

      Yeast and Yeast Technology 

 326-434   จุลชีววทิยาอาหารหมัก  3(2-3-4) 

      Microbiology of Fermented Food 

 326-441   วทิยาแบคทเีรยีการแพทย                        3(2-3-4) 

      Medical Bacteriology  

 326-492   โครงงานทางจุลชีววทิยา 2     3(0-9-0) 

      Project in Microbiology II 

 326-495   หัวขอพเิศษทางจุลชีววทิยา 1  1(1-0-2)   

      Special Topics in Microbiology I  

 326-496   หัวขอพเิศษทางจุลชีววทิยา 2  1(1-0-2)   

      Special Topics in Microbiology II 

 

 วชิาท่ีเปดสอนโดยภาควชิาชวีวทิยา 

 330-250   นเิวศวทิยา                             3(3-0-6) 

      Ecology 

 330-300   ชีววทิยาของเซลล                             4(3-3-6) 

      Cell Biology 

 330-360   พันธุศาสตร  3(3-0-6) 

      Genetics 

 330-370   หลกัการวจัิยทางชีววทิยา                    2(2-0-4) 

      Fundamentals of Biological Research 

 330-372   วธิวีเิคราะหน้ําในการวิจัยทางชีวภาพ  3(1-6-2) 

      Water Analysis for Biological Research 

 330-431   สาหรายวทิยา    3(2-3-4) 

      Phycology   

 330-470   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่และอวยัวะพชื  3(2-3-4) 

      Plant Tissue and Organ Culture 

 331-250   ปฏบิตักิารนเิวศวทิยา            1(0-3-0) 

      Ecology Laboratory 
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 วชิาท่ีเปดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 537-211   โรคพชืเบื้องตน  2(2-0-4) 

      Introductory Plant Pathology 

  537-331   การผลติเห็ด  3(2-3-4) 

      Mushroom Production 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี                                จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 ภาควชิาเปดรายวิชาเลอืกเสร ี1 รายวชิา 

 326-435  ภูมปิญญาทองถิ่นกับจุลนิทรยี 3(3-0-6) 

      Thai Local Wisdom and Microorganisms 

 

 ง.  ฝกงาน         1/100  หนวยกติ/ช่ัวโมง 

 326-494   การฝกงานทางจุลชีววทิยา  1(0-6-0) 

      Microbiological Job Training 
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวชิาท่ีใชในหลกัสตูรและหนวยกติ 

เลขรหัสประจํารายวชิาที่ใชในหลักสูตร  ประกอบดวยเลข 6 หลกั  เชน 326-102  มี

ความหมายดังนี้ 

 เลขรหัส 3 ตวัแรก    หมายถงึ รหัสภาควชิา /สาขาวิชา  

 เลขรหัส  ตัวที่ 4 หมายถงึ ช้ันป 

 เลขรหัส  ตัวที่ 5 หมายถงึ กลุมวชิา 

 เลขรหัส  ตัวที่ 6 หมายถงึ ลําดับวชิา 

 

 ความหมายของจํานวนหนวยกติ  เชน 3(3-0-6) 

 เลขตัวที่ 1 หมายถงึ จํานวนหนวยกติรวม 

 เลขตัวที่ 2 หมายถงึ จํานวนช่ัวโมงทฤษฎตีอสัปดาห 

 เลขตัวที่ 3 หมายถงึ จํานวนช่ัวโมงปฏบิัตติอสัปดาห 

 เลขตัวที่ 4 หมายถงึ จํานวนช่ัวโมงศกึษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                                          จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)   

322-101   แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 

324-101 เคมทีั่วไป 1 3(3-0-6) 

325-101 ปฏบิัติการเคมทีั่วไป 1 1(0-3-0) 

330-101 หลักชีววทิยา 1 3(3-0-6) 

331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1(0-3-0) 

332-101 ฟสกิสพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

332-111 ปฏบิตักิารฟสกิสพื้นฐาน 1 1(0-2-1) 

 xxx-xxx วชิาเลอืกกลุมภาษา 3(x-y-z) 

 895-xxx พลศึกษา 1(x-y-z) 

          รวม      19 (x-y-z) 

                                                                      

ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                                          จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)                                                                        

 

322-104   คณติศาสตรทั่วไป 2  3(3-0-6) 

 324-102     เคมทีั่วไป 2  3(3-0-6) 

325-102     ปฏบิัติการเคมทีั่วไป 2 1(0-3-0) 

330-102       หลักชีววทิยา 2 3(3-0-6) 

331-102     ปฏบิัติการหลักชีววิทยา 2  1(0-3-0) 

890-101 การฟงและการพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 xxx-xxx วชิาเลอืกกลุมวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 3(2-2-5) 

 xxx-xxx กลุมรายวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 3(2-2-5) 

        รวม                   20 (15-12-33) 

 

 

หมายเหต ุ การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษเตรยีมความพรอมและรายวิชาศกึษาทั่วไป กลุม

วชิาภาษา (บังคับ) ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
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ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

                                   จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)                                                                        

324-233   เคมอีนิทรยีเบื้องตน   3(3-0-6) 

325-233     ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยีเบื้องตน  1(0-3-0) 

324-247   หลกัเคมวีเิคราะห     3(3-0-6) 

325-243  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหพื้นฐาน   1(0-3-0) 

326-202  จุลชีววทิยาทั่วไป            3(3-0-6) 

 327-202   ปฏบิัติการจุลชีววทิยาทั่วไป     1(0-3-0)   

 xxx-xxx วชิาเลอืกกลุมวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 3(2-2-5) 

xxx-xxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-y-z) 

        รวม       18 (x-y-z) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

                                  จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)                                                                        

 315-101     กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร  1   1(0-0-3) 

326-211 วธิทีางจุลชีววทิยา 2(1-3-2) 

326-241  อนุกรมวธิานของแบคทเีรยี    2(1-3-2) 

326-271 ปรสติวทิยาทั่วไป 2(1-3-2) 

328-302   ชีวเคมพีื้นฐาน         3(3-0-6) 

328-331 ปฏบิตักิารชีวเคมี 1    1(0-3-0) 

347-201 สถติพิื้นฐาน  3(2-2-5) 

 890-102 การอานและเขยีนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 xxx-xxx กลุมรายวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(2-2-5)   

  รวม                                          20(13-16-31) 
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ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

                                   จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)                                                                        

326-312 สรรีวทิยาของจุลนิทรยี  3(2-3-4) 

 326-313     พันธุศาสตรของจุลนิทรยี    3(2-3-4)  

326-361   ราวทิยา  3(2-3-4) 

 xxx-xxx กลุมรายวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(2-0-4) 

 xxx-xxx วชิาเลอืกกลุมภาษา  3(x-y-z) 

 xxx-xxx วชิาเลอืก หมวดวิชาเฉพาะ  3(x-y-z) 

      รวม                            17 (x-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

                                   จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)                                                                        

326-351 วทิยาภูมคิุมกนั  3(2-3-4) 

 326-391 จุลชีววทิยาปรทิศัน  1(1-0-2) 

 326-322 นวภูมปิญญาไทยทางจุลชีววทิยา  1(1-0-2) 

 326-323 การประกนัคณุภาพหองปฏิบตักิารจุลชีววทิยา  2(2-0-4) 

 xxx-xxx วชิาเลอืกกลุมวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  2(2-0-4) 

 xxx-xxx วชิาเลอืก หมวดวิชาเฉพาะ  6(x-y-z) 

 xxx-xxx วชิาเลอืกเสรี    3(x-y-z) 

           รวม                                      18 (x-y-z) 
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แผนการเรยีนของนักศึกษาท่ีไมเลอืกเรยีนรายวชิาสหกจิศึกษา 

 

ปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

                                   จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)                                                                        

 326-442 ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทเีรยี  2(1-3-2) 

326-481 ไวรัสวทิยา  2(2-0-4) 

326-493* สมัมนาทางจุลชีววทิยา  1(0-2-1) 

326-494** การฝกงานทางจุลชีววทิยา  1(0-6-0) 

326-498 ประมวลความรอบรูทางจุลชีววทิยา  1(0-0-3) 

xxx-xxx วชิาเลอืก หมวดวิชาเฉพาะ   6(x-y-z) 

      รวม             13 (x-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

                                  จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)                                                                        

326-491*   โครงงานทางจุลชีววทิยา 1  3(0-9-0) 

 xxx-xxx วชิาเลอืก หมวดวิชาเฉพาะ  6(x-y-z) 

                    รวม                          9 (x-y-z) 

 

 

 

 

 

* หมายเหต ุ: นกัศกึษาทีไ่มไดเลอืกเรยีนสหกจิศกึษาควรลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาสมัมนาทางจุล

ชีววทิยาคนละภาคการศึกษากับวชิาโครงงานทางจุลชีววทิยา 

 

** หมายเหต ุ: การฝกงานทางจุลชีววทิยา นักศึกษาฝกงานในภาคการศกึษาที่ 3 ของช้ันปที่ 3  

แตใหลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที่ 1 ช้ันปที่ 4  
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แผนการเรยีนของนักศึกษาท่ีเลอืกเรยีนรายวชิาสหกจิศึกษา 

 

ปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

                                                          จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)                                                                        

 326-442 ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทเีรยี  2(1-3-2) 

326-481 ไวรัสวทิยา  2(2-0-4) 

326-493 สมัมนาทางจุลชีววทิยา  1(0-2-1) 

326-494* การฝกงานทางจุลชีววทิยา  1(0-6-0) 

326-498 ประมวลความรอบรูทางจุลชีววทิยา  1(0-0-3) 

....... กลุมวชิาเลอืก หมวดวิชาเฉพาะ   9(x-y-z) 

      รวม                16 (x-y-z)  

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

                                                          จํานวนหนวยกติรวม (ทฤษฎ-ี ปฏบิตั ิ–ศกึษาดวยตนเอง)                                                                        

326-497**   สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา   6(0-18-0) 

                                   รวม                       6(0-18-0) 

 

 

 

* หมายเหต ุ: การฝกงานทางจุลชีววทิยา นักศกึษาฝกงานในภาคการศึกษาที ่3 ของช้ันปที่ 3  

แตใหลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที่ 1 ช้ันปที่ 4  

 

** หมายเหตุ : รายวชิาสหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยาสามารถเทยีบไดกบัรายวชิาโครงงานและ

รายวชิาเลอืกของภาควิชาอีก 3 หนวยกติ 

 

 



33 
 

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ลําดับ 

 
เลขบัตร

ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหนง

ทาง
วชิาการ 

ชือ่ – นามสกุล 
คุณวุฒิ 

ระดบั 
อุดมศึกษา 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ป
การศึกษา 

สถาบัน พศ. 2560 2561 2562 2563 

1 รศ. 
นางวลิาวัณย 

เจริญจริะตระกลู 

วท.ม. 

วท.บ. 

จลุชีววทิยา 

ชีววทิยา  

(เกยีรตินิยม อันดับ 1) 

ม. เกษตรศาสตร 

ม. เกษตรศาสตร 

 

2524 

2522 
330 เกษียณราชการ 

 

2 รศ. 
นางสาวเสาวลักษณ 

พงษไพจติร 

Dr.sc.hum. 

วท.ม. 

ภ.บ. 

Microbiology  

จลุชีววทิยา 

เภสัชวทิยา 

(เกยีรตินิยม อันดับ 2) 

U. of Heidelberg, Germany 

ม.มหดิล 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2531 

2521 

2519 

 

320 

 

320 

เกษียณ

ราชการ 

 

3 ผศ. นางกมลธรรม อํ่าสกลุ 
Ph.D. 

วท.บ. 

Microbiology  

จลุชีววทิยา 

U. of Melbourne, Australia  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2545 

2537 
300 300 300 300 

4 อาจารย นางสาววภิาวด ีเสยีงล้าํ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววทิยา      

 เทคนิคการแพทย 

เทคนิคการแพทย 

ม. สงขลานครินทร 

ม.มหดิล 

ม.มหดิล 

2553 

2550 

2545 

300 300 300 300 

5 อาจารย นางสาววลิานี จุงลก 

ปร.ด.  

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

จลุชีววทิยา 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

2555 

 

2546 

300 300 300 300 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ 

ชือ่ – นามสกุล ตําแหนง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวชิา/สถาบัน 

ภาระการสอน ช.ม./ป

การศกึษา 

เลขบตัรประจําตัวประชาชน 2560 2561 2562 2563 

1 
นางกาญจนา  ศรีนิติวรวงศ 

อาจารย 

Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology), U. of Sheffield, UK, 2544   

วท.ม. (จุลชวีวทิยา), ม.มหดิล, 2537      

วท.บ. (เทคนิคการแพทย), จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2531       

350 350 350 350 

2 
นางณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ 

ผศ. 
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา) ม.เชยีงใหม, 2551 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย), ม.เชยีงใหม, 2543 
340 340 340 340 

3 
นางดวงพร  คนัธโชติ 

ศ. 

Ph.D. (Soil Science), U. of Adelaide, Australia, 2545 

วท.ม. (จุลชวีวทิยา), ม.เกษตรศาสตร, 2525 

วท.บ. (ชวีวทิยา), ม.เกษตรศาสตร, 2522   

250 250 250 250 

4 
นางนงเยาว  สวางเจริญ 

รศ. 

Ph.D. (Parasitology), U. of Queensland, Australia, 2538 

วท.ม. (เวชศาสตรเขตรอน), ม.มหิดล, 2524 

วท.บ. (ชวีวทิยา), ม.รามคําแหง, 2521 

250 250 250 250 

5 
นางปรียานุช บวรเรืองโรจน 

ผศ. 

วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ), ม.เกษตรศาสตร, 2548  

วท.ม. (จุลชวีวทิยา), ม.เกษตรศาสตร, 2534 

วท.บ. (ชวีวทิยา),  ม.รามคําแหง, 2529 

320 320 320 320 

6 
นางผองผกา เธยีรมนตรี 

อาจารย 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา), ม.เกษตรศาสตร, 2537 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร, 2531 
340 340 340 340 

7 
นางสาวพมิลศรี มติรภาพอาทร 

ผศ. 
ปร.ด. (ชวีเวชศาสตร) ม. สงขลานครินทร, 2553 

วท.บ. (จุลชวีวทิยา), (เกยีรตินิยม อันดับ 2), ม.สงขลานครินทร, 2548 
350 350 350 350 
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ลําดับ 
ชือ่ – นามสกุล ตําแหนง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวชิา/สถาบัน 

ภาระการสอน ช.ม./ป

การศกึษา 

เลขบตัรประจําตัวประชาชน 2560 2561 2562 2563 

8 
นายภารนัย สุขุมังกร ผศ. 

ปร.ด. (จุลชวีวทิยา), ม. สงขลานครินทร, 2553 

วท.ม. (อณูพนัธุศาสตรและพนัธวุิศวกรรมศาสตร), ม.มหดิล, 2550  

วท.บ. (จุลชวีวทิยา), ม.สงขลานครินทร, 2547 

330 330 330 330 

9 
นางสาวรัตนรุจิ  พุมวเิศษ 

อาจารย 
Ph.D. Microbiology,  U. of Montana State., U.S.A., 2550 

วท.บ. (จุลชวีวทิยา),(เกยีรตินิยม อันดับ 2), ม.สงขลานครินทร, 2537  
340 340 340 340 

10 
นางสาวลักขณา กัณหะยูวะ 

อาจารย 

Ph.D., (Medical Mycology), Imperial College London, London, UK., 2559  

M.Sc., (Biotechnology) (HONS.), King Mongkut’s U. of Technology Thonburi, 2551  

วท.บ. (จุลชวีวทิยา) (เกยีรตินิยมอันดับ 1), ม.เชยีงใหม, 2548 

 

200 

 

300 

 

300 

 

300 

11 
นางสาววราภรณ  วุฑฒะกุล 

ศ. 

Ph.D. (Microbiology), U. of Queensland, Australia, 2532 

วท.ม. (จุลชวีวทิยา), ม.เชยีงใหม, 2522 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย), ม.เชยีงใหม,  2519 

320 320 320 

 

320 

 

12 
นางวไิลลักษณ  สุวะโซโน 

อาจารย 

Ph.D. (Applied Microbiology), Okayama U., Japan, 2548 

วท.ม.(จุลชวีวทิยา), ม.เกษตรศาสตร, 2538 

วท.บ.(เกษตรศาสตร), ส.พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง, 2532 

320 320 320 320 

13 
นางศุภยางค  วรวุฒคิุณชัย 

ศ. 
Ph.D. (Microbiology), U. of New South Wales, Australia, 2532 

B.Sc. (Hons) (Microbiology), U. of New South Wales, Australia, 2522 
175 175 175 175 

14 
นพ.อธปิ นิลแกว 

ผศ. 
Ph.D. (Immunology), U. of Virginia Commonwealth, U.S.A., 2544 

วท.บ. (จุลชวีวทิยา) (เกยีรตินิยม อันดับ 2), ม.สงขลานครินทร, 2537 
300 300 300 300 

15 
นางสาวอําไพทิพย สุขหอม 

อาจารย 

Ph.D. (Agriculture and Biological Sciences), U. of Newcastle upon Tyne, UK., 2542 

วท.ม. (จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 

วท.บ. (ชวีวทิยา), ม.สงขลานครินทร, 2531 

330 330 330 330 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 

ลําดับ ชือ่ – นามสกุล 

ตําแหนง 

ทาง

วชิาการ 

สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระการสอน ช.ม./ป

การศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวจรยิา  สากยโรจน ดร. 
ศูนยพันธุวศิวกรรม 

BIOTEC 

8 8 8 8 

2 นายสุรพล    ชลดํารงคกุล รศ. 

ภาควชิาสัตวศาสตร  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ม.สงขลานครินทร 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 นางสาวชนินันท พรสุรยิา ดร. 

ภาควชิาการจัดการ

ศัตรูพชื    

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ม.สงขลานครินทร 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

4 นายอัครวทิย กาญจนโอภาษ ผศ.ดร. 

ภาควชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรม  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ม.สงขลานครินทร 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5 นายมนูญ  นวลพลับ 
นักวทิยา

ศาสตร 

หนวยเรือนเลี้ยง

สัตวทดลอง  

คณะวทิยาศาสตร 

ม.สงขลานครินทร 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6 นายสากล    สุวลักษณ 
นักวทิยา

ศาสตร 

หนวยจลุชีววทิยา

อิเล็กตรอน  

คณะแพทยศาสตร 

ม.สงขลานครินทร 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

7 นายสน่ัน  ศุภธรีสกุล รศ. 
คณะเภสัชศาสตร 

ม.สงขลานครินทร 

2 2 

 

2 2 

8 นายธเนศ  ปานรัตน ดร. 

โครงการจัดต้ังวทิยาลัย

นานาชาติ   

ม.สงขลานครินทร 

1 1 1 1 

9 นายสมชาย ศรวีริยิะจันทร ดร. 
ภาควชิาเภสัชวทิยา 

คณะวทิยาศาสตร 

4 4 4 4 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม  

 รายวชิาการฝกงานทางจุลชวีวทิยา 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1. มคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ 

2. มวีนิัย ปฏบิัตติามกฎระเบยีบขอบังคับขององคกร 

3. เคารพในสทิธิและศักดิ์ศรคีวามเปนมนษุย และยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น 

4. ซื่อสัตยสุจรติ 

5. เสยีสละ มจิีตสาธารณะและถอืประโยชนเพือ่นมนุษยเปนกจิที่หนึง่   

6. แกปญหาทางคุณธรรมและจรยิธรรมทีไ่มซบัซอน 

7. ปฏบิตัติามจรยิธรรมของนักจุลชีววทิยา และมจีรรยาบรรณของนกัวจัิย 

2. ดานความรู 

1. มคีวามรูในสาขาวชิาจุลชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 

2. มทีักษะทางจุลชีววทิยา 

3. สามารถบรูณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วฒันธรรม ธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

4. มคีวามรูในสาขาจุลชีววทิยาที่ทันสมัยทันสถานการณโลก 

5. มคีวามรูความสามารถในสาขาวิชาในการประยกุตใชและแกไขปญหา 

3. ดานทักษะทางปญญา  

1. สามารถคนควา รวมรวม ทําความเขาใจ คดิวเิคราะหและประเมนิขอมูล รูเทาทันสถานการณ

เพื่อใชแกปญหาไดดวยตนเอง 

2. สามารถศกึษาปญหาทีค่อนขางซบัซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค  

โดยคาํนงึถงึความรูทางภาคทฤษฎ ีปฏบิตัทิางจุลชีววทิยา และผลกระทบจากการตัดสนิใจ 

3. สามารถประยกุตใชความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิตัทิางจุลชีววทิยาไปสูการฝกประสบการณ

ภาคสนามและการปฏบิตังิานจรงิ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มมีนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถปรับตัวและทํางานรวมมอืกับผูอื่นได ทัง้ในบทบาทของผูนําหรอืผู

รวมทมี ตลอดจนแกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นไดอยางสรางสรรค 

2. มคีวามรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทัง้การพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สามารถใชเทคนคิพื้นฐานทางคณติศาสตรและสถติใินการประมวล แปลความหมาย วเิคราะห

ขอมูล และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถใชภาษาไทยในการสือ่สารทั้ง ฟง พดู อาน เขยีน ไดอยางมปีระสทิธภิาพทั้งใน

ชีวติประจําวนัและในเชิงวชิาการ 
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4.1.1 ชวงเวลา  

ภาคการศกึษาที่ 3  ของปการศกึษาที ่3 
 

4.1.2 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัด 5 วันตอสัปดาหเปนเวลา 6 สัปดาห  ในภาคการศกึษาที่ 3 
 

4.2 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม  

 รายวชิาสหกจิศึกษาทางจุลชวีวทิยา 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1. มคีวามรับผิดชอบตอหนาที ่

2. มวีนิัย ปฏบิัตติามกฎระเบยีบขอบังคับขององคกร 

3. เคารพในสทิธแิละศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย และยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น 

4. ซื่อสัตยสุจรติ 

5. เสยีสละ มจิีตสาธารณะและถอืประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกจิที่หนึ่ง   

6. แกปญหาทางคณุธรรมและจรยิธรรมทีไ่มซบัซอน 

7. ปฏบิตัติามจรยิธรรมของนกัจุลชีววทิยา และมจีรรยาบรรณของนกัวจัิย 

2. ดานความรู 

1. มคีวามรูในสาขาวชิาจุลชีววทิยาทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

2. มทีักษะทางจุลชีววทิยา 

3. สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

วฒันธรรม ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม 

4. มคีวามรูในสาขาจุลชีววทิยาที่ทันสมัยทันสถานการณโลก 

5. มคีวามรูความสามารถในสาขาวชิาในการประยกุตใชและแกไขปญหา 

6. มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน 

อาชีพ 

3. ดานทักษะทางปญญา  

1. สามารถคนควา รวมรวม ทําความเขาใจ คดิวเิคราะหและประเมนิขอมูลเทาทันสถานการณ 

เพื่อใชแกปญหาไดดวยตนเอง 

2.  สามารถศกึษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค  

โดยคาํนงึถงึความรูทางภาคทฤษฎ ีปฏบิตัทิางจุลชีววทิยา และผลกระทบจากการตัดสนิใจ 

3. สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิัติทางจุลชีววทิยาไปสูการฝกประสบการณ 

ภาคสนามและการปฏบิตังิานจรงิ 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มมีนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถปรับตัวและทํางานรวมมอืกับผูอื่นได ทัง้ในบทบาทของผูนํา 

หรอืผูรวมทมี ตลอดจนแกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นไดอยางสรางสรรค 

2. มคีวามคดิรเิริม่ในการวเิคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม  

3. มคีวามรับผิดชอบในการเรยีนรูอยางตอเนื่อง รวมทัง้การพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล แปลความหมาย 

วเิคราะหขอมูล และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถใชภาษาไทยในการสือ่สารทั้ง ฟง พดู อาน เขยีน ไดอยางมปีระสทิธภิาพทั้งในชีวติ 

ประจําวันและในเชิงวิชาการ    

3. สามารถใชภาษาองักฤษในการฟง พดู อาน เขยีนไดอยางเหมาะสม 

4. สามารถเลอืกใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการคนควารวบรวมขอมูล ประมวลผล 

แปลความหมายตดิตามความกาวหนาทางจุลชีววทิยาไดอยางสมํ่าเสมอและเลอืกรูปแบบกา

รนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 

4.2.1 ชวงเวลา  

ภาคการศกึษาที่ 2  ของปการศึกษาที่ 4 

 

4.2.2 การจัดเวลาและตารางสอน 

นักศกึษาออกปฏบิัติงานจรงิในสถานประกอบการ 5 วันตอสัปดาหเปนเวลา 16 สัปดาห   

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวิจัย  

5.1 คําอธบิายโดยยอ 

 นักศึกษาชัน้ปที่ 4 ดําเนินการทําโครงงานรายบุคคลในหัวขอทางจุลชีววิทยาที่สนใจ โดยมี

อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการทําโครงงาน นักศึกษานําเสนอผลการทําโครงงานในรูปแบบของ

รายงานและบรรยายตอคณะกรรมการสอบ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1. มคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ 

2. มวีนิัย ปฏบิัตติามกฎระเบยีบขอบังคับขององคกร 

3. เคารพในสทิธแิละศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย และยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น 

4. ซื่อสัตยสุจรติ 



40 
 

 

5. เสยีสละ มจิีตสาธารณะและถอืประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกจิที่หนึ่ง   

6. แกปญหาทางคุณธรรมและจรยิธรรมทีไ่มซบัซอน 

7. ปฏบิตัติามจรยิธรรมของนักจุลชีววทิยา และมจีรรยาบรรณของนกัวจัิย 

2. ดานความรู 

1. มคีวามรูในสาขาวชิาจุลชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 

2. มทีักษะทางจุลชีววทิยา 

3. สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม    

 วฒันธรรม ธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

4. มคีวามรูในสาขาจุลชีววทิยาที่ทันสมัยทันสถานการณโลก 

5. มคีวามรูความสามารถในสาขาวิชาในการประยกุตใชและแกไขปญหา 

6. มคีวามรูในกระบวนการและเทคนคิการวจัิย เพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน 

อาชีพ 

3. ดานทักษะทางปญญา  

1. สามารถคนควา รวมรวม ทําความเขาใจ คดิวเิคราะหและประเมนิขอมูลรูเทาทนั 

สถานการณเพื่อใชแกปญหาไดดวยตนเอง 

2.  สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง 

สรางสรรค โดยคาํนึงถงึความรูทางภาคทฤษฎ ีปฏบิตัทิางจุลชีววทิยาและผลกระทบ 

จากการตัดสนิใจ  

3. สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิัติทางจุลชีววทิยาไปสูการฝกประสบการณ 

ภาคสนามและการปฏบิตังิานจรงิ 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มมีนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถปรับตัวและทํางานรวมมอืกับผูอื่นได 

ทั้งในบทบาทของผูนําหรอืผูรวมทมี ตลอดจนแกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นไดอยางสรางสรรค 

2. มคีวามคดิรเิริ่มในการวเิคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม  

3. มคีวามรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทัง้การพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สามารถใชเทคนคิพื้นฐานทางคณติศาสตรและสถติใินการประมวล แปลความหมาย 

วเิคราะหขอมูล และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถใชภาษาไทยในการสือ่สารทั้ง ฟง พดู อาน เขยีน  ไดอยางมปีระสทิธภิาพทั้งใน 

ชีวติประจําวนัและในเชิงวชิาการ 

3. สามารถใชภาษาองักฤษในการฟง พดู อาน เขยีนไดอยางเหมาะสม 
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4. สามารถเลอืกใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการคนควารวบรวมขอมูล ประมวลผล 

แปลความหมาย ตดิตามความกาวหนาทางจุลชีววทิยาไดอยางสมํ่าเสมอและเลอืกรูปแบบ 

การนําเสนอไดอยางเหมาะสม   

 

5.3  ชวงเวลา  

ภาคการศกึษาที่ 1 หรอื 2 ของปการศกึษาที่ 4 

 

5.4 จํานวนหนวยกติ 3 หนวยกติ 

 

5.5 การเตรยีมการ 

1. มอบหมายอาจารยที่ปรกึษาโครงงานใหนักศกึษาเปนรายบุคคล 

2. อาจารยที่ปรกึษาใหคําปรกึษาในการเลอืกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและ

ประเมนิผล 

3. จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการวจัิย จัดสิ่งอํานวยความสะดวก และเครือ่งมอืทีใ่ชในการ

วจัิย 

4. จัดใหนักศกึษานําเสนอผลการศกึษาในรูปแบบของรายงานและบรรยายตอคณะกรรมการ

สอบ 

 

5.6 กระบวนการประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากความกาวหนาในการทาํโครงงาน  

2. ประเมนิผลจากการนําเสนอแบบบรรยาย และจากการเขยีนรายงาน 

3. ผูเรยีนประเมนิผลการเรยีนรูดวยตนเองตามแบบฟอรม  

4. ผูประสานงานรายวชิาประเมนิผลการเรยีนของผูเรยีนตามเกณฑที่กําหนด โดยความ

เห็นชอบของอาจารยประจํารายวชิา 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล  

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธหรอืกจิกรรมของนักศึกษา 

1. มจิีตวญิญาณของการถอื

ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน

กจิทีห่นึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มคีวามสามารถดานการใช  

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

3. มคีวามรูทางจุลชีววทิยาในการ

ประยกุตใชพฒันาผลติภัณฑ

ทองถิน่ หรอื ภูมปิญญาไทย 

 

4. มคีวามรูทางดานการประกัน

คุณภาพหองปฏบิัตกิารจุล

ชีววทิยา 

 

1. จัดกจิกรรมในรายวชิากจิกรรมเสรมิหลกัสูตรทีเ่นนการถอื

ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกจิที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการทํากจิกรรมที่เนนการถอื

ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกจิที่หนึ่ง 

3. สนับสนุนการรวมโครงการในวันถอืประโยชนของเพื่อน

มนุษยเปนกจิที่หนึ่งของคณะ/มหาวทิยาลยั 

4. สอดแทรกจิตสํานกึของการถอืประโยชนของเพื่อนมนุษย

เปนกจิที่หนึ่งในการเรยีนการสอน และการทํากจิกรรมของ

นักศกึษา 

5. สนับสนุนการเขารวมกจิกรรมเพื่อชวยเหลอืสังคม 

 

1. พัฒนาสือ่การเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 

2. มกีารจัดการเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษในบางรายวชิา 

3. จัดกจิกรรมทั้งในช้ันเรยีน และนอกช้ันเรยีนทีส่งเสรมิการใช

ภาษาอังกฤษทั้งของภาควชิา/คณะ/มหาวทิยาลยั 

 

1. มกีารจัดการเรยีนการสอนทีใ่หความรูทางจุลชีววทิยาใน  

   การพัฒนาผลติภัณฑทองถิน่ หรอื ภูมปิญญาไทย 

 

 

1. มกีารจัดการเรยีนการสอนทีใ่หความรูทางจุลชีววทิยาใน  

   ดานการประกันคุณภาพหองปฏบิัตกิารจุลชีววทิยา 

2. จัดอบรมดานประกันคุณภาพหองปฏบิัตกิาร 
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน  

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. มคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ 

2. มวีนัิย ปฏบิัติตาม

กฎระเบยีบขอบังคับของ

องคกร 

3. เคารพในสทิธแิละศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย และยอมรับ

ฟงความคดิเห็นของผูอื่น 

4. ซื่อสัตยสุจรติ 

5. เสยีสละ มจิีตสาธารณะและ

ถอืประโยชนเพือ่นมนุษยเปน

กจิทีห่นึง่ 

6. แกปญหาทางคุณธรรมและ

จรยิธรรมทีไ่มซบัซอนได 

7. ปฏบิัตติามจรยิธรรมของนัก

จุลชีววทิยา และมี

จรรยาบรรณของนกัวจัิย 

8. ตระหนักและเห็นคุณคา

ความเปนไทยและความ

แตกตางทางวฒันธรรม ทั้ง

ในระดับทองถิ่นและ

นานาชาตแิละดําเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

 

 

1. กาํหนดใหมวีัฒนธรรม

องคกร เพื่อปลูกฝงให

นักศกึษามรีะเบยีบวนิัย 

2. เนนการตรงตอเวลาและการ

แตงกายใหเปนตามระเบยีบ

ของมหาวทิยาลัย 

3. มอบหมายใหนักศึกษา

ทํางานเปนกลุม ฝกการเปน

ผูนํา ผูตาม  

4. อาจารยผูสอนสอดแทรก

คณุธรรมจรยิธรรมในการ

สอน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ เ น น ก า ร เ รี ย น รู จ า ก

สถานการณจริ ง  บทบาท

สมมต ิกรณตีัวอยาง 

6. มสีื่อการเรยีนการสอนที่เนน

คณุธรรม จรยิธรรม 

7. จัดกจิกรรมสงเสรมิการ

ปลูกฝงจิตวญิญาณในการ

ถอืประโยชนสังคมเปนที่ตั้ง 

8. การแสดงออกอันเปน

แบบอยางทีด่ขีองผูสอน  

9. จัดกจิกรรมยกยองนกัศกึษา

ทีม่คีณุธรรมจรยิธรรม ทํา

ประโยชนตอสังคม กจิกรรม

แทรกความรูดานจรยิธรรม 

1. ประเมนิจากการตรงตอเวลา

ของนักศกึษาในการเขาเรยีน 

การสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

การเขารวมกจิกรรม 

2. ความมวีนิัยและความพรอม

เพรยีงของนักศกึษาในการ

เขารวมกจิกรรมเสรมิ

หลักสูตร 

3. การรับผิดชอบในหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย 

4. พฤตกิรรมการเรยีนและการ

สอบ 

5. พฤตกิรรมการทํางานกลุม 

6. เขารวมกจิกรรมชวยเหลอื

สังคม บันทกึการเขารวม

กจิกรรม 

7. ผลการประเมนิจากการ

ฝกงาน 

8. การบันทกึสมุดคุณธรรม

จรยิธรรม 
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2.2 ความรู   

2.2.1 ผลการเรยีนรูดานความรู 

 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. มคีวามรูในสาขาวชิา 

จุลชีววทิยาทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏบิตัิ 

2. มทีักษะทางจุลชีววทิยา 

3. สามารถบรูณาการความรู

ในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สงัคม วฒันธรรม ธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

4. มคีวามรูในสาขาจุลชีววทิยา

ที่ทันสมัยทันสถานการณ

โลก 

5. มคีวามรูความสามารถใน

สาขาวิชาในการประยกุตใช

และแกไขปญหา 

6. มคีวามรูในกระบวนการและ

เทคนคิการวจัิย เพือ่แกไข

ปญหาและตอยอดองค

ความรูในงานอาชีพ 

7. เขาใจความรูพื้นฐานของ

ศาสตรที่เกี่ยวของกับการ

ดาํรงชีวติ 

8. แสวงหาความรูจากงานวิจัย

และแหลงเรยีนรูอื่นอยาง

ตอเนื่อง 

 

1. การบรรยายในช้ันเรยีน การ

ถาม-ตอบ 

2. มอบหมายงานใหคนควา ทํา

รายงานทั้งเดีย่วและกลุม 

3. จัดใหมกีารศึกษานอกสถานที่ 

4. จัดใหมคีวามรูและทักษะจาก

การทําปฏบิัติการ 

5. จัดบรรยายพเิศษโดยวทิยากร

ทีม่คีวามเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

6. จัดใหมรีายวิชาโครงงานและ

การฝกปฏบิัติในหนวยงานที่

เกีย่วของทางจุลชีววทิยา  

7. จัดกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู

ในรูปแบบตาง ๆ 

 

1. การทดสอบยอย 

2. การสอบกลางภาคเรยีน

และปลายภาคเรยีน 

3. การวางแผนงานและการ

ทาํรายงาน 

4. การนาํเสนอผลงาน 

5. ประเมนิผลจากการ

ฝกงาน 

6. สอบทักษะทาง

ปฏบิัติการ 

7. แบบประเมนิการเขารวม

กจิกรรมเสรมิการเรยีนรู  
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2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา  

 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. สามารถคนควา รวบรวม ทํา

ความเขาใจ  คดิวเิคราะหและ

ประเมนิขอมูล รูเทาทนั

สถานการณเพือ่ใชแกปญหา

ไดดวยตนเอง 

2. สามารถศกึษาปญหาที่

คอนขางซับซอนและ

เสนอแนะแนวทางในการแกไข

ไดอยางสรางสรรค โดย

คาํนงึถงึความรูทาง

ภาคทฤษฎ ีปฏบิัติทางจุล

ชีววทิยา และผลกระทบจาก

การตัดสนิใจ 

3. สามารถประยกุตใชความรู

ภาคทฤษฎแีละปฏบิัติทางจุล

ชีววทิยาไปสูการฝก

ประสบการณภาคสนามและ

การปฏบิตังิานจรงิ 

4. สามารถนาํความรูไปเช่ือมโยง

กับภูมปิญญาทองถิ่นเพื่อทํา

ความเขาใจและสรางสรรค

สังคม 

 

 

1. จัดกระบวนการเรยีนการสอนทีฝ่ก

ทักษะการคดิ ทัง้ในระดับบุคคล

และกลุม เชน การอภิปรายกลุม 

การทดลองในหองปฎบิัติการ  

2. จัดกจิกรรมการเรยีนรู แบบตัง้

คาํถาม แบบกรณศึีกษา แบบ

บทบาทสมมต ิ 

3. อาจารยใหขอมูลปอนกลับ 

4. จัดกจิกรรมใหนกัศึกษามโีอกาส

ปฏบิตังิานจรงิ 

5. จัดกจิกรรมการเรยีนรูใหนกัศกึษา

นําความรูไปใชเช่ือมโยงกับภูมิ

ปญญาทองถิน่ 

6. ฝกภาคปฏบิัตินอกสถานที่ 

 

 

1. การเขยีนรายงานของ     

นักศกึษา 

2. การนาํเสนอผลงาน

และซกัถาม 

3. การใชขอสอบ 

แบบฝกหัดที่ให

นักศกึษาคดิแกปญหา 

4. ช้ินงานที่นําเสนอ 
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. มมีนุษยสัมพันธที่ด ี

สามารถปรับตวัและ

ทํางานรวมมอืกับผูอื่นได 

ทัง้ในบทบาทของผูนําหรอื

ผูรวมทมี ตลอดจนแกไข

ปญหาที่เกดิขึ้นไดอยาง

สรางสรรค 

2. มคีวามคดิรเิริ่มในการ

วเิคราะหปญหาไดอยาง

เหมาะสมบนพื้นฐานของ

ตนเองและของกลุม  

3. มคีวามรับผิดชอบในการ

เรยีนรูอยางตอเนื่อง 

รวมทัง้การพัฒนาตนเอง

และอาชีพ  

4. มคีวามรับผิดชอบตอ

หนาทีใ่นฐานะพลเมอืงไทย

และพลเมอืงโลก 

2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ใน

ภาคทฤษฎแีละปฏบิัติทีเ่นนการ

ทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมี

ปฏสิัมพันธระหวางบุคคล 

3. สอดแทรกเรือ่งความรับผิดชอบ การ

มมีนุษยสัมพันธ  ในรายวชิาตาง ๆ 

4. อาจารยประพฤตตินเปนแบบอยางที่

ด ี

1. การนาํเสนอผลงาน

เปนกลุม 

2. การประเมนิตนเองและ

ผูอื่น 

3. ผลประเมนิจากการ

ฝกงาน 

4. ความรับผิดชอบใน

หนาทีท่ีไ่ดรับ

มอบหมาย 

5. สังเกตพฤตกิรรมการ

ทํางานกลุม 

 

 



47 
 

 

2.5 ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1. สามารถใชเทคนคิพื้นฐาน

ทางคณติศาสตรและสถติใิน

การประมวล แปล

ความหมาย วเิคราะหขอมูล 

และแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

2. สามารถใชภาษาไทยในการ

สือ่สารทั้ง ฟง พดู อาน 

เขยีน ไดอยางมี

ประสทิธภิาพทั้งใน

ชีวติประจําวนัและในเชิง

วชิาการ 

3. สามารถใชภาษาอังกฤษใน

การฟง พดู อาน เขยีน ได

อยางเหมาะสม 

4. สามารถเลอืกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการคนควา

รวบรวมขอมูล ประมวลผล 

แปลความหมาย ตดิตาม

ความกาวหนาทาง 

จุลชีววทิยาไดอยาง

สมํ่าเสมอ และเลอืกรูปแบบ

การนําเสนอไดอยาง

เหมาะสม 

2. จัดการเรียนการสอนที่ เนน

การฝกทักษะการสื่อสารทั ้ง

การพูด การฟง การเขียน 

ระหวางผู เรียน ผู สอน และ

ผูเกี่ยวของ 

3. เ พิ่ ม ชั ่ว โ ม ง ก า ร ส อ น เ ป น

ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพิ่มสื่อ

การสอนเปนภาษาอังกฤษ 

4. จัดประสบการณการเรยีนรูที่

สงเสรมิใหผูเรยีนเลอืกใช

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารทีห่ลากหลายและ

เหมาะสม 

5. จัดประสบการณใหผูเรียน

นําเสนอผลงานโดยใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

6. ฝกแกปญหาโจทยที่ตองใช

ทักษะทางคณติศาสตรและ

สถติ ิ

7. ใหคนควาดวยตนเองโดยใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. สอนเทคนิคการวเิคราะห

ขอมูลชีวสารสนเทศศาสตร 

 

1. ทักษะการพูดในการนําเสนอ

ผลงาน 

2. ทกัษะการเขยีนรายงาน 

3. ทักษะการนําเสนอโดยใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. ความสามารถในการใชทักษะ

ทางคณติศาสตรและสถติิ

เพื่ออธบิายและอภิปราย

ผลงานไดอยางเหมาะสม 

5. เทคนคิการวเิคราะหขอมูล

ทางชีวสารสนเทศศาสตร 

6. ตัง้คําถามและประเมนิการ

ตอบคําถาม 

7. ประเมนิรายวชิาโดยผาน

ระบบเครอืขาย

อเิล็กทรอนิกส 
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3. มาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา  

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1. มคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ 

2. มวีนิัย ปฏบิัตติามกฎระเบยีบขอบังคับขององคกร 

3. เคารพในสทิธิและศักดิ์ศรคีวามเปนมนษุย และยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น 

4. ซื่อสัตยสุจรติ 

5. เสยีสละ มจิีตสาธารณะและถอืประโยชนเพือ่นมนุษยเปนกจิที่หนึง่   

6. แกปญหาทางคุณธรรมและจรยิธรรมทีไ่มซบัซอน 

7. ปฏบิตัติามจรยิธรรมของนักจุลชีววทิยา และมจีรรยาบรรณของนกัวจัิย 

8. ตระหนักและเห็นคุณคาความเปนไทยและความแตกตางทางวัฒนธรรม ทัง้ในระดับทองถิ่นและ 

นานาชาตแิละดําเนินชีวติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

2. ดานความรู 

1. มคีวามรูในสาขาวชิาจุลชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 

2. มทีักษะทางจุลชีววทิยา 

3. สามารถบรูณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

วฒันธรรม ธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

4. มคีวามรูในสาขาจุลชีววทิยาที่ทันสมัยทันสถานการณโลก 

5. มคีวามรูความสามารถในสาขาวิชาในการประยกุตใชและแกไขปญหา 

6. มคีวามรูในกระบวนการและเทคนคิการวจัิย เพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพ 

7. เขาใจความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวติ 

8. แสวงหาความรูจากงานวิจัยและแหลงเรยีนรูอื่นอยางตอเนื่อง 

3. ดานทักษะทางปญญา  

1. สามารถคนควา รวมรวม ทําความเขาใจ คดิวเิคราะหและประเมนิขอมูล รูเทาทันสถานการณ 

เพื่อใชแกปญหาไดดวยตนเอง 

2. สามารถศกึษาปญหาทีค่อนขางซบัซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค 

โดยคาํนงึถงึความรูทางภาคทฤษฎ ีปฏบิตัทิางจุลชีววทิยา และผลกระทบจากการตัดสนิใจ 

3. สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิัติทางจุลชีววทิยาไปสูการฝกประสบการณ

ภาคสนามและการปฏบิตังิานจรงิ 

4. สามารถนําความรูไปเช่ือมโยงกับภูมปิญญาทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม   

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มมีนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถปรับตัวและทํางานรวมมอืกับผูอื่นได ทัง้ในบทบาทของผูนําหรอืผู

รวมทมี ตลอดจนแกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นไดอยางสรางสรรค 
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2. มคีวามคดิรเิริ่มในการวเิคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม  

3. มคีวามรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทัง้การพัฒนาตนเองและอาชีพ 

4. มคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ในฐานะพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สามารถใชเทคนคิพื้นฐานทางคณติศาสตรและสถติใินการประมวล แปลความหมาย วเิคราะห

ขอมูล และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถใชภาษาไทยในการสือ่สารทั้ง ฟง พดู อาน เขยีน ไดอยางมปีระสทิธภิาพทั้งใน

ชีวติประจําวนัและในเชิงวชิาการ 

3. สามารถใชภาษาองักฤษในการฟง พดู อาน เขยีนไดอยางเหมาะสม 

4. สามารถเลอืกใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการคนควารวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล

ความหมาย ตดิตามความกาวหนาทางจุลชีววทิยาไดอยางสมํ่าเสมอและเลอืกรูปแบบการ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

001-101   อาเซยีนศึกษา                             

คณะพยาบาลศาสตร 

001-131   สุขภาวะกายและจติ 
     

  
 

  
 

   
   

   
  

 
   

 
 

คณะการแพทยแผนไทย 

190-404  ธรรมชาตบํิาบัด 
                 

  
   

 
   

 
 

คณะนติศิาสตร 

874-194 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพ 

             และการดําเนินชีวติ 

              
  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

คณะศลิปศาสตร 

890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษ 

             พื้นฐาน 

     

  
 

  
 

   
   

  
   

 
   

 
 

890-102 การอานและการเขยีน 

             ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
                 

  
   

 
   

 
 

890-221 การปรับปรุงการอาน 

             ภาษาอังกฤษ 
                 

  
   

 
   

 
 

 



  

 

51 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

890-223 การอานหนังสอืพมิพ 

              ภาษาอังกฤษ 
                 

  
   

 
   

 
 

890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง 

              วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 
      

           
  

   
  

  
 

 

890-261  ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                             

890-331  การอานในสาขาวทิยาศาสตร 

              และเทคโนโลยี 
                 

  
   

 
   

 
 

890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 

              เพือ่การศึกษาตอ 
                 

  
   

 
   

 
 

890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร 

              งาน 
                 

  
   

 
   

 
 

895-101  พฤตกิรรมศาสตร                             

895-125  การใชภาษาไทย                             

895-123  การคนควาสารสนเทศและ 

              การเขยีนงานวชิาการ 
                 

  
   

 
   

 
 



  

 

52 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

895-132  ทักษะการสื่อสาร                             

895-135  สุนทรียศาสตรแหงชีวติ                             

895-171  ภูมปิญญาในการดําเนินชีวติ                             

895-203  จติวทิยาท่ัวไป                             

895-205  เศรษฐศาสตรและการปกครอง                             

895-303 เศรษฐศาสตรเพือ่ชีวติ                              

คณะวทิยาศาสตร 

315-101  กจิกรรมเสริมหลักสูตร  1 
                 

  
     

 
 

 
 

315-103  ความรูท่ัวไปทางดานทรัพยสนิ 

              ทางปญญา 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

315-201  วทิยาศาสตร เทคโนโลยีและ 

              สังคม  
                 

  
   

 
   

 
 

336-211  เภสัชวทิยาท่ัวไป                             

336-212 ยาและผลติภัณฑสุขภาพใน 

              ชีวติประจาํวัน 
                 

  
   

 
 

 
 

 
 

336-213  สารพษิในชีวติประจาํวัน                             

342-200  พอลเิมอรในชีวติประจาํวัน                             

345-101  คอมพวิเตอรและการประยุกต                             

347-201  สถติิพื้นฐาน                             

 

 

 

 



  

 

54 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

322-101  แคลคูลัส  1                             

322-104  คณติศาสตรท่ัวไป  2                             

324-101  เคมท่ัีวไป  1                             

324-102  เคมท่ัีวไป  2                             

325-101  ปฏบัิตกิารเคมท่ัีวไป  1                             

325-102  ปฏบัิตกิารเคมท่ัีวไป  2                             

330-101  หลักชีววทิยา  1                             

330-102  หลักชีววทิยา  2                             

331-101  ปฏบัิตกิารหลักชีววทิยา 1                             

331-102  ปฏบัิตกิารหลักชีววทิยา 2                             
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสตูรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-101  ฟสกิสพื้นฐาน  1                  
       

    

332-111  ปฏบัิตกิารฟสกิสพื้นฐาน  1                  
         

  

326-202 จลุชีววทิยาท่ัวไป                             

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป                           
  

328-302  ชีวเคมพีื้นฐาน 
                 

  
   

 
     

328-331  ปฏบัิตกิารชีวเคม ี1                  
  

   
 

     

324-233  เคมอิีนทรียเบ้ืองตน                  
      

 
    

324-247  หลักเคมวีเิคราะห                         
   

  
 

     

325-233 ปฏบัิตกิารเคมอิีนทรียเบ้ืองตน                  
   

  
 

 
 

 
  

325-243 ปฏบัิตกิารเคมวีิเคราะห

พื้นฐาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิาบังคับของภาควิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

326-211 วธีิทางจลุชีววทิยา                    
 

   
 

    

326-241 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย                    
 

   
 

    

326-271 ปรสติวทิยาท่ัวไป                        
     

326-312 สรีรวทิยาของจลุนิทรีย                        
     

326-313 พันธุศาสตรของจลุนิทรีย                    
 

   
 

    

326-322 นวภูมปิญญาไทยทาง 

             จลุชีววทิยา 
                            

326-323 การประกันคุณภาพ 

             หองปฏบัิตกิารจลุชีววทิยา 
                            

326-351 วทิยาภูมคิุมกนั                    
 

   
 

    

326-361 ราวทิยา                    
 

   
 

    

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิาบังคับของภาควิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

326-442 ระบบการจดัหมวดหมูของ 

             แบคทีเรีย 
                       

 
    

326-481 ไวรัสวทิยา                        
 

    

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1 *                               

326-493 สัมมนาทางจลุชีววทิยา                             

326-494 การฝกงานทางจุลชีววทิยา                             

326-497 สหกจิศึกษาทางจลุชีววทิยา *                             

326-498 ประมวลความรอบรูทาง 

             จลุชีววทิยา 
                 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

หมายเหตุ * นักศึกษาเลอืกลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดวชิาหน่ึง หรือลงทะเบียนเรียนท้ังสองรายวชิาได 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิาเลอืก 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

326-321 จลุชีววทิยาทางอาหาร                             

326-422 จลุชีววทิยาทางดนิ                             

326-423 จลุชีววทิยาทางอุตสาหกรรม                             

326-424 จลุชีววทิยาสิง่แวดลอม                             

326-426 เอนไซมของจลุนิทรีย                               

326-427 จลุชีววทิยาทางนํ้า                                    

326-428 เทคโนโลยีของจลุนิทรีย                             

326-429 การวเิคราะหทางจุลชีววทิยา                             

326-430 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว                            
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิาเลอืก 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

326-431 สุขาภิบาลและระบบความ 

             ปลอดภัยในอาหาร 
                            

326-433 ยสีตและเทคโนโลยีของยีสต                             

326-434 จลุชีววทิยาอาหารหมัก                             

326-435 ภูมปิญญาทองถิน่กบัจลุนิทรีย                             

326-441 วทิยาแบคทีเรียการแพทย                             

326-492 โครงงานทางจุลชีววทิยา 2                                

326-495 หัวขอพเิศษทางจลุชีววทิยา 1                             

326-496 หัวขอพเิศษทางจลุชีววทิยา 2                             
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิาเลอืกท่ีเปดสอนโดย 

ภาควชิาชวีวิทยา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

330-250  นิเวศวทิยา                             

330-300  ชีววทิยาของเซลล                             

330-360  พันธุศาสตร                             

330-370  หลักการวจิยัทางชีววทิยา                             

330-372 วธีิวเิคราะหนํ้าในการวจิยัทาง

ชีวภาพ 
                           

 

330-431  สาหรายวทิยา                               

330-470  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ 

              อวัยวะพชื 
                           

 

331-250  ปฏบัิตกิารนิเวศวทิยา                             
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิาบรกิาร 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

326-101 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา                           
  

326-102 จลุชีววทิยา ปรสติวทิยา และ 

              วทิยาภูมคิุมกนั 
                          

 
 

326-201  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา                           
  

326-205 จลุชีววทิยาการแพทย  

              ทางทันตแพทยศาสตร 
                            

326-206 จลุชีววทิยา                              
  

326-207 จลุชีววทิยาท่ัวไปสําหรับ 

              นักศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ 
                          

  

327-202  ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป                           
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมนิผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑ ในการใหระดบัคะแนน (เกรด)  

    เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร วาดวยการศกึษาขั้นปรญิญาตร ี

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิาประเมนิความสอดคลองของขอสอบ ถงึผลการเรยีนรูตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตร 

2. ภาควชิาประเมนิความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคของรายวิชา 

3. คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวชิา 

4. ประเมนิผลการฝกงาน/การปฏบิัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารยผูประสานงานรายวชิา 

ผูเกี่ยวของในสถานประกอบการ และผลงานของนักศึกษา 

5. ความพงึพอใจของผูใชบณัฑติ 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.   เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร วาดวยการศกึษาขั้นปรญิญาตรี 

2. เขารวมกจิกรรมตามขอกําหนดของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารยใหม  

1. กาํหนดใหอาจารยใหมทกุคนตองเขารับการปฐมนเิทศอาจารยใหมทีจ่ดัโดยคณะและ

มหาวทิยาลยั เพือ่ใหอาจารยใหมรูจักมหาวทิยาลยัฯ  ระบบการเรยีนการสอน และ เขาใจ

วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคดิของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. กาํหนดใหอาจารยใหมทกุคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของ

อาจารยที่จัดโดยคณะและมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

3. แตงตั้งอาจารยพีเ่ลี้ยง 

4. จัดใหมอีุปกรณพื้นฐานสําหรับการเรยีนการสอนและงานวจัิย 

5. ช้ีแจงใหอาจารยใหมเขาใจภารกจิของคณะฯ  และเรือ่งการประกนัคณุภาพการศึกษา  

6. แนะนําอาจารยใหมใหรูจักบคุลากรในคณะฯ เพือ่ใหสามารถตดิตอประสานงาน 

และปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

1) มกีารเพิ่มพูนทักษะการเรยีนการสอนใหทันสมัย  การปรับปรุงการวดัและ   

 ประเมนิผล  ซึง่จัดโครงการโดยมหาวทิยาลยั/คณะฯ 

2)  สงเสรมิใหเขารวมกจิกรรมในการแลกเปลีย่นเรยีนรูในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่จัด

 โดยคณะและมหาวทิยาลัย เชน การจัดการเรยีนการสอนรายวชิาพื้นฐาน การสราง

 ครูมอือาชีพ การสอนแบบ active learning  

3) สงเสรมิใหเขารวมโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารย

 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรยีนการสอนขัน้

 พื้นฐาน และขัน้สูง การผลิตสือ่การสอน รวมทั้งการวดัและการประเมนิผล 

 2.2  การพัฒนาวชิาการและวชิาชพีดานอื่น ๆ  

  1)  สงเสรมิใหอาจารยมสีวนรวมในการนําความรูในวชิาชีพไปบรกิารวิชาการ 

    แกชุมชน 

2)  สนับสนุนใหอาจารยเปนที่ปรกึษาทางวชิาการแกหนวยงานตาง ๆ 

3)  สงเสรมิใหอาจารยทาํผลงานทางวชิาการ 

4)  สงเสรมิและสนับสนุนการทําวจัิยโดยมอีาจารยผูทรงคุณวุฒเิปนพี่เลี้ยง 

5)  สนับสนุนเครื่องมอืวจัิยพื้นฐานแกคณาจารย 

6)  มหาวทิยาลยั คณะและภาควชิาสนับสนุนทนุการนําเสนอผลงานและการตพีมิพ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และแนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ซึง่มอีงคประกอบ  6 ดาน คอื  

1.  การกํากับมาตรฐาน 

1)  มีคณะกรรมการประจําคณะฯ  คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี 

2)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จํานวน 5 คน ประกอบดวยประธานหลักสูตร 1 คน และ

กรรมการหลักสูตร 4 คน ตามเกณฑกําหนด ทําหนาที่วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่อง อยาง

นอยทุก 5 ป   

2.  บณัฑิต 

1)  ผูสาํเร็จการศกึษา รอยละ 80 สามารถจบการศกึษาภายในเวลาทีห่ลกัสตูรกําหนด 

2)  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปโดยภาควิชาและมหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลไป

พจิารณาในการปรับปรุงหลักสูตร 

3)  มกีารสํารวจการไดงานทาํของบณัฑติทุกปโดยภาควชิาและคณะฯ 

3.  นักศึกษา   

     3.1 การรับนักศึกษา 

1)  กําหนดคุณสมบัตผูิเรยีนตามเกณฑของหลักสูตร โดยมีการรับนักศึกษาแบบหลากหลายทั้งที่

ดาํเนนิการโดยคณะฯ และมหาวทิยาลยั 

2)  คณะฯ และภาควิชาฯ จัดปฐมนิเทศ โดยการแนะนําคณะวิทยาศาสตร หลักสูตร กฎระเบียบ

ตางๆ และจัดใหนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา โดยแนะนําหลักสูตร ขอบังคับ แนวปฏิบัต ิ

การวางแผนการเรยีน และการใชชีวติในมหาวทิยาลยั เปนตน 

     3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

1)  สนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมกจิกรรมเสรมิหลักสูตรเปนจํานวน 100 ช่ัวโมง  

2)  มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประจําปใหมีความสามารถตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมีความรูดาน

ภาษาอังกฤษ 

3)  มรีะบบการใหคาํปรกึษาวชิาการและอื่น ๆ  มกีารแนะแนวและชวยเหลอืแกนกัศกึษาดานตาง ๆ 
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     3.3  ผลท่ีเกดิกับนักศึกษา 

1)  ตดิตามผลการศกึษาและการคงอยูของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

2)  สาํรวจความพงึพอใจของนกัศึกษาตอคณุภาพและการบรหิารหลกัสตูรหลงัสาํเร็จการศึกษา 

3)  นักศึกษาสามารถรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ มกีารนําขอรองเรยีนมาพจิารณาเพือ่ดาํเนนิการตามความเหมาะสม 

4.  อาจารย 

    4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

1)  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลกัสตูร 

     คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ รับอาจารยประจําหลกัสตูรทีม่คีณุสมบัติเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน หลักสูตรที่  สกอ. กําหนด และเสนอแตงตั ้งอาจารยประจําหลักสูตรตอ

คณะกรรมการวชิาการฯ คณะกรรมการประจําคณะ และสภามหาวทิยาลยั 

2)  ระบบการบรหิารอาจารย 

     ภาควชิามแีผนอัตรากําลัง เพื่อใชวางแผนดําเนินการสรรหาอัตรากําลังของอาจารยในแตละ

ป มีการกําหนดภาระงานที่ชัดเจนของอาจารยและมีการบริหารความเสี่ยงตําแหนงทาง

วชิาการ  

3)  ระบบสงเสรมิและพฒันาอาจารย 

- คณะฯ กาํหนดใหอาจารยวางแผนการยืน่ขอตาํแหนงทางวชิาการ 

- ภาควิชาและคณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และ

การนาํเสนอผลงานทางวชิาการทั้งในและตางประเทศ 

    4.2  คุณภาพอาจารย  

1)  ตดิตามและรายงานรอยละของอาจารยประจําหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหนงทางวชิาการทกุป  

2)  ติดตามการเผยแพรผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรผานรายงานผลงานวิจัยของคณะฯ

ทุกป 

    4.3  ผลท่ีเกดิกับอาจารย 

          รายงานการคงอยู  และสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร

หลักสูตรทุกป 

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

    5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 

          มรีะบบ กลไก หรอืแนวทางการออกแบบหลกัสตูร และสาระรายวชิาในหลกัสตูร ไดแก 

1)  เลือกและแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใชขอมูล

จากวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชา และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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ไดแก ผูใชบัณฑิต ผูปกครอง นักศึกษา ศิษยเกา เปนตน รวมทั้งขอมูลจากการทบทวน   

มคอ.2  โครงสรางรายวิชา และ Curriculum Mapping ของ แตละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

เพือ่ปรับปรุงแกไขใหหลกัสตูรใหมคีวามทนัสมัย 

2)  สงรางหลักสูตรที่ปรับปรุงและแกไขใหผูทรงคุณวุฒแิละผูใชบัณฑติใหขอเสนอแนะ 

3)  สงรางหลักสูตรที่ปรับปรุงและแกไขโดยใหคณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการ

คณะฯคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อพิจารณาเสนอแนะปรับปรุงแกไข 

ตามลําดับ 

4) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงและแกไขเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 

และ สกอ. 

5) รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรตามมหาวทิยาลัยกําหนด ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศกึษา 

    5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

          5.2.1  การพจิารณากาํหนดผูสอน 

อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑที่ สกอ. กําหนดไว โดยกําหนดใหผูสอนรับผิดชอบการเรียนการสอนในเนื้อหาที่

สอดคลองกับความรูและความชํานาญ 

          5.2.2  การกํากับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและตรวจสอบการจัดทํามคอ.3 และ 

มคอ.4 

1)  กรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ.3 และ มคอ.4 

ของผูประสานงานรายวิชาใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดในระบบสารสนเทศ TQF 

ออนไลน  

2)  มีการประเมินผลรายวิชาและประเมินผูสอนโดยผูเรียนผานทางระบบสารสนเทศของ

คณะ   โดยภาควิชาจัดประชุมเพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง 

วางแผนการจัดการเรยีนการสอน  

          5.2.3  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาทัง้ในดานวิชาการและเรื่องอื่น

รวมทั้งการทํากจิกรรมของนักศึกษา  

5.2 การอทุธรณของนักศึกษา 

 การอุทธรณของนักศกึษาจะเปนไปตามกฎระเบยีบของคณะและมหาวทิยาลัย โดยนักศึกษา

สามารถยื่นคํารองผานทางชองทางรับคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณทีี่มขีอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ  

ผลคะแนนและวธิกีารประเมนิผล และมกีารจัดตั้งคณะกรรมการในการพจิารณาการอทุธรณของ

นักศกึษา 
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    5.3  การประเมนิผูเรยีน 

          มกีารประเมนิผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาติ ไดแก 

1)  ผูประสานงานรายวชิาและผูสอนจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินที่ระบุไวใน 

มคอ.3 หรือ มคอ.4 และพิจารณาใหเกรด และผานการรับรอง โดยที่ประชุมภาควิชา และ

หัวหนาภาค  จากนัน้จัดสงเกรดภายในเวลาที่ทะเบยีนกลางของมหาวทิยาลัยกําหนด 

2)  กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน อยางนอยรอยละ 25 ของ

จํานวนรายวชิาที่เปดสอนในแตละปการศกึษา 

3)  ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอน 

6. สิง่สนับสนุนการเรยีนรู 

    6.1  การบรหิารงบประมาณ 

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ

ตํารา สื่อการเรยีนการสอน โสตทัศนูปกรณ และครุภัณฑที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน

ช้ันเรยีนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรยีนรูดวยตนเองของนักศกึษา 

    6.2  ทรัพยากรการเรยีนการสอนท่ีมอียูเดมิ  

หนังสอื/ตํารา   สื่อการเรยีนรู  อุปกรณและครุภัณฑ 

    6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ 

1)  คณะกรรมการประจําหลกัสตูรวางแผน จัดหา และตดิตามการใชทรัพยากรการเรยีนการ

สอนใหเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ 

2) อาจารยผูสอนและผูเรยีนเสนอรายช่ือหนังสอื สื่อ และตํารา ตอคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรเพื่อพจิารณาจัดซื้อ 

    6.4  การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากรการเรยีนรู 

1)  ประเมนิความเพยีงพอจากแบบประเมนิหรอืการสอบถามจากผูสอน ผูเรยีน และบคุลากร

ที่เกี่ยวของ 

2)  จัดระบบตดิตามการใชทรัพยากรการเรยีนการสอน เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน

และการบริหารหลกัสตูรอยางมปีระสทิธภิาพ 
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7. ตวับงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนบีงชี้ผลการดําเนนิงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรมกีารประชุมหลักสตูรเพื่อวางแผน 

ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร  อยางนอยป

การศกึษาละสองคร้ัง  โดยตองบนัทกึการประชุมทกุคร้ัง 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(2) มรีายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวชิา (ถามี) 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทกุวชิา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(4) จัดทํารายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิาและรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษา 

ที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(5) จัดทํารายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตรตามมหาวทิยาลัย/

สภาวชิาชีพกําหนด ภายใน 60 วนัหลงัสิ้นสดุปการศกึษา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวชิาที่เปดสอนในแตละปการศกึษา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(7) มกีารพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธการสอน

หรอืการประเมนิผลการเรียนรูจากผลการดําเนนิงานที่รายงานใน

ผลการดําเนนิการของหลักสตูรปที่ผานมา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคนไดรับการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดาน

การจดัการเรียนการสอน 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(9) อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการและ/หรอื

วชิาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไมนอยกวารอย

ละ 50 ไดรับการพฒันาทางวชิาการและ/หรอืวชิาชีพ  

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มตีอ

คุณภาพหลกัสตูรเฉลีย่ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      ∕ ∕ 

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบณัฑติที่มตีอบัณฑติใหมเฉลี่ย  ไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

        ∕ 
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หมวดท่ี 8 การประเมนิ และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

 1.1 การประเมนิกลยุทธการสอน 

1. ประเมนิรายวชิา โดยนักศกึษา 

2. ประเมนิกลยุทธการสอนโดยทมีผูสอนหรือระดับภาควิชา 

3. ประเมนิจากผลการเรยีนของนักศึกษา  

4. ประเมนิจากพฤตกิรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบคาํถามในช้ันเรยีน 

1.2 การประเมนิทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1. นักศกึษาประเมนิอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

2. สังเกตการณ โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทมีผูสอน 

3. รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและคณะกรรมการประจําหลักสูตร

เพื่อใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

4. รวบรวมผลการประเมนิทกัษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันา/ปรับปรุงทกัษะ       

กลยุทธการสอน 

 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

1. คณะกรรมการประจําหลกัสตูรประเมนิหลกัสตูรหลังสิ้นสุดการสอนแตละป 

2. มกีารประเมินหลักสูตรโดยบัณฑติที่สําเร็จการศกึษาในปนัน้ๆ 

3. มกีารประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

  คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายใน ดําเนนิการประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี (Key 

 Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 และประเมินผลการดําเนนิงานระดับหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

1. คณะกรรมการประจําหลกัสตูรจัดทาํรายงานการประเมนิผลหลกัสูตร 

2. คณะกรรมการประจําหลกัสตูร และผูสอน จัดประชุม สมัมนา เพื่อนําผลการประเมนิมา

วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน 

3. เชิญผูทรงคุณวุฒพิจิารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก. 

คําอธบิายรายวชิา 

 

ความหมายของเลขรหสัประจํารายวชิา 

เลขรหัสประจาํรายวชิาท่ีใชในหลักสูตร  ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 326-202  มคีวามหมายดังน้ี 

 เลขรหัส 3 ตัวแรก   หมายถงึ รหัสภาควชิาจลุชีววทิยา สาขาวชิาจลุชีววทิยา  

326 วชิาบรรยายท่ีรวมกบัปฏบัิต ิหรือบรรยายอยางเดยีว 

327 วชิาปฏบัิติ 

 เลขรหัส  ตัวท่ี 4 หมายถงึ ช้ันป 

 เลขรหัส  ตัวท่ี 5 หมายถงึ หมวดวชิา 

  หมวดวชิา 

 0-1  General & Medical Microbiology  

 2-3 Applied Microbiology 

 4  Bacteriology 

 5  Immunology 

 6  Mycology 

 7  Parasitology & Entomology 

  8  Virology 

 9  Project & Seminar & Special topics & Job Training  

 เลขรหัส  ตัวท่ี 6 หมายถงึ ลําดับวชิา 

คณะวทิยาศาสตร 

เลขรหัสสามตัวแรก เปนเลขรหัสประจาํภาควชิา/หนวยงานดังน้ี 

315 คณะวทิยาศาสตร 

322 ภาควชิาคณติศาสตรและสถติิ สาขาวชิาคณติศาสตร 

324, 325 ภาควชิาเคมี 

328 ภาควชิาชีวเคมี 

330, 331 ภาควชิาชีววทิยา 

332 ภาควชิาฟสกิส 

336 ภาควชิาเภสัชวทิยา 

338 ภาควชิาสรีรวทิยา 

340 ภาควชิาวทิยาศาสตรท่ัวไป 

342 ภาควชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ 

345 ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 

346, 347 ภาควชิาคณติศาสตรและสถติิ สาขาวชิาสถติิ 
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คณะศิลปศาสตร 

เลขรหัสสามตัวแรก เปนเลขรหัสประจาํภาควชิา/หนวยงานดังน้ี 

890 ภาควชิาภาษาและภาษาศาสตร 

895 ภาควชิาสารัตถศึกษา  

คณะแพทยศาสตร 

เลขรหัสสามตัวแรก เปนเลขรหัสประจาํภาควชิา/หนวยงานดังน้ี 

 388 คณะแพทยศาสตร 

คณะนิติศาสตร 

เลขรหัสสามตัวแรก เปนเลขรหัสประจาํภาควชิา/หนวยงานดังน้ี 

 874 คณะนิติศาสตร 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

เลขรหัสสามตัวแรก เปนเลขรหัสประจาํภาควชิา/หนวยงานดังน้ี 

 190 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะพยาบาลศาสตร 

เลขรหัสสามตัวแรก เปนเลขรหัสประจาํภาควชิา/หนวยงานดังน้ี 

 640 คณะพยาบาลศาสตร 

 

 ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 3(3-0-6) 

 เลขตัวท่ี 1 หมายถงึ จาํนวนหนวยกติรวม 

 เลขตัวท่ี 2 หมายถงึ จาํนวนช่ัวโมงทฤษฎตีอสัปดาห 

 เลขตัวท่ี 3 หมายถึง จาํนวนช่ัวโมงปฏบัิตติอสัปดาห 

 เลขตัวท่ี 4 หมายถงึ จาํนวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

ในคาํอธิบายรายวชิาอาจมคีาํตาง ๆ ปรากฏอยูใตช่ือของรายวชิา ซึง่มคีวามหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดังน้ี 

1. รายวชิาบงัคบัเรยีนกอน (Prerequisite) 

1.1 รายวชิาบงัคบัเรยีนกอน 

หมายถงึ รายวชิาซึง่ผูลงทะเบียนเรียนรายวชิาหน่ึงๆ จะตองเคยลงทะเบียนและผานการประเมนิผลการ

เรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ัน และในการประเมนิผลน้ัน จะไดระดับข้ันใด ๆ กไ็ด 
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1.2 รายวชิาบงัคบัเรยีนผานกอน 

หมายถงึ รายวชิาซึง่ผูลงทะเบียนเรียนรายวชิาหน่ึง ๆ จะตองเคยลงทะเบียนและผานการประเมนิผลการ

เรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวชิาน้ัน และในการประเมนิผลน้ัน จะตองไดรับระดับข้ันไมตํ่ากวา D หรือ 

ไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S 

2. รายวชิาบงัคบัเรยีนรวม (Corequisite) 

หมายถงึ รายวชิาท่ีผูลงทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันไป หรือเคยลงทะเบียน

เรียนและผานการประเมนิผลมากอนแลวกไ็ด และในการประเมนิผลน้ันจะไดระดับข้ัน  ใด ๆ ก็ได อน่ึงการท่ีรายวิชา B 

เปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา A มิไดหมายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของ

รายวชิา B ดวย 

3. รายวชิาบงัคบัเรยีนควบคูกัน (Concurrent) 

หมายถึง รายวิชาซึ่งผู ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันไปในการ

ลงทะเบียนรายวิชานั้นเปนครั้งแรก โดยตองไดรับการประเมินผลดวย การท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนควบคู

กนัของรายวชิา A จะมผีลใหรายวชิา A เปนรายวชิาบังคบัเรียนควบคูกนัของรายวชิา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบาย

รายวชิาปรากฏช่ือรายวชิาบังคบัเรียนควบคูกันในท้ังสองแหงโดยสลับช่ือกัน 

 อน่ึง ความหมายของคาํตาง ๆ ขางตนเปนตัวอยาง ซึง่คณะสามารถเปลีย่นแปลงไดตามท่ีคณะกําหนด 

 

คําอธบิายรายวชิาภาษาไทย-อังกฤษ 

ศูนยสงเสรมิและพัฒนาการเรยีนรู มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

001-101  อาเซยีนศกึษา 3(2-2-5)   

 ASEAN Studies 

 ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณของประเทศสมาชิก

อาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 

 History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; ASEAN charters, 

three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and preparation towards the joining of 

ASEAN    
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คณะพยาบาลศาสตร 

001-131   สขุภาวะกายและจิต     3(2-2-5) 

               Healthy Body and Mind          

 สุขภาวะแบบองครวม การดูแลสุขภาพกายและจติ การพัฒนาบุคลกิภาพ การสรางเสริมวุฒิภาวะทาง

อารมณและสุนทรียารมณ 

 Holistic health; physical and mental health care; development of personality, emotional quotient and 

aesthetics 

 

คณะวทิยาศาสตร 

315-101   กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 1  1(0-0-3) 

 Co-Curricular Activities I 

 การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู เนนประโยชนสังคมและประโยชนเพื่อนมนุษย เปนกิจท่ีหน่ึง  

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  จิตสํานึกสาธารณะ  การทํางานเปนทีม ทัง้ในสาขาวิชาและหรือระหวางสาขาวิชา 

ภายใตคาํแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา  

 Activities integrating body of  knowledge emphasizing those activities for the benefits of society 

and mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and public mind; teamworking within and/or across 

disciplines  under the supervision of advisors 

 

315-103  ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสนิทางปญญา 2(2-0-4) 

     Introduction to Intellectual Property 

 ความหมายและความสําคัญของทรัพยสนิทางปญญา   ประเภทของทรัพยสนิทางปญญา 

กระบวนการสรางสรรค คุมครองและใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา หนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยสินทาง

ปญญาในประเทศและตางประเทศ บทบาทของทรัพยสนิทางปญญาตอการพัฒนาเศรษฐกจิสังคมและอุตสาหกรรม     

 Definition and importance of intellectual property; type of intellectual property; creation, protection 

and utilization of intellectual property; organizations responsible for intellectual property in the country and 

oversea; role of intellectual property in economic, socio and industrial development  

 

322-101 แคลคลูัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I 

 ลมิติและความตอเนือ่ง  อนุพนัธและการประยุกต  ปริพันธและการประยุกต  ระบบพกิดัเชิงข้ัว 

 Limits and continuity; derivatives and applications; integrals and applications; polar coordinates 

system 

 

322-104   คณติศาสตรทั่วไป 2 3(3-0-6) 

 General Mathematics II 

 รายวชิาบังคบักอน: 322-101 
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 Prerequisite:  322-101 

 อนุกรมอนันต  ระบบสมการเชิงเสน  สมการเชิงอนุพนัธสามัญเชิงเสนอันดับท่ีสอง สมการเชิงผลตางเชิง

เสนและการประยุกต  ปริพันธสองช้ัน 

 Functions of several variables and applications; derivatives of functions of several variables and 

applications; elementary ordinary differential equations; linear ordinary differential equations of second order; 

Infinite series 

 

324-101   เคมีทัว่ไป 1 3(3-0-6) 

              General Chemistry I 

    บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน  

แกส อุณหพลศาสตร สารละลายและสมบัตขิองสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด   

    Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; solids and 

amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their properties; liquids and colloids 

 

324-102   เคมีทัว่ไป 2 3(3-0-6) 

   General Chemistry II 

 รายวชิาบังคบักอน: 324-101  

  Prerequisite:  324-101 

   จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี นิยามกรด-เบส สมดุลกรด-เบสในนํ้า สมดุลของเกลือท่ีละลายไดนอย

และไอออนเชิงซอน ธาตุแทรนซชัิน เคมไีฟฟา เคมอิีนทรีย 

   Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base concept; acid-base equilibria; simultaneous 

equilibria involving slightly soluble compounds and complex ions; transition elements; electrochemistry; organic 

chemistry 

 

324-233 เคมีอินทรยีเบือ้งตน 3(3-0-6) 

 Introductory Organic Chemistry 

 การจําแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียม สมบัติท่ัวไป สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาของสารประกอบแอ

ลฟิาติก แอลิไซคลิก แอโรแมติก และพอลินิวเคลียรแอโรมาติกไฮโดรคารบอน แอลคิลแฮไลด แอลกอฮอล ฟนอล อี

เธอร กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ แอลดีไฮด คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลิเมอร และเคมีของชีว

โมเลกลุ ไดแก ลพิดิ คารโบไฮเดรต และโปรตีน  

 Classification, nomenclature, preparation, general properties, stereochemistry and reactions of 

aliphatic, alicyclic, aromatic and polynuclear aromatic hydrocarbons, alkyl halides, alocohols, phenols, ethers, 

carboxylic acids and derivatives, aldehydes, ketones, amines, heterocyclic compounds, polymers and chemistry 

of biomolecules: lipids, carbohydrates and proteins  
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324-247 หลักเคมีวเิคราะห 3(3-0-6) 

 Principles of Analytical Chemistry 

 รายวชิาบังคบักอน: 324-102 หรือ 324-103 หรือ 326-104 

 Prerequisite:  324-102 or 324-103 or 326-104 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสาร

เชิงซอนและปฏิกิริยารีดอกซในสารละลาย การไทเทรตและการนําไปประยุกตใช การแยกสาร การวิเคราะหเชิง

ปริมาณโดยใชเคร่ืองมอืพื้นฐาน 

 Fundamentals to analytical chemistry; acid-base equilibria; precipitation; complex-formation and 

redox reactions in solution; titrations and their applications; separation methods; basic instrumental methods of 

quantitative analysis  

 

325-101   ปฏบิตักิารเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0) 

   General Chemistry Laboratory I 

 รายวชิาบังคบักอน:  324-101 หรือเรียนควบคูกัน 

 Prerequisite:  324-102 or Concurrent  

  เลขนัยสําคัญและการเลือกใชอุปกรณ การวิเคราะหสารโดยวิธีโครมาโทกราฟกระดาษ การวิเคราะห

แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลงของจุดเยือก

แขง็ เทอรโมเคมี   

  Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper chromatography; 

semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of metals and ionic compounds; freezing 

point depression; thermochemistry 

 

325-102   ปฏบิตักิารเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0) 

   General Chemistry Laboratory II 

    รายวชิาบังคบักอน: 324-102  หรือเรียนควบคูกัน 

  Prerequisite:  324-102 or Concurrent 

   การวเิคราะหโดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ การหาปริมาณวิตามินซี  จลนพลศาสตรเคมี สมดุล

เคม ีการหาคาพเีอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอรและสารละลายท่ีไดจากปฏกิริิยาไฮโดรลซิสิ การสังเคราะหและ

วเิคราะหสารประกอบเชิงซอน เคมไีฟฟา การทดสอบหมูฟงกชันของสารอินทรีย 

   Volumetric analysis; redox titration; determining ascorbic acid; chemical kinetics; chemical 

equilibrium; pH measurement of acid- base solution; buffers and solutions from hydrolysis reactions; synthesis 

and analysis of coordination compounds; electrochemistry; identification of the functional groups of organic 

compounds 

 

325-233 ปฏบิตักิารเคมีอินทรยีเบือ้งตน 1(0-3-0) 

 Introductory Organic Chemistry Laboratory 
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 เทคนิคปฏบัิตกิารท่ัวไป: การตกผลกึ การกลั่น การสกัด โครมาโทกราฟ การทดสอบการละลายและหมู

ฟงกชัน เคมขีองคารโบไฮเดรต 

 General laboratory techniques: crystallization, distillation, extraction and chromatography; solubility 

and functional group tests; chemistry of carbohydrates 

 

325-243 ปฏบิตักิารเคมีวเิคราะหพืน้ฐาน 1(0-3-0) 

 Basic Analytical Chemistry Laboratory 

 รายวชิาบังคบักอน: 324-243 หรือ 324-247 หรือเรียนควบคูกนั 

 Prerequisite: 324-243 or 324-247 or Concurrent 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวัดปริมาตรและมวล เทคนิคในการแยกสาร วิธีการใชเคร่ืองมือตาง ๆ  

เพือ่การวเิคราะหเชิงปริมาณ 

 A laboratory course dealing with techniques of volume and mass measurement, separation 

techniques, instrumental methods for quantitative analysis 

 

326-202   จุลชวีวทิยาทัว่ไป    3(3-0-6) 

 General Microbiology 

 ประวัติของจุลชีววิทยา รูปรางลักษณะทั่วไปของจุลินทรียทั้งท่ีเปนโปรคาริโอติคเซลล และ ยูคาริโอติก

เซลล การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การเจริญพันธุและการเติบโตของจุลินทรีย การจําแนกจุลินทรียออกเปนหมวดหมู เม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร   ไวรัส  วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย ยาปฏิชีวนะและการดื้อยา  จุลชีววิทยา

สิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุมกันของรางกายตอเช้ือโรค โรคท่ีเกิดจากเช้ือ

แบคทีเรีย 

 History of microbiology; prokaryotic microorganism; eukaryotic microorganism; morphology of 

prokaryote and eukaryote; cultivation, reproduction and growth of microorganisms;  classification of 

microorganisms; microbial metabolism;  microbial genetics; virus;  methods in microbiology; control of 

microorganisms; antibiotics and drug resistance; environmental microbiology; food microbiology; industrial 

microbiology; immunology; immunity and infection; bacteria and diseases 

 

326-211 วธิทีางจุลชวีวทิยา 2(1-3-2) 

 Methods in Microbiology  

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 การใชและการดูแลรักษาเคร่ืองมอืพื้นฐานในหองปฏบัิตกิารจลุชีววทิยา วธีิการทางจลุชีววทิยา การเก็บ

รักษาจลุนิทรีย อาหารเลี้ยงเช้ือ สารรังส ีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่สัตว และการจดัการสัตวทดลอง 

 Methods of using and maintenance basic equipments in microbiological laboratory; microbiological 

methods; storage of microorganisms; culture media; radioactive compounds; tissue culture and animal handling  
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326-241 อนกุรมวธิานของแบคทเีรยี 2(1-3-2) 

 Determinative Bacteriology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 วธีิการจดัหมวดหมูแบคทีเรียแบบตางๆและการต้ังช่ือวทิยาศาสตร การจดักลุมแบคทีเรียตามจนัีส และส

ปชีสโดยลักษณะทางสัณฐานวทิยา ปฏกิริิยาทางชีวเคมี และเซรุมวทิยา รวมถงึวธีิคดัแยกและจาํแนกชนิดของเช้ือ

แบคทีเรีย 

 Bacterial classification and nomenclatures; the genera and species formation based on the 

morphology; biochemical reactions and serology; techniques in isolation and identification of bacteria 

 

326-271 ปรสติวทิยาทั่วไป 2(1-3-2) 

 General Parasitology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 ปรสติชนิดตางๆ ในคน พชื และสัตว วงจรชีวิตของปรสิต การตอบสนองของโฮสต การปองกัน ควบคุม

และรักษาโรคปรสติ 

 Parasite of human, plants and animal, life cycle, host-parasite relationship, prevention, control, 

treatment of parasitic disease 

 

326-312 สรรีวทิยาของจุลนิทรยี 3(2-3-4) 

 Microbial Physiology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 บทบาทและหนาท่ีของโครงสรางของเซลลจุลินทรียท่ีสงผลตอการเจริญของจุลินทรีย ปจจัยท่ีเกี่ยวของ

กับการเติบโต การสรางพลังงาน การสังเคราะหสารในเซลล และการควบคุมเมแทบอลซิมึ 

 Roles and functions of microbial structures affecting growth of microorganism; growth factors; 

energy production; biosynthesis and metabolism regulation  

 

326-313 พนัธศุาสตรของจุลนิทรยี 3(2-3-4) 

 Microbial Genetics 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 พันธุศาสตรเกี่ยวกับการสราง การควบคุม การกลายพันธุและการถายโอนยีนสของจุลินทรีย รวมทั้งพันธุ

วศิวกรรม และการประยุกตใช 

 Genetics of synthesis, regulation, mutation, gene transfer of microorganism; genetic engineering and 

its applications 
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326-321 จุลชวีวทิยาทางอาหาร 3(2-3-4) 

 Food Microbiology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 จุลินทรียท่ีมีความสําคัญดานอาหาร การเนาเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรียในอาหาร การใช

ประโยชนจากจุลินทรียในอาหาร จุลินทรียกอโรคท่ีมีอาหารเปนสื่อ ความปลอดภัยของอาหาร วิธีการตรวจหา

จลุนิทรียในอาหารแบบมาตรฐานและแบบเร็ว 

 Microorganisms involved in food, food spoilage, control of microorganisms in food; applications of 

food microbes; food-borne pathogen; food safety; rapid and standard methods for microbial detection in food  

 

326-322 นวภูมิปญญาไทยทางจุลชวีวทิยา 1(1-0-2) 

 Innovative Thai Microbiological Wisdom  

 รายวชิาบังคบักอน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 บทบาทของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นของไทยโดยเฉพาะทางอาหาร การเกษตรและ

สิง่แวดลอม เพือ่การวเิคราะห และสังเคราะหภูมิปญญานัน้ ๆ เพือ่ใหเกดิแนวคดิเพือ่การพัฒนา ขยายผล หรือตอยอด

ภูมปิญญาไทยดวยวธีิการทางวทิยาศาสตร 

 Roles of microorganisms associated with Thai local knowledge and wisdom especially in the areas of 

foods, agriculture and the environment; analysis and synthesis of traditional knowledge and wisdom, to decide on 

possible future developments that are based on using scientific methods 

 

326-323 การประกันคณุภาพหองปฏบัิตกิารจุลชวีวทิยา 2(2-0-4) 

 Quality Assurance of Microbiological Laboratory  

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

  

 หลักการทัว่ไปของการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 15189 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเกี่ยวของ ขอกําหนดดานบริหารและวิชาการ การ

สอบเทียบเคร่ืองมือ การทดสอบความชํานาญ ความไมแนนอนของการวัดผล การควบคุมภายในหองปฏิบัติการจุล

ชีววทิยา ความถกูตองของระเบียบวธีิสําหรับการทดสอบทางจลุชีววทิยา การตรวจสอบและการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน 

 General principle of quality management; standard quality system comply with ISO/IEC 17025, 

ISO/IEC 15189 or related, management and technical requirements, calibration of instruments, uncertainty of 

measurements, proficientcy test, internal quality control in microbiological laboratory, method validation for 

microbiological testing, internal quality audit 
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326-351 วทิยาภมูคิุมกัน 3(2-3-4) 

 Immunology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 การตอบสนองของรางกายตอสิ่งแปลกปลอม สมบัติของแอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต ปฏิกิริยา

ระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี เซลลท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองทางภูมิคุมกัน ประโยชนและโทษท่ีเกิดจากการ

ตอบสนองของภูมคิุมกนั 

 Immune response to foreign antigen, antigen properties, antibody, complement, antigen-antibody 

reaction, cell in immune response; benefits and drawbacks of immune responses 

 

326-361 ราวทิยา 3(2-3-4) 

 Mycology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 สัณฐานวทิยา การจาํแนกหมวดหมู สรีรวทิยา ววัิฒนาการ ประโยชนและโทษของเช้ือรา 

 Morphology, classification, physiology, phylogeny, advantages and disadvantages of fungi 

 

326-391 จุลชวีวทิยาปรทิัศน 1(1-0-2)   

 Microbiological Reviews 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 ศึกษาและคนควารวบรวมความรูทางจลุชีววทิยาในหัวขอท่ีสนใจจากวารสาร หนังสอื หรือสือ่ทางดาน 

อิเลกทรอนิกตาง ๆ มาเขียน หรือ เรียบเรียงใหมโดยมีการเปรียบเทียบ วิเคราะห วิจารณ โดยอยูในความดูแลของ

อาจารยท่ีปรึกษา การฝกทักษะการอาน และ การเขยีนภาษาอังกฤษ เนนเนื้อหาทางความกาวหนาดานตาง ๆ ทางจุล

ชีววทิยาและศาสตรท่ีเกีย่วของ  บทความทางวชิาการในรูปแบบตางๆ  การจับใจความสําคัญและรายละเอียดเนื้อหา 

การเขยีนสรุปของสิง่ท่ีอานและเรียนรูคาํศัพทใหม ๆ การเขยีนบทความทางวทิยาศาสตรแบบส้ัน ๆ   

 To search journals, books and electronic media for articles on interesting microbiological topics, in 

consultation with an advisor, prepare a critical summary and review of the main points of each article to 

highlight any significant advances to knowledge or possible applications; practice of reading and writing skills in 

English, emphasizing on scientific microbiological texts or ralted fields, reading for main ideas and details, 

outlining, techniques for developing vocabulary, developing short paragraph scientific writing skills 
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326-422 จุลชวีวทิยาทางดนิ 3(2-3-4) 

 Soil Microbiology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 นิเวศวิทยาและความหลากหลายของจุลินทรียในดิน ความสัมพันธของจุลินทรียในดินท่ีมีบทบาทตอวัฏ

จักรหมุนเวียนของแรธาตุ จุลินทรียหลักในดินและความสัมพันธตอสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เทคนิคการศึกษาจุลินทรียในดิน

โดยวธีิการเพาะเลี้ยงและไมตองเพาะเลี้ยง  

 Ecology and diversity of microorganisms in soils; the relation of microbes to important mineral 

transformations in soil; major groups of soil microorganisms and their nteractions with other organisms; culture-

based and culture-independent microbiological methods 

 

326-423 จุลชวีวทิยาทางอุตสาหกรรม                                   3(2-3-4) 

 Industrial Microbiology           

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 การนําจุลินทรียไปใชในการผลิตผลิตภัณฑระดับอุตสาหกรรม  สับสเตรทท่ีใชเปนอาหารสําหรับ

จุลนิทรีย การแยก การคัดเลอืก การเก็บรักษาและการพัฒนาสายพันธุจุลินทรียท่ีมีความสําคัญ ถังหมัก อุปกรณและ

การทํางาน กระบวนการหมักแบบกะ แบบตอเนื่องและการควบคุม จลนพลศาสตรของการเจริญและการผลติเมแทบอ

ไลต การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการทําใหบริสุทธ์ิ ตัวอยางการผลิตผลิตภัณฑจาก จุลินทรียในระดับอุตสาหกรรม เชน 

วติามนิ สารปฏชีิวนะ กรดอินทรีย กรดอะมโิน เซลลจลุนิทรีย และผลติภัณฑอืน่ ๆ ท่ีใหมและนาสนใจ 

 Application of microorganisms in the production of industrial products, substrate used as 

microbiological media, isolation, screening, long term preservation and strain development; fermenter, 

instruments and their operation, fermentation process and control in batch and continuous culture, microbial 

growth kinetics and their metabolites production, products recovery and purification; industrial products from 

microorganisms such as vitamins, antibiotics, organic acids, amino acids, biomass and other microbial products of 

industrial interest  

 

326-424 จุลชวีวทิยาสิง่แวดลอม                                       3(2-3-4)  

 Environmental Microbiology                                      

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรีย การใชวิธีทางชีวโมเลกุลในการศึกษาจุลินทรียใน

สิ่งแวดลอม จุลินทรียในดิน จุลินทรียในนํ้า จุลินทรียในอากาศ บทบาทของจุลินทรียตอการหมุนเวียนสารและ

สภาพแวดลอม การแกสภาพแวดลอมเปนพิษโดยหลักการทางจลุชีววทิยา ของเสยีและการบําบัดของเสยี  
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 Microbial ecology, microbial interaction, molecular approaches for microbial ecology; soil 

microbiology, water microbiology, airborne microorganisms, role of microbes in geochemical cycles and 

applications, bioremediation; waste and waste treatment 

 

326-426 เอนไซมของจุลนิทรยี                                        3(2-3-4)  

 Microbial Enzymes                                               

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 สมบัติทั่วไป โครงสราง การจําแนก และจลศาสตรของเอนไซม การแยกและการคัดเลือกเช้ือจุลินทรีย 

การผลิต การสกัดและการทําเอนไซมใหบริสุทธ์ิ การหาลําดับของกรดอะมิโน การตรึง และการประยุกใชเอนไซมใน

อุตสาหกรรม 

 Fundamental aspect of microbial enzymes, structure, classification and kinetics, isolation and 

screening of microorganisms, production, extraction, purification of enzymes, amino acid sequencing, enzyme 

immobilization, application of enzymes in industry  

 

326-427 จุลชวีวทิยาทางน้าํ                                          3(2-3-4)  

 Aquatic Microbiology  

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 หลักการพื้นฐานของนิเวศวิทยาของจุลินทรียทางนํ้า ทั้งในนํ้าจืด นํ้ากรอย และนํ้าเค็ม บทบาทและ

ลักษณะเฉพาะของจุลินทรียในนํ้า อิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ตอจุลินทรียในนํ้า ความสัมพันธของจุลินทรียในน้ําตอ

สิง่มชีีวติชนิดอืน่ และสิง่แวดลอม เทคนิคใหม ๆ ท่ีใชในงานวจิยั ปฏบัิตกิารเกีย่วกบัตัวอยางนํ้าจดืและนํ้าเคม็  

 Basic principles of aquatic microbiology and aquatic microbial ecology of freshwater, backlish and 

marine water, role and identity of aquatic microorganisms, factors that effect aquatic microbiology, relationship 

between microorganisms and other organisms; introduction to modern methodologies for research, laboratory 

work with local freshwater and marine samples 

 

326-428 เทคโนโลยีของจุลนิทรยี 3(3-0-6)  

 Microbial Technology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 การใชประโยชนจากจลุนิทรียดานอุตสาหกรรม การแพทย การเกษตร และสิง่แวดลอม 

 Exploitation of microorganisms for industry, medicine, agriculture and environment 
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326-429 การวเิคราะหทางจุลชวีวทิยา 3(2-3-4)  

 Microbiological Assay 

 รายวชิาบังคบักอน 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 การวเิคราะหปริมาณของยาปฏชีิวนะ และวติามนิ โดยอาศัยจลุนิทรีย รวมท้ังการตรวจหาจลุนิทรียใน

ผลติภัณฑ  การแปลผล และการควบคมุใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 Microbiological assays of antibiotics and vitamins, microbial limit tests, interpretation and 

standardization  

 

326-430 การเพาะเลีย้งเนื้อเย่ือสตัว 3(2-3-4) 

 Animal Tissue Culture 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อสัตว องคประกอบของอาหารเพาะเลี้ยง อิทธิพลของสิ่งแวดลอม การ

เติบโต การเปลีย่นแปลงของเนื้อเยือ่ และการนําไปใชประโยชน  

 Cell culture, animal tissue culture, cell culture media composition, environment factors, growth and 

tissue development, animal cell culture application 

 

326-431 สุขาภบิาลและระบบความปลอดภัยในอาหาร 3(3-0-6)  

 Sanitation and Food Safety System  

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 หลักการของสุขาภิบาลอาหาร กระบวนการการทําความสะอาด และการฆาเช้ือ  สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

และการบํารุงรักษาหลักเกณฑท่ีดีในการผลิตอาหาร การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม ระบบการ

จัดการความปลอดภัยของอาหาร การรับรองระบบความปลอดภัยของอาหารและการประเมนิความเสี่ยง 

 Principle of food sanitation, cleaning and sanitizing operation, environmental sanitation and 

maintenance, food manufacturing practice, hazard analysis and critical control point, food safety management 

system, food safety certification, risk assessment 

 

326-433 ยีสตและเทคโนโลยีของยีสต 3(2-3-4)  

 Yeast and Yeast Technology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 ลักษณะทางชีววทิยาของยีสต การแยก และการคดัเลอืกยีสตท่ีมปีระโยชนในอุตสาหกรรม การใชยีสต

และเมทาบอไลตจากยีสตในดานอาหาร การแพทย การพลังงานและสิง่แวดลอม รวมท้ังการปรับปรุงสายพันธุยีสต

เพือ่ประโยชนในดานตาง ๆ 
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 Biological characteristics of yeasts, isolation and screening for yeasts that have industrial benefits; 

utilization of yeasts and their metabolites for food, in medicine, for energy and environment purposes including 

the strain development    

 

326-434 จุลชวีวทิยาอาหารหมัก  3(2-3-4) 

 Microbiology of Fermented Food 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 จลุนิทรียท่ีเกี่ยวของกับอาหารหมักประเภทตางๆ  และบทบาทของจุลินทรียในกระบวนการหมักอาหาร  

การพัฒนากลาเช้ือจุลินทรียเพื่อใชในการหมัก   การหมักโดยเช้ือจุลินทรียจากธรรมชาติ  การหมักโดยการเติมเช้ือ

บริสุทธ์ิและเช้ือผสม กรรมวิธีการผลิตอาหารหมักในระดับหองปฏิบัติการ กรรมวิธีการผลิตอาหารหมักในระดับ

อุตสาหกรรมโดยการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   

 Microorganisms involving  in  fermented foods and their roles  in  food  fermentation,  developing  

of  inoculum  quality for using in fermented foods,   natural fermentation,  addition of pure/mixed culture 

fermentation,  food fermentation process in laboratory scale, food  fermentation  process in industrial scale by 

study visits  

 

326-435  ภูมิปญญาทองถิ่นกับจุลนิทรยี 3(3-0-6) 

  Thai Local Wisdom and Microorganisms 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยท่ีสัมพันธกับจุลินทรียทั้งทางการเกษตร อาหารหมัก สิ่งแวดลอม และทาง

การแพทย เนนการศึกษาดวยตนเองและการออกภาคสนามเพื่อนําไปสูในการวิเคราะหและอภิปรายโดยใชความรู

ทางดานจลุชีววทิยา เพือ่นําไปสูการปรับปรุง หรือพัฒนาภูมปิญญาทองถิน่น้ัน ๆ 

 Roles of microorganisms in Thai local wisdom; agriculture, food, small and medium of fermentation 

industries, environment and health, self studies from local people, discussion and analysis particular local wisdom 

 

326-441 วทิยาแบคทเีรยีการแพทย 3(2-3-4) 

 Medical Bacteriology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 สมบัตท่ัิวไปของเช้ือแบคทีเรียกอโรค กระบวนการตอบสนองของรางกายเมือ่มกีารติดเช้ือ การเกบ็สิง่สง

ตรวจ การเพาะเลี้ยง  และวนิิจฉัยเช้ือท่ีเปนสาเหตุของโรคทางหองปฏบัิตกิาร การติดตอ การปองกัน ควบคุม และการ

รักษาโรคท่ีเกดิจากแบคทีเรีย 

 General characteristics of pathogenic bacteria, immune response, specimen collection, cultivation 

methods, laboratory diagnosis; transmission of disease, treatment, prevention and control         
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326-442 ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทเีรยี 2(1-3-2) 

 Bacterial Systematics  

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 ระบบการจดัหมวดหมูของแบคทีเรียสมัยใหมท่ีเรียกวาโพลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซึ่งใชขอมูลท่ีไดจากนิวเมอริ

คอล แท็กโซโนมี คีโมแท็กโซโนมี และโมเลคิวลารซิสตีมาติกส  วิเคราะหความสัมพันธระหวางแบคทีเรียโดยใช

เทคโนโลยชีีวสารสนเทศ 

 Modern bacterial classification namely polyphasic taxonomy based on data available from numerical 

taxonomy, chemotaxonomy and molecular systematics, analysis of bacterial relatedness using bioinformatics 

technology   

 

326-481 ไวรัสวทิยา 2(2-0-4) 

 Virology 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 สมบัตท่ัิวไป หลักการจดัหมวดหมู วธีิการเขาสูเซลล การเพิม่จาํนวน การเพาะเลี้ยง การตรวจวนิิจฉยั 

ประโยชน และโทษของไวรัส 

 General properties of viruses, classification of viruses, modes of entry, viral replication, viral culture 

methods, diagnosis, advantages and disadvantages of viruses 

 

326-491 โครงงานทางจุลชวีวทิยา 1                                   3(0-9-0) 

 Project in Microbiology I 

  เงือ่นไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา   หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 

 การศึกษาหัวขอทางจุลชีววิทยาซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา การประยุกตใชหลักการ ทางจุล

ชีววิทยา ในการศึกษา การวิจัย การแกปญหา การวิเคราะหขอมูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และนําเสนอ

ผลงาน  

 Design and conducting of a research project in microbiological topic approved by the department, 

apply microbiological principles in conducting research through laboratory based and developing the skills to solve 

microbiological problems and analyze, interpret and present results  

  

326-492 โครงงานทางจุลชวีวทิยา 2                                   3(0-9-0)      

 Project in Microbiology II                                           

 รายวชิาบังคบักอน: 326-491 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 326-491 or Consent of the program committee 
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 การศึกษาหัวขอทางจุลชีววิทยาซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา การประยุกตใชหลักการทาง จุล

ชีววิทยา ในการศึกษา การวิจัย การแกปญหา การวิเคราะหขอมูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และนําเสนอ

ผลงาน  

 Design and conducting of a research project in microbiological topic approved by the department. 

apply microbiological principles in conducting research through laboratory based and developing the skills to solve 

microbiological problems and analyze, interpret and present results  

 

326-493 สัมมนาทางจุลชวีวทิยา 1(0-2-1)    

 Seminar in Microbiology  

 เงือ่นไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 

 การเสนอเร่ืองท่ีนาสนใจและทันสมัยทางจุลชีววิทยา การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอาน 

การคดิวเิคราะห การนําเสนอ อธิบาย และ อภิปรายบทความวจิยัทางจลุชีววทิยา โดยคณาจารยเปนผูประเมิน ขอเดน 

ขอดอยของการนําเสนอ การสงเสริมนักศึกษาใหวิจารณการนําเสนออยางสรางสรรค และเรียนรูจากการวิเคราะห

รูปแบบการนําเสนอของผูอื่น 

 Weekly seminar presentations based on the current literature in microbiology; developing student 

ability to read, critically analyze, present, explain and discuss research papers from a range of microbiological 

publications; evaluating the strengths and weaknesses of each student presentation by the facilitators, 

encouraging students to have constructive feedback to their peers and learning by analyzing the presentation 

styles of other students  

 

326-494 การฝกงานทางจุลชวีวทิยา                                    1(0-6-0)   

 Microbiological Job Training 

 เงือ่นไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 

 การฝกงานในหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับวิชาจุลชีววิทยา โดยใชเวลาในภาคฤดูรอนไมนอยกวา 4 

สัปดาห สัปดาหละไมตํ่ากวา 25 ช่ัวโมง 

 Job training in microbiology laboratory during summer semester, training period of not less than 4 

weeks and each week not less than 25 hours  

 

326-495 หัวขอพเิศษทางจุลชวีวทิยา 1 1(1-0-2) 

 Special Topics in Microbiology I 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 ศึกษาหัวขอท่ีนาสนใจและทันสมัยในสาขาวชิาจลุชีววทิยา 

 Topics of current interest in microbiology  
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326-496 หัวขอพเิศษทางจุลชวีวทิยา 2                            1(1-0-2) 

 Special Topics in Microbiology II 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 

 ศึกษาหัวขอท่ีนาสนใจและทันสมัยในสาขาวชิาจลุชีววทิยาขัน้สูง 

 Topics of current interest in advance microbiology  

 

326-497   สหกิจศกึษาทางจุลชวีวทิยา 6(0-18-0) 

 Cooperative Education in Microbiology  

 เงือ่นไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 

  การฝกปฏบัิตงิานจริง หรือวจิยัในหนวยงานของราชการหรือเอกชนท่ีมกีารดําเนินงานเกี่ยวของกับสาขา

จุลชีววิทยา เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองผานการอบรม เตรียมความพรอมเขารวมโครงการ

สหกจิศึกษากอนไปปฏบัิตงิาน จดัทําเคาโครงงานวจิยัและเสนอหัวขอวจิยัท่ีเปนประโยชนและเปนไปตามความตองการ

ของหนวยงาน การนําเสนอรายงานการศึกษาตามโครงการท่ีกําหนด   

 Conducting a full time semester research or work in microbiological theme at government or private 

organizations; writing a research proposal to set up research coinciding with the needs of the established 

organization, oral presentation from the preliminary research outcome 

 

326-498 ประมวลความรอบรูทางจุลชวีวทิยา 1(0-0-3) 

 Comprehensive Knowledge in Microbiology 

 เงือ่นไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 

 วิธีการสอนแบบการเรียนรูดวยการทํางานรวมกัน นักศึกษาจะไดรับบทบาทใหไดถายทอดความรูโดย

การสอน การทดสอบความรอบรูของนักศึกษา โดยสอบความรอบรูทั่วไปเกี่ยวกับจุลชีววิทยา ในหัวขอ แบคทีเรีย รา 

พันธุศาสตรของจุลินทรีย สรีรวิทยาของจุลินทรีย จุลชีววิทยาประยุกต จุลชีววิทยาทางการแพทย วิธีทางจุลชีววิทยา 

และความรูท่ัวไปท่ีเปนปจจุบันท่ีเกี่ยวกับจุลชีววทิยา 

 Cooperative learning involving small groups of students working together to help each other learn, 

studuents taking on a teaching role, evaluationg student learning by comprehensive exam to test a student's 

ability to understand concepts and knowledge in microbiology; the areas covered by the exam comprised all 

areas of microbiology including bacteriology, mycology, virology, parasitology, microbial genetics, microbial 

physiology, applied microbiology, medical microbiology, methods in microbiology and also a current topics section 

that will test students on microbiological topics that are currently being extensively reported on by the media  
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327-202  ปฏบิัตกิารจุลชวีวทิยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 General Microbiology Laboratory 

 รายวชิาบังคบักอน: 326-202 หรือ 326-207 หรือเรียนควบคูกนั 

  Prerequisite: 326-202 or 326-207 or Concurrent 

 การใชกลองจุลทรรศนและการยอมสีจุลินทรีย เทคนิคตาง ๆ ท่ีจําเปนทางจุลชีววิทยา  โครงสรางและ

สัณฐานวทิยาของจลุนิทรียแตละชนิด เมแทบอลิซึม การเติบโตของจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรียโดยวิธีทางเคมีและ

กายภาพ การแยกและบงช้ีชนิดของแบคทีเรีย และการตรวจหาจลุนิทรียในดนิ นํ้า นม และ อาหาร การหมักไวน วิทยา

ภูมคิุมกนั การทดสอบปฏกิริิยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอด ี 

 Microscopy and staining; microbiological techniques; microbial structure and morphology; microbial 

metabolism; microbial growth; microbial control, chemical and physical methods; isolation and identification of 

bacteria; determination of microorganisms in soil, water, milk and food; fermentation of wine; immunology, 

antigen-antibody reaction 

 

328-302   ชวีเคมีพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Biochemistry 

 โครงสรางและหนาท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล หลักการเบ้ืองตนของไบโอเอนเนอรเจติก ปฏิกิริยาท่ี

เกีย่วของกบัเอนไซม กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีสําคัญในสัตว พืชและจุลชีพ รวมทั้งการสังเคราะหแสงความสําคัญ

ของวติามนิ เกลอืแร และฮอรโมน 

 Structure and function of biomolecules; concepts of bioenergetics and enzymatic reactions; main 

pathways of metabolism in animals, plants and microorganisms; photosynthesis; vitamins, minerals and hormones 

 

328-331   ปฏบิตักิารชวีเคมี  1 1(0-4-0) 

 Biochemistry Laboratory I 

 การแยกและลักษณะของสารประกอบชีวภาพ การเรงปฏิกิริยาของเอนไซม และการควบคุมการสราง

และการทํางานของเอนไซม 

 Practical work on the isolation and characterization of biological compounds, enzymatic catalysis, 

control of the synthesis and action of enzymes 

 

330-101  หลกัชวีวทิยา  1                          3(3-0-6) 

             Principles of Biology I   

              ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมโดยศึกษาองคประกอบทางเคมี  ความสัมพันธของพลังงานกับชีวิต  

โครงสรางและหนาท่ีของเซลล การแบงเซลล การถายทอดและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ  

นิเวศวทิยา และพฤติกรรมของสิง่มชีีวติ 

 A study of general concepts of  biology, chemical basis of life including structures and functions of 

cells, energy and life, cell reproduction and genetics, evolution, ecology and animal behavior 
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330-102   หลกัชวีวทิยา  2                          3(3-0-6) 

                Principles of Biology II                                  

               รายวชิาบังคบักอน: 330-101  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 330-101 or Consent of the program committee 

 กําเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมูตามหลักอนุกรมวิธานโครงสรางและหนาท่ี

ของเนื้อเยื่อ การเจริญของสิ่งมีชีวิต กระบวนการและกิจกรรมในพืชชั้นสูง และโครงสรางและการทํางานของระบบ

อวัยวะตาง ๆ ของสัตว  

 Origin and diversity of life; plant forms and functions; animal development; animal structures and 

functions such as nutrition, gas exchange, circulation, immune system, controlling of the internal environment, 

reproductive system, hormones and chemical coordination, nervous system, sense organs and effectors 

 

331-101   ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา 1 1(0-3-0) 

    Principles of Biology Laboratory I 

             รายวชิาบังคบักอน: 330-101 หรือเรียนควบคูกนั 

 Prerequisite: 330-101 or Concurrent 

             ปฏิบัติการเกี่ยวกับกลองจุลทรรศน พลังงานกับชีวิต โครงสรางและชีววิทยาของเซลล ธรรมชาติและ

หนาท่ีของจนี การแบงเซลล การถายทอดพันธุกรรม ระบบนิเวศของแหลงนํ้าจดื และพฤติกรรมของสัตว 

 A practical course on use and maintenance of microscopes; energy and life; structures and 

biological aspect of cells; cell division; genetics; freshwater ecology; animal behaviour 

  

331-102 ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา 2 1(0-3-0) 

             Principles of Biology Laboratory II 

             รายวชิาบังคบักอน: 330-102  หรือเรียนควบคูกนั 

 Prerequisite: 330-102 or Concurrent 

 ปฏบัิติการเกี่ยวกับความหลากหลายของสิง่มชีีวติ ต้ังแต มอเนอรา โปรติสตา เห็ดรา และอาณาจักรพชื 

เนื้อเยือ่ การลําเลยีงและฮอรโมนพชื อาณาจักรสัตว การเจริญของสัตว และกายวภิาคศาสตรและสรีรวทิยาของระบบ

อวัยวะของรางกายบางระบบ  

 A practical course comprising biodiversity, monera, protista, fungi, plant kingdom; plant tissues; 

plant transportation and hormones; animal kingdom; animal development; some anatomy and physiology of organ 

systems in animals 

 

330-250 นเิวศวทิยา        3(3-0-6) 

              Ecology  

            รายวชิาบังคบักอน: 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 330-102 or Consent of the program committee 
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 หลักนิเวศวิทยาเบ้ืองตนของพืชและสัตว ความสัมพันธของสิ่งท่ีมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมทัง้กายภาพและ

ชีวภาพ เนนเกี่ยวกับวัฏจักรการถายทอดพลังงาน สิ่งแวดลอมในแหลงอาศัยตาง ๆ โครงสรางและการเปลี่ยนแปลง

ของประชากร ตลอดจนถงึการจดัระเบียบในระบบนิเวศตาง ๆ 

 Basic principles of plant and animal ecology; effects of physical and biological  factors on living 

organisms and environments; energy transformation in various habitats; structures and population change; levels 

of organization in ecology  

 

330-300 ชวีวทิยาของเซลล                              4(3-3-6) 

               Cell Biology   

               รายวชิาบังคบักอน: 330-101 

 Prerequisite: 330-101 

  วิธีการศึกษาและประวัติเกี่ยวกับเซลล กลองจุลทรรศนแบบใชแสงและแบบอิเล็กตรอน การวัดขนาด

เซลล สารเคมภีายในเซลลตลอดจนโครงสรางและหนาท่ีของเยือ่หุมเซลล  ไซโทพลาซมึ  นิวเคลียสและออรแกเนลลท่ี

พบภายในเซลลโปรคารีโอตและยูคารีโอต กระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวของกับวัฏจักรเซลล การแบงเซลลแบบไมโท

ซสิและไมโอซิส การเปลี่ยนสภาพของเซลล การแกและการตายของเซลล รวมทัง้การนําความรูไปประยุกตใชในดาน

ตาง ๆ 

  History and study methods for cells using light microscopes and electron microscopes; cell-size 

measurement; basic chemical components of cell; structures and functions of membrane, cytoplasm, nucleus, and 

organelles in prokaryotes and eukaryotes; processes and mechanisms of cell cycles, mitosis and meiosis; cell 

differentiation; cell aging and death; applications to other science disciplines; laboratory 

 

330-360 พนัธศุาสตร                                   3(3-0-6) 

            Genetics  

           รายวชิาบังคบักอน: 330-101   

 Prerequisite: 330-101 

 ความรูพื้นฐานเกีย่วกบัพันธุกรรมในสิง่มชีีวติต้ังแตระดับโมเลกลุ ระดับตัวตน จนถึงระดับประชากร การ

นําความรูพันธุศาสตรมาประยุกตใชในสิ่งมีชีวิต ปญหาเกี่ยวกับพันธุกรรมในมนุษย    กระบวนการวิวัฒนาการใน

สิ่งมชีีวติและการปรับปรุงพันธุพชืและสัตว 

 Fundamentals of genetics at molecular, organismal and population levels; applications to growth, 

development, evolution of plants; animals and human; genetic problems in human and animal evolution; plant 

and animal breeding 

 

330-370  หลกัการวจัิยทางชวีวทิยา                         2(2-0-4) 

              Fundamentals of Biological Research  

             รายวชิาบังคบักอน:  330-101 

 Prerequisite: 330-101 
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          ทฤษฎีความรูเบ้ืองตนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทัศนคติทางวิทยาศาสตร การทําวิจัยและ

จริยธรรมในการวจิยั และการเตรียมการเสนอโครงรางการวจิยัและแนวปฏบัิติในการเขยีนผลงานทางวทิยาศาสตร 

 Introduction to epistemology and scientific procedures; scientific attitudes; research methods and 

research ethics; proposal preparation and guidelines for writing a scientific article 

 

330-372 วธิวีเิคราะหน้าํในการวจัิยทางชวีภาพ                3(1-6-2) 

              Water Analysis for Biological Research 

 วิธีวิเคราะหนํ้าธรรมชาติโดยทางชีววิทยาและเคมีสําหรับการวิจัยทางชีวภาพ เชน สาร- อาหาร กาซท่ี

ละลายในนํ้า คลอโรฟลล คารบอนและไนโตรเจนในรูปอินทรีย ฟอสฟอรัส และตะกอนแขวนลอยในนํ้า 

 Determination of chemical and biological analyses of natural water for biological research such as 

nutrients, dissolved gas, chlorophyll, organic carbon and nitrogen, phosphorus and suspended solids 

 

330-431  สาหรายวทิยา                                 3(2-3-4) 

             Phycology   

              รายวชิาบังคบักอน: 330-102 

 Prerequisite: 330-102  

  ศึกษาชีววิทยาของสาหราย การสบืพันธุ สัณฐานวทิยา การจดัจาํแนก ตลอดจนนิเวศวทิยาของสาหราย 

การเก็บตัวอยางภาคสนาม และการจัดเก็บตัวอยางสาหราย 

   Algal biology; reproduction, morphology, systematic biology and ecology; field trips; specimen 

collections 

 

330-470 การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือและอวยัวะพชื                3(2-3-4) 

            Plant Tissue and Organ Culture  

            รายวชิาบังคบักอน: 330-320  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

 Prerequisite: 330-320 or Consent of the program committee            

  ทฤษฎแีละการประยุกตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่และอวัยวะพชื องคประกอบของอาหารเพาะเลี้ยง อิทธิพล

ของสิ่งแวดลอม การเจริญเติบโตและการเปลีย่นแปลงของเนื้อเยือ่ การใชเคร่ืองมอืและเทคนิคตาง ๆ ในการเพาะเลี้ยง 

 A detail study and applications of plant tissue and organ culture; composition of media; 

environmental influences on growth, differentiation and development of tissues; techniques and instrumental 

practices are emphasized in laboratory   

 

331-250  ปฏบิตักิารนเิวศวทิยา 1(0-3-2) 

 Ecology Laboratory 

 รายวชิาบังคบักอน: 330-250 หรือเรียนควบคูกนั 

 Prerequisite: 330-250 or Concurrent 
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 ศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ เนนสังคมของสิง่มชีีวิตท่ีอยูตามถิ่นท่ีอยูแบบตาง ๆ เชน ปาดิบช้ืน แหลง

นํ้า ชายหาด ปาชายเลน การทดลองในแตละถิ่นท่ีอยูอาศัย มีการอภิปรายในเบ้ืองตน เพื่อนักศึกษาจะไดวางแผนการ

ทดลองดวยตนเอง  ในภาคสนามใชเวลาทดลองในครบทุกถิ่นท่ีอยูมากท่ีสุด นําตัวอยางมาศึกษาในหองปฏิบัติการ 

เขยีนรายงานทางวทิยาศาสตรและเสนอผลงานท่ีไดจากการศึกษา 

 Study on natural ecosystem; community of living organism in tropical rain forest, freshwater, coastal 

sand bars, mangrove forest; discussion for experimental design and self study in various habitat as many as 

possible; bringing specimens to laboratory for analyses; writing report and presentation 

 

332-101   ฟสกิสพืน้ฐาน  1 3(3-0-6) 

  Fundamental Physics I  

 ปริมาณทางฟสกิสและหนวย เวกเตอร แรงและการเคลื่อนท่ี งาน พลังงานและโมเมนตัม  ระบบอนุภาค 

การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบแบบมีคาบ การเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของคลื่น อันตรกิริยาโนมถวง 

กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร  

 Physical quantities and units; vectors; forces and motions; work; energy; and momentum; system of 

particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; gravitational interaction; fluid mechanics; heat 

and thermodynamics 

 

332-111 ปฏบิตักิารฟสกิสพืน้ฐาน  1 3(3-0-6) 

 Fundamental Physics Laboratory I 

   รายวชิาบงัคบัเรยีนควบกัน: 332-101 

 Prerequisite: 332-101 

  การใชเวอรเนียคาลปิเปอรและไมโครมเิตอร การวัดและความผดิพลาด กราฟและสมการเชิงเสน การ

เคลือ่นท่ีแบบวงกลม การเคลือ่นท่ีแบบโปรเจกไทล สมดุลแรง การชน สปริงและการส่ัน โมเมนตความเฉือ่ย สมดุล

สถติของวัตถุแข็งเกร็ง   

 Vernier caliper and micrometer; measurement and errors; graph and linear equation; circular 

motion; projectile motion; force equilibrium; collision; spring and oscillation; moment of inertia; static equilibrium of  

rigid bodies 

 

336-211 เภสัชวทิยาทัว่ไป 2(2-0-4) 

 General Pharmacology  

 หลักการทัว่ไปทางเภสัชวิทยา  รูปแบบยาเตรียม  ผลอันไมพึงประสงคจากยา ยาท่ีมีผลตอระบบ

ประสาทสวนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ยาตานจุลชีพและปรสิต ยา

รักษาโรคอวน ยาคุมกําเนิด วัคซีน ปฏิกิริยาตอกันระหวางยา พืชสมุนไพร  พิษวิทยา  และการรักษาผูปวยท่ีไดรับ

สารพษิ 

 General principles of pharmacology, drug dosage forms, adverse drug reaction; drugs affecting 

central nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal system, endocrine system; antimicrobial and 
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antiparasitic drugs; contraceptives, vaccines; drug interactions; medicinal plants; toxicology and management of 

poisoning 

 

336-212   ยาและผลติภณัฑสขุภาพในชวีติประจําวนั 2(2-0-4) 

 Drugs and Health Products in Daily Life 

 ความหมายของยา หลักการใชยา รูปแบบยาเตรียม วิธีการบริหารยา การออกฤทธ์ิของยา อันตรกิริยา

ตอกันของยา ปญหาจากการใชยา ยาท่ีใชเมื่อเปนหวัด ยาตานจุลชีพ ยาตานการอักเสบ ยาสงบประสาทและยานอน

หลับ ยาท่ีใชในระบบทางเดนิอาหาร ยาท่ีใชกบัโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ยาคุมกําเนิด ยารักษาโรคอวน ยาสําหรับโรค

ผวิหนัง สมุนไพรไทย วัคซนี วติามนิ เกลอืแร ผลติภัณฑเสริมอาหาร เคร่ืองสําอาง และการใชยาผดิแผน 

 The definition of drug, principles of drug therapy, dosage forms, drug administrations, drug actions, 

drug interactions, problems of drug abuse; drugs used in common cold, antimicrobials, anti-inflammatory drug; 

sedative-hypnotics; drugs used in gastrointestinal tract; drugs used in sexually transmitted diseases; 

contraceptives and contraception; antiobesity drugs; drugs for skin diseases; Thai medicinal plants; vaccines; 

vitamins, minerals, food supplements; cosmetics and drug abuse 

 

336-213 สารพษิในชวีติประจําวนั 2(2-0-4) 

           Toxic  Substances  in  Daily  Life 

          หลักการพื้นฐานทางพษิวทิยา ความหมายและการจําแนกกลุมของสารพิษ ชนิดของสารพิษท่ีพบบอยใน

ชีวิตประจําวัน โดยศึกษาสารพิษแตละชนิดในแงแหลงกําเนิด การปนเปอนและความเปนพิษตอรางกาย การปองกัน

และหลักการรักษาเบ้ืองตนท้ังในกรณเีฉยีบพลันและเร้ือรัง 

        Basic principle of toxicology, definition and classification of toxic substances; common toxic 

substances in daily life, emphazing on sources, contamination and toxicities on human body; primary prevention 

and treatment of acute and chronic toxicities 

 

315-201 วทิยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม 3(3-0-6) 

            Science, Technology and Society 

 ความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสุขภาพ  สิ่งแวดลอมและสังคม การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการ

พัฒนาสังคม การปองกนัแกไขปญหาสังคมท่ีเกดิจากผลกระทบของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts of 

science and technology on health, environment and society; science and technology in social development; 

preventing and solving social problems arisen from science and technology impact 

  

342-200 พอลเิมอรในชวีติประจําวนั 2(2-0-4) 

 Polymer in Daily Life 
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 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพอลิเมอร ประวัติความเปนมา การจําแนกประเภทการผลิตความสัมพันธของ

โครงสรางตอคุณสมบัติ การประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน ขอเดนและขอจํากัดของวัสดุพอลิเมอร ปญหาขยะ

พลาสติก การนําพลาสติกกลับมาใชใหม 

 Introduction to polymer; history of polymer; classification; production; structure-properties 

relationship; application in daily life; advantage and disadvantage; limitation of polymeric material; plastic waste; 

plastic recycle; polymer and its toxicity 

 

345-101 คอมพวิเตอรและการประยุกต  3(2-2-5) 

 Computer and Applications 

 ความเปนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบ

คอมพิวเตอรและหลักการทํางานทั่วไป อุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล การแทนขอมูล ระบบสารสนเทศ การ

ติดตอสือ่สารและระบบเครือขาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใชงานคอมพิวเตอร ไมโครคอมพิวเตอรกับการ

ใชงานในปจจุบัน ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกตใชงานท่ีเกี่ยวของกับสาขาวชิาของนักศึกษา     

   Historical development of computer technology; computer system types, computer organization and 

functions, secondary storage devices and media, data representation, information system, communications and 

networks, computer security and ethics, current microcomputer usages, studies of application development 

programs that are relevant to students major 

 

345-102 คอมพวิเตอรและการโปรแกรม 3(2-2-5) 

 Computer and Programming  

 ความรู เ บ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  อุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

ระบบปฏบัิตกิาร อินเทอรเน็ต โครงสรางและลักษณะของภาษาการโปรแกรม การประกาศและการกําหนดคาตัวแปร 

นิพจน โครงสรางการควบคมุ ตัวอยางงานประยุกตดวยภาษาคอมพวิเตอรท่ีเลอืกใช  

 Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating system; internet; 

structure and features of programming language; declarations and assignments expressions; control structure; 

examples of application software with selected computer language 

 

347-201  สถติพิืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Basic Statistics 

 ขอบขายของสถติิ การจาํแนกขอมุล กราฟเชิงเดีย่ว การสรุปขอมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความนาจะเปน 

ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของคาเฉลี่ยตัวอยาง การประมาณคาและ

ทดสอบสมมติฐานของคาเฉลีย่ การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว การประมาณคาและทดสอบสมมติฐานสําหรับ

ขอมูลจําแนกประเภท การทดสอบความเปนอิสระของตัวแปรจําแนกประเภท 2 ตัว การวิเคราะหการถดถอยและ

สหสัมพันธเชิงเดยีว การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ 

 Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; probability; 

random variable and probability distributions; normal distribution; distribution of sample means; estimation and 
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hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; estimation and hypothesis testing for categorical 

data; chi-square test for independent; simple linear regression and correlation analysis; statistical software 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

537-211   โรคพชืวทิยาเบื้องตน 2(2-0-4) 

    Introductory Plant Pathology 

   รายวชิาบังคบักอน:  330-101, 331-101, 330-102 และ 331-102 หรืออยูในดุลยพนิิจของหลักสูตร 

 Prerequisite: 330-101, 331-101, 330-102 and 331-102 or Consent of the program committee 

 ประวัติ  ความสําคัญ  สาเหตุ  ลักษณะอาการ  การระบาด  และการควบคุมโรคพชื 

 History, impact, causal agents, symptoms, epidemic and control of plant diseases  

 

537-331   การผลติเหด็ 3(2-3-4) 

   Mushroom Production 

   รายวชิาบังคบักอน:  อยูในดุลยพนิิจของหลักสูตร 

 Prerequisite: Consent of the program committee 

 ชีววิทยา การจําแนกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดกินได เทคนิคและขั้นตอนในการทําเช้ือ  วิธีการเพาะเห็ด

ฟาง  เห็ดเปาฮื้อ  เห็ดหูหนู  เห็ดนางรม  เห็ดฝร่ัง  ศัตรูเห็ดและการควบคุม  การเก็บถนอม  การบรรจุและการตลาด  

 Biology and classification of poisonous and edible mushrooms; technique and major phase of 

mushroom cultivation including Volvariella, Pleurotus, Auricularia and Agaricus; pests and   

control; preservation, packaging and marketing  

 

คณะนติศิาสตร 

874-194  กฎหมายเพือ่การประกอบอาชพีและการดําเนนิชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

  Law Relating to Occupations and Everyday Life 

 หลักสําคัญของกฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน

ชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เชน กฎหมายมหาชนกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและ

พาณิชย รวมทั้งความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม กฎหมายท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ เชน กฎหมาย

แรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย กฎหมาย

เกีย่วกบัเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพยสนิทางปญญา กฎหมายสิง่แวดลอม รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

ประชาคมอาเซยีน 

 Principles of law; enforcement andcompliance with the law; Laws relating to citizen’s life such as, 

public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; Including an introduction to the judiciary 

process; Laws essential to pursue a career as labor law and business law; Law on public health and medical 

liability; Information and Technology law; Intellectual property law; environmental law; Including laws relating to 

ASEAN 
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คณะศลิปะศาสตร 

890-101   การฟงและพดูภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental English Listening and Speaking 

   พัฒนาทักษะการฟง และพูดในหัวขอท่ีใชในชีวิตประจําวัน การฟงเพื่อจับใจความสําคัญและ

รายละเอียด ไวยากรณและสํานวนภาษาท่ีจําเปนสําหรับการสื่อสาร 

 Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening for gist and 

details; grammar and language functions necessary for communicative purposes 

 

890-102   การอานและเขยีนภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental English Reading and Writing 

   พัฒนาทักษะการอาน เพิ่มพูนวงศัพท เรียนรูภาษา และวัฒนธรรมจากบริบทของบทอานท่ีหลากหลาย 

พัฒนาทักษะการเขยีนระดับขอความส้ันๆ 

 Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through a variety of 

text types; developing short paragraph writing skills 

 

890-221   การปรับปรุงการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Improving Reading in English 

 รายวชิาบังคบักอน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

 Prerequisite: 890-101, 890-102 or exemption  

 เทคนิคการอาน  และใชเทคนิคในการฝกอาน การอานต้ังแตระดับคาํ วลี ประโยคยอหนา และขอความ

แบบตาง ๆ  การหาใจความสําคัญ และใจความท่ีซอนอยูในขอความ การปรับอัตราความเร็ว และความเขาใจในการ

อานวัสดุการอานชนิดตาง ๆ 

   Increasing the students’ reading ability; developing flexibility in reading through different reading 

materials, activities and strategies; developing vocabulary and structures; techniques of guessing words in 

context; increasing reading rate; improve reading comprehension; practice at finding main ideas, subordinate 

ideas and details; critical reading 

 

890-223   การอานหนงัสอืพมิพภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 Reading English Newspapers 

 รายวชิาบังคบักอน : 890-101, 890-102 หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

 Prerequisite: 890-101, 890-102 or exemption 

 แนวปฎบัิตใินการอานหนังสอืพมิพรายวันภาษาอังกฤษ  ทักษะการอาน  การนําความรูทางภาษาศาสตร

มาประยุกตใชกับการอานและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ การวิเคราะหสวนตาง ๆ ของ

หนังสอืพมิพรายวัน 
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 Techniques of reading English newspapers; reading skills; the use of linguistic aspects for reading 

and translating English in newspapers; analysis of newspaper parts 

 

890-231   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

   Communication in English in Science and Technology 

 รายวชิาบังคบักอน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

 Prerequisite: 890-101, 890-102 or exemption   

  ฝกการใชทักษะตางๆ  ในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ  เนนเนื้อหาทางความกาวหนาดานตาง ๆ ทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ฝกทักษะการอานและฟงบทความทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  การตอบคําถามเพื่อ

ความเขาใจ การเขยีนสรุปของสิง่ท่ีอานและฟงการเรียนรูคาํศัพทใหม ๆ  ฝกทักษะการอภปิราย  เชน  การแสดงความ

คดิเห็นและใหเหตุผล  ฝกเขยีนในระดับประโยคและยอหนาส้ัน 

 Practice of various skills in communicating in English, emphasizing on scientific and technical texts; 

reading for main ideas and details; outlining; techniques for developing vocabulary; making use of visual aids; 

listening skills; summarizing and note-taking; giving opinions and reasons; writing skills at a paragraph level 

 

890-261   ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 3(3-0-6) 

 English in the Workplace 

 รายวชิาบังคบักอน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

 Prerequisite: 890-101, 890-102 or exemption 

 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน รวมทั้งภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองาน เชน การ

โทรศัพทการนัดหมาย การขอ/ใหขอมูล การตอนรับแขก การจดบันทึกขอความ 

  Skills for communicating in English in the workplace including social English used in a business 

environment such as using the telephone, making an appointments, giving/asking for information, receiving 

visitors, etc 

 

890-331 การอานในสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Reading in Science and Technology 

 รายวชิาบังคบักอน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

 Prerequisite: 890-101, 890-102 or exemption  

 การฝกทักษะในการอานกราฟ ตาราง แผนภูมิ และภาพประกอบ รวมทั้งการอาน การเขียนและการ

อภปิรายประเด็นทางดานวทิยาศาสตรในปจจุบันในหัวขอท่ีเกีย่วกบัปจจัยตาง ๆ ท่ีกําลังทําใหโลกเปลี่ยนแปลงไป โดย

ประเด็นเหลาน้ี ไดนํามาจากบทความในวารสาร สารานุกรม หนังสอืพมิพและหนังสอื 

 Professional reading for science and technology practice in extracting information from graphs, 

tables, charts, and illustrations, as well as reading, writing, and discussing contemporary scientific issues based 

on selections from original articles in magazines, encyclopedias, newspapers, and textbooks on topics relating to 

factors that have been changing the world 
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890-351   ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษเพือ่การศกึษาตอ 3(3-0-6) 

 Study Skills in English for Higher Studies 

 รายวชิาบังคบักอน: 890-101, 890-102  หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

 Prerequisite: 890-101, 890-102 or exemption 

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษโดยมุงเนนทักษะท่ีจําเปนท่ีตองใชประกอบการศึกษาตอ

ระดับสูงขึ้นไป การสรุปบันทึกยอขอความจากการฟงบรรยาย และการอานตํารา ฝกกลวิธีการอานรูปแบบตาง ๆ การ

สํารวจแหลงขอมูลและรวบรวมขอมูลประกอบการทํารายงาน ฝกสรุป เรียบเรียงขอมูล  และเขียนรายงาน  ฝกทักษะ

การอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นในการอภิปราย การตัง้คําถาม การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป 

ตลอดจนการวจิารณและการนําเสนอผลอภิปราย ฝกเทคนิคการนําเสนอและ/หรือสาธิตผลงาน 

 Practicing listening, speaking, reading and writing in English with the emphasis on the study skills 

needed in higher studies, taking notes from lectures and reading materials. practicing a variety of reading 

strategies, exploring information resources and collecting relevant information, summarizing, paraphrasing 

information and writing a report, practicing discussion skills including proposing issues, questioning, answering, 

expressing opinions / giving comments, making critical evaluation and reporting the results of the discussion, 

practicing presentation and / or demonstration techniques 

 

890-361   ภาษาอังกฤษเพือ่การสมัครงาน  3(3-0-6) 

 English for Job Application 

 รายวชิาบังคบักอน: 890-101, 890-102 หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

 Prerequisite: 890-101, 890-102 or exemption 

 ทักษะและภาษาท่ีตองใชในการหางาน การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ เนนทักษะการเขยีนและพูดใน

ปริบทของการหาและสมัครงาน 

 Skills, topics and language for future job applicants; finding jobs; applying for jobs and attending 

interviews; emphasis on writing and speaking in job-seeking context 

 

895-101   พฤติกรรมศาสตร  3(3-0-6) 

 Behavioral Science 

 ความหมาย ระเบียบวิธีการศึกษา และความสําคัญของพฤติกรรมศาสตร ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม

มนุษย แรงผลักดันพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม การรับรูทางสังคม กลุมและกระบวนการกลุม การวิเคราะหและ

ประยุกตแนวคดิเพือ่พัฒนาพฤติกรรมสวนบุคคลและความสัมพันธกบัผูอืน่ 

  Definition, methodology and significance of behavioral science, basic factor of human behavior, 

behavior motivation, social behavior, social perception, group and group’s process, analysis and application for 

developing personal behavior and relationships with others 
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895-123 การคนควาสารสนเทศและการเขยีนงานวชิาการ  2(2-0-4)   

 Information Searching and Academic Writing  

 ทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

การเรียบเรียงงานวชิาการ และการเขยีนเอกสารอางอิงแหลงความรู เพือ่วัตถุประสงคในการเขยีนงานวชิาการ  

 Information resources, information search; taking notes for information analysis and synthesis; 

writing academic work and documentation for academic purposes   

 

895-125   การใชภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Usage 

 การใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม หลักการพูด การฟง การอาน และการเขียน เนนฝกปฏิบัติเพื่อ

การนําไปใช 

 Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing, with emphasis on 

practice for communication 

 

895-132 ทักษะการสื่อสาร  2(2-0-4) 

 Communication Skills 

 ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการคนควาและการอางอิง วัจนภาษาและอวัจนภาษากับการสื่อสาร การใช

ภาษาไทยในการสื่อสาร มุงเนนทักษะการพูดและการนําเสนอ 

 Information resources; searching methods and documentation, verbal and nonverbal language in 

communication; Thai usage in communication focusing on speaking and presentation skills 

 

895-135 สุนทรยีศาสตรแหงชวีติ 3(2-2-5) 

  Life Aesthetics 

 สุนทรียศาสตรของการดํารงชีวติท่ีมคีวามสุข การจัดการความเครียด การสรางกําลังใจ เสริมสรางวุฒิ

ภาวะทางอารมณ สุนทรียศาสตรทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก การดูแลสุขภาพกายและจิต 

คุณคาของทัศนศิลป ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป ความเขาใจวัฒนธรรมประเพณี และมารยาทสังคมทัง้ของ

ไทยและสากล 

 Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; promoting emotional maturity; 

aesthetics of language; developing personality and self expression; nurturing physical and mental health; value of 

visual art; appreciation of music and performing art; understanding Thai and international cultures, traditions, and 

social etiquettes 
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895-171   ภมูปิญญาในการดาํเนนิชวีติ 3(2-2-5) 

                Wisdom of Living 

 การคดิ การบริหาร และการจัดการชีวติอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคม

โลก การผสมผสานวถิไีทยกบัพหุวฒันธรรมในการดําเนินชีวติ การมจีติสาธารณะและรักษสิง่แวดลอม การอยูรวมกัน

ในสังคมอยางมคีวามสุขบนพื้นฐานคณุธรรม จริยธรรมและหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

 Thinking, life  administration  and management in accordance with changes in Thai and global 

society, mingling the Thai way of life with multi-cultural way of living, public mind and environmental 

conservation, living happily based on morality, ethics and sufficiency economy 

 

895-203   จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Psychology 

 ความหมาย และวธีิการศึกษาทางจติวทิยา ปจจยัท่ีมอิีทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย ปจจยัทางชีวภาพและ

สิง่แวดลอม พัฒนาการมนุษย แรงจงูใจ อารมณ การรับรู เชาวนปญญา การเรียนรู บุคลกิภาพ สุขภาพจติและการ

ปรับตัว การประยุกตใชจติวทิยาในชีวติประจาํวัน 

  Definition of psychology and psychological methods; influential factors of human behavior; biological 

and environmental factors; human development, motivation, emotion, perception, intelligence, learning; 

personality; mental health and adjustment; application of psychology in daily life 

 

895-205   เศรษฐศาสตรและการปกครอง 2(2-0-4) 

 Economics and Government 

 เศรษฐศาสตร ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิสภาวะของเศรษฐกจิ ปญหาตาง ๆ รวมถงึรายได

ประชาชาติ การภาษี การเงนิ การคลัง ปญหาการคลังของประเทศ และการเปรียบเทียบเศรษฐกจิ 

 การปกครอง ความหมายของการปกครองการเมอืงและรัฐศาสตร การจัดองคการทางการเมือง ระบบ

การปกครองสังคมทั่วไป หลักการ ชนิดและปรัชญาของแตละระบบ โดยเนนหนักในหลักการและขบวนการของการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง เปนตน รวมทั้งรูปแบบ

การปกครองไทย อันไดแก การปกครองสวนกลาง สวนภูมภิาคและสวนทองถิน่ 

 Economics: basic economic systems; economic conditions and problems; GNP, taxation, budget, 

financial problems of the country, and comparative economics. 

  Government: definition of government; politics and political sciences; political organizations and 

political administration system and the principles and philosophy of each system; emphasis on the democratic 

system of Thailand: constitution, political parties and forms of government i.e. central, provincial and local 

governments 
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895-303   เศรษฐศาสตรเพือ่ชวีติ 3(3-0-6) 

 Economics for Life 

 หลักทั่วไปของวิชาเศรษฐศาสตรวาดวยเร่ืองการผลิต การบริโภค การลงทุน แหลงเงินทุนและประเภท

ของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจสงผลตอการลงทุน การคา และการ

ครองชีพ เชน เงนิเฟอ การวางงาน การขาดดุลบัญชีเงนิสะพัด และดุลการชําระเงนิ เปนตน อันจะเปนประโยชนตอการ

ดําเนินชีวติตอไป 

 Principles of economics in production, consumption, investment, sources of fund and market 

structures; economic changes in domestic and other countries which may affect investment, trade, and cost of 

living, such as inflation, unemployment, current ccount and balance of payments deficit etc; which could be the 

benefits for future life 
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คาํอธบิายรายวชิาบรกิารในหลกัสตูรนีท้ีเ่ปดสอนใหภาควชิา/หลักสูตรอ่ืน 

 

คณะพยาบาลศาสตร 

326-101 จุลชวีวทิยาและปรสติวทิยา     3(2-3-4)

 Microbiology and Parasitology 

 ความรูพื้นฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา โดยครอบคลุมกระบวนการสราง

ภูมิคุมกัน ปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายตอเช้ือโรค ธรรมชาติ การแพรพันธุ และการเจริญเติบโตของจุลชีพและ

พยาธิตางๆ ท่ีทําใหเกดิโรคซึ่งพบมากในประเทศไทย วิธีการปองกัน ควบคุมและการทําลายเช้ือโรค การเก็บตัวอยาง

สงตรวจ ฝกปฏบัิตใินหองปฏบัิตกิารเกีย่วกบัการยอมสเีช้ือตาง ๆ การเพาะจุลชีพและการทดสอบความไวของยาตอจุล

ชีพ การวนิิจฉยัจลุชีพชนิดตางๆ 

  Basic principle in immunology, microbiology and parasitology; Immunological mechanisms, Immune 

response to pathogen; nature, reproduction, growth of microorganisms and parasites which cause diseases 

commonly found in Thailand; protection, control and destroy pathogen; specimen collection; gram staining 

practice; microbial culture and antibiotic susceptibility test, microbial diagnostics 

 

คณะการแพทยแผนไทย 

326-102 จุลชวีวทิยา ปรสติวทิยา และวทิยาภมูคิุมกัน   4(3-3-6)

 Microbiology, Parasitology and Immunology  

 ศึกษาเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ และคณุสมบัตติาง ๆ ของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ท่ีทําใหเกิดโรค

ในคน วทิยาภูมคิุมกนั การวนิิจฉยัโรค การปองกนั และการรักษา 

 Study of structures characteristics properties of bacteria virus fungi and parasites which cause 

human diseases, disease diagnostics, prevention and treatment 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

326-207 จุลชวีวทิยาทั่วไปสําหรับคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ  3(2-3-4)  

 General Microbiology for Natural Resources Students   

 ความเปนมาและขอบขายของจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของจุลินทรีย จุลินทรียโปรคาริโอต 

จลุนิทรียยูคาริโอต การเพาะเลี้ยงและการเติบโตของจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย พันธุ

ศาสตรของจุลินทรีย ไวรัส วิทยาภูมิคุมกัน ความสําคัญของจุลินทรียดานสุขภาพ  สิ่งแวดลอม อาหาร อุตสาหกรรม 

และการเกษตร 

 History and scope of microbiology, characterization of microorganisms, procaryotic microorganism, 

eucaryotic microorganism, cultivation and growth of microorganism, control of microorganism, metabolism of 

microorganism, genetics of microorganism, virus, immunology; importance of microorganism in health, 

environment, food, industry and agriculture. 
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คณะเภสัชศาสตร 

326-201 จุลชวีวทิยาและปรสติวทิยา     5(4-3-8) 

  Microbiology and Parasitology 

 วิทยาภูมิคุมกัน รูปรางลักษณะ และสมบัติตาง ๆ ของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต การทําใหเกิดโรค

ในคน การวนิิจฉัยโรค การปองกันและการรักษา 

 Immunology, morphology and classification of bacteria, virus, fungi, and parasite, control of 

microorganisms, antimicrobial agents and drug resistance, treatment and prevention of bacterial infection, viral 

infection, fungal infection, and parasite infection, normal microbiota and hospital acquired infection 

 

คณะทันตแพทยศาสตร 

326-205 จุลชวีวทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3(2-3-4)  

 Medical microbiology in Dentistry 

 ภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐาน เซลลและอวัยวะท่ีเกี่ยวของของระบบภูมิคุมกัน การตอบสนองทางภูมิคุมกัน 

ภูมิคุมกันในระบบของเยื่อเมอืกและชองปาก โรคและพยาธิสภาพท่ีเกิดจากภูมิคุมกัน เทคโนโลยีของภูมิคุมกันวิทยาท่ี

ประยุกตในงานทางทันตกรรม และสมบัต ิสรีระวทิยา พันธุกรรมของแบคทีเรีย แบคทีเรียท่ีสําคัญทางการแพทย และ

ไวรัส เช้ือรา และปรสติท่ีสาํคญัทางการแพทย และโรคติดเช้ือทางการแพทย 

 Basic Immunology; Cells and organs of immune system; immune response; mucosal and oral 

immunity; immunological diseases, immunological technology in dentistry; Morphology, physiology and genetics 

and clinically important pathogenic bacteria, virus, fungi and parasites; clinical infectious diseases 

 

คณะเทคนคิการแพทย 

326-206 จุลชวีวทิยา        3(2-3-4)  

  Microbiology 

 รูปรางลักษณะท่ัวไปของจุลินทรียท้ังท่ีเปนโปรคาริโอติคเซลล และยูคาริโอติกเซลล  เมแทบอลิซึม พันธุ

ศาสตร การเติบโตของจลุนิทรีย การจาํแนกจลุนิทรียออกเปนหมวดหมู ภูมิคุมกันของรางกายตอเช้ือโรค  การควบคุม

จลุนิทรียโดยวธีิการทางเคมแีละฟสกิส  รวมถงึประโยชนและโทษของจลุนิทรีย 

 Morphology of prokaryotic and eukaryotic microorganism, classification of microorganisms, microbial 

metabolism, microbial genetics, cultivation, reproduction and growth of bacteria, Immunology, control of 

microorganisms, antimicrobial agents and drug resistance, treatment and prevention of infectious diseases, 

advantages and disadvantages of microorganisms 
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ภาคผนวก ข. 

แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รายวชิาพืน้ฐาน 

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

รอยละของการสอน แบบบรรยาย

ของ จํานวนช่ัวโมงตาม หนวยกติ 
รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ 

 

 

รวมรอยละ 

100 

ระบุ จาํนวน ช่ัวโมง

บรรยาย 

ระบุ 

รอยละ 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการจัดการ 

เรียนรู การอภิปราย 

คนควาในช้ันเรียน 

แบบ 

โครงงาน 

แบบใช

ปญหา เปน

ฐาน 

แบบเนนทักษะ 

กระบวนการ

คดิ 

แบบอืน่ๆ 

ระบุการ

จัดการ

ความรู 

ระบุ 

รอยละ 

322-101 แคลคูลัส  1             

3(3-0-6) 
45 50 - - 50 - - 100 

322-104 คณติศาสตรท่ัวไป  2             

3(3-0-6) 
45 50 - - 50 - - 100 

330-101  หลักชีววทิยา 1                   

3(3-0-6) 
45 70 30 - - - - 100 

330-102  หลักชีววทิยา 2                   

3(3-0-6) 
45 70 30 - - - - 100 

331-101  ปฏบัิตกิารหลักชีววทิยา 1       

1(0-3-0) 
- - - - - 

การทํา

ปฏบัิตกิาร 
100 100 

331-102  ปฏบัิติการหลักชีววทิยา 2       

1(0-3-0) 
- - - - - 

การทํา

ปฏบัิตกิาร 
100 100 

332-101 ฟสกิสพื้นฐาน 1                  

 3(3-0-6) 

45 50 10 - 20 20 - - 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รายวชิาพืน้ฐาน 

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

รอยละของการสอน แบบ

บรรยายของ จํานวนช่ัวโมงตาม 

หนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ 
 

 

รวมรอยละ 

100 
ระบุ จํานวน ช่ัวโมง

บรรยาย 

ระบุ 

รอยละ 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการจัดการ 

เรียนรู การอภิปราย 

คนควาในช้ันเรียน 

แบบ 

โครงงาน 

แบบใช

ปญหา เปน

ฐาน 

แบบเนนทักษะ 

กระบวนการคดิ 

แบบอืน่ๆ 

ระบุการ

จัดการ

ความรู 

ระบุ 

รอยละ 

332-111 ปฏบัิตกิารฟสกิสพื้นฐาน 1       

3(3-0-6) 

- - - - - - การทํา

ปฏบัิตกิาร 

100 100 

324-101 เคมท่ัีวไป 1                            

3(3-0-6) 

45 70 - - 15 15 - - 100 

324-102 เคมท่ัีวไป 2                            

3(3-0-6) 

45 70 - - 15 15 - - 100 

325-101 ปฏบัิตกิารเคมท่ัีวไป 1               

 1(0-3-0)   

- - - - - - การทํา

ปฏบัิตกิาร 

100 100 

325-102 ปฏบัิตกิารเคมท่ัีวไป 2               

 1(0-3-0)   

- - - - - - การทํา

ปฏบัิตกิาร 

100 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 

100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจดัการเรียนรู 

ระบุ 

รอย

ละ 

326-202  

จลุชีววทิยาท่ัวไป  

3(3-0-6) 

45 70 10 - - 5 

การฝกทําโจทยและการ

เรียนการสอนท่ีควบคูไป

กบัวชิาปฏบัิตกิาร  

327-202  

15 100 

326-211 

วธีิทางจลุชีววทิยา 

2(1-3-2) 

15 60 10 - - 10 

การฝกคาํนวณความ

เขมขนของสารเคม ี

อาหารเลี้ยงเช้ือและอื่นๆ  

20 100 

326-241  

อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย 

2(1-3-2) 

16 60 5 - - 5 

การฝกคํานวณความ

เขมขนของสารเคมี อาหาร

เล้ียงเชื้อ และอ่ืนๆ/ 

กจิกรรม Determinative 

Bacteriology Spelling Bee 

Identify unknown 

bacteria 

40 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 

100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจดัการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

326-271  

ปรสติวทิยาท่ัวไป 

2(1-3-2) 

15 50     

ฝกปฏบัิติ 

ฝกวนิิจฉยัโรค 

เตรียมสไลดถาวร 

50 100 

326-312  

สรีรวทิยาของจลุนิทรีย 

3(2-3-4) 

28 70 5 - 5 5 

การกาํหนดหัวขอให

เพื่อการคันควา 

นําเสนอและตอบขอ

ซกัถามในช้ันเรียน 

15 100 

326-313  

พันธุศาสตรของจลุนิทรีย 

3(2-3-4) 

30 72 5 - 3 - การทําปฏบัิติการ 20 100 

326-322 

นวภูมปิญญาไทยทาง 

จลุชีววทิยา 

2(2-0-4) 

30 50 5 - 

 

      - 

 

15 

Self directed 

learning/ 

 กจิกรรมกลุมออกสู

ชมุชน สํารวจ 

สอบถามวเิคราะห 

วจิารณ และนําเสนอ 

30 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 

100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจดัการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

326-321 

จลุชีววทิยาทางอาหาร 

3(2-3-4) 

45 - 

 

“The Six C’s Class” สงเสริมการเรียนรูดานตางๆไดแก 

           - Content   knowledge    - Collaboration            - Communication 

            - Critical   thinking       - Creativity                  - Citizenship 

ผานกจิกรรมการรียนรูท่ีมคีวามหลากหลาย ยดืหยุนและทาทาย เชน 

 “Welcome to Our Class”     “We are Family”      “Online……My Class”                                    

“Handouts.... Hands on & Minds on….Lectures”     “Give and Get”                                      

“Together we make a great team!”       “You’re in  My Heart”                                           

 “Run  for Your life”    “Packing me…. with your mind”     “We are The Stars”                                                  

 “Be smart on the internet and mobile phone”   

“Smart Shopping:  Read the Label First”     “Outside the Box” 

100 100 

326-323  

การประกันคุณภาพ

หองปฏบัิตกิารทางจลุชีววทิยา

2(2-0-4) 

20 70 - - - - 

เรียนรูจากการ

จดัการจริง 

หองเรียนเสมอืนจริง 

30 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 

100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจดัการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

326-351  

วทิยาภูมคิุมกนั 

3(2-3-4) 

30 70 20 - 5 5 - - 100 

326-361  

ราวทิยา 

3(2-3-4) 

28 65 - 
10 

 
- - 

การทําปฏบัิติการ/ มี

การนําเสนอและ

ตอบขอซกัถามในช้ัน

เรียน 

25 100 

326-391  

จลุชีววทิยาปริทัศน 

1(1-0-2) 

15 60 - - - - 
คนควาดวยตนเอง/

ฝกปฏบัิติ 
40 100 

326-422  

จลุชีววทิยาทางดนิ 

3(2-3-4) 

30 70 5 5   การทําปฏบัิติการ 20 100 

 



  

 

109 

 

แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 

100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจดัการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

326-442  

ระบบการจดัหมวดหมูของ

แบคทีเรีย 

2(1-3-2) 

15 60 10 - - 10 

ฝกการคํานวณ

ความสัมพนัธของ

จุลนิทรียดวยตัวเอง 

และการใชโปรแกรม

คอมพวิเตอรแบบตาง 

ๆ ควบคูไปกับบท

ปฏิบัติการ 

20 100 

326-423  

จลุชีววทิยาทางอุตสาหกรรม                                

3(2-3-4) 

30 70 10 - - 5 
คนควาดวยตนเอง/

การทําปฏบัิติการ 
15 100 

326-424  

จลุชีววทิยาสิง่แวดลอม                                     

3(2-3-4)  

30 70 - - - - 

ทําปฏบัิตกิาร/

กจิกรรมออกชุมชน/ 

ภูมปิญญาทองถิ่น 

30 100 

326-426  

เอนไซมของจลุนิทรีย 3(2-3-4)  
30 70 5 5 - - 

การทําปฏบัิติการ

จริง 
20 100 



  

 

110 

แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการ

เรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

326-427  

จลุชีววทิยาทางนํ้า                                         

3(2-3-4)  

30 70 5 5 - - 
การทํา

ปฏบัิตกิารจริง 
20 100 

326-428 

เทคโนโลยขีองจลุนิทรีย 

3(3-0-6) 

40 70 - - 5 5 
การทํากจิกรรม

กลุมและนําเสนอ 
20 100 

326-429  

การวเิคราะหทางจุลชีววทิยา 

3(2-3-4)  

28 70 10 - - - 
การทํา

ปฏบัิตกิาร 
20 100 

326-430  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่สัตว 

3(2-3-4) 

30 70 5 5 - - 
การทํา

ปฏบัิตกิาร 
20 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 

100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจดัการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

326-431  

สุขาภบิาลและระบบความ

ปลอดภัยในอาหาร 

3(3-0-6)  

29 65   5 5 

การกําหนดหัวขอ

ประเภทของ

อุตสาหกรรมอาหาร

เพือ่ใหนักศึกษา

นําเสนอและตอบ

คาํถามในชั้นเรียน 

เยีย่มชมโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร

และประเมินการ

เรยีนรูจากการซกัถาม 

25 100 

326-433  

ยีสตและเทคโนโลยขีองยีสต 

3(2-3-4)  

30 70 - 10 - - การทําปฏบัิติการ 20 100 

326-434  

จลุชีววทิยาอาหารหมัก  

3(2-3-4) 

30 70 - 10 - - การทําปฏบัิติการ 20 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 

100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจดัการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

326-435  

ภูมปิญญาทองถิน่กบัจลุนิทรีย

3(2-3-4) 

45 50 5 - 

 

      - 

 

15 

Self directed 

learning 

 กจิกรรมกลุมออกสู

ชุมชน สํารวจ

สอบถาม วเิคราะห 

วจิารณ และนําเสนอ 

30 100 

326-441  

วทิยาแบคทีเรียการแพทย 

3(2-3-4) 

28 65 3 - 4 - การทําปฏบัิติการ 28 100 

326-442  

ระบบการจดัหมวดหมูของ

แบคทีเรีย 

2(1-3-2) 

15 60 10 - - 
10 

 

ฝกการคํานวณ

ความสัมพนัธของ

จุลนิทรียดวยตัวเอง 

และการใชโปรแกรม

คอมพวิเตอรแบบตางๆ 

ควบคูไปกับบท

ปฏิบัติการ 

20 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการ

เรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

326-481  

ไวรัสวทิยา  

2(2-0-4) 

35 51.43 28.57 - - - 

ใชระบบ

สารสนเทศ 

classstart  ในการ

มอบหมายให

นักศึกษาเรยีนรู

ดวยตนเองกอน 

แลวทดสอบความ

เขาใจเบ้ืองตนโดย

การทํา pre-test 

กอนคาบบรรยาย 

20 100 

326-491  

โครงงานทางจลุชีววทิยา 1                                  

3(0-9-0) 

- - - 100 - - - - 100 

326-492  

โครงงานทางจลุชีววทิยา 2                                  

3(0-9-0)      

- - - 100 - - - - 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning    

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 

100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใช

ปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอืน่ๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจดัการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

326-493  

สัมมนาทางจลุชีววทิยา 

1(0-2-1)   

0 0 - - 30 30 

นําเสนอบทความทาง

วชิาการดาน  

จุลชวีวทิยาและตอบ

คําถามในชั้นเรียน 

40 100 

326-494  

การฝกงานทางจลุชีววทิยา                                   

1(0-6-0)   

- - - - - - 
ฝกปฏิบัตงิานจรงิใน

สถานประกอบการ 
100 100 

326-495  

หัวขอพเิศษทางจลุชีววทิยา 1 

1(1-0-2) 

15 85 5 - - 5 
กจิกรรมกลุมใน

หองเรยีน 
5 100 

326-496  

หัวขอพเิศษทางจลุชีววทิยา 2                           

1(1-0-2) 

15 85 5 - - 5 
กจิกรรมกลุมใน

หองเรยีน 
5 100 
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 แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาในหลักสูตรทีส่ะทอน Active Learning 

รหัสรายวชิา/ชือ่รายวชิา 

/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

รวมรอยละ 100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ันๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย  

คนควาในช้ันเรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

  

แบบอื่นๆ 

  

  ระบุจาํนวน 

ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจดัการเรียนรู 

ระบุ 

รอย

ละ 

326-497    

สหกจิศึกษาทางจลุชีววทิยา 

6(0-18-0) 

- - - 100 - - 
ฝกปฏิบัตงิานจรงิใน

สถานประกอบการ 
- 100 

326-498  

ประมวลความรอบรูทาง 

จลุชีววทิยา 

1(0-0-3) 

- - - - - 80 

นักศึกษาถายทอด

ความรูกันเองเพื่อ

เตรียมความพรอมใน

การสอบโดยมี

อาจารยใหคาํปรึกษา 

20 100 

327-202   

ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป 

1(0-3-0) 

- - - - - - การทําปฏบัิติการ 100 100 
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แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูของรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาในหลักสูตรที่สะทอน Active learning 

รายวชิาบรกิาร 

รหสัวชิา/ชือ่รายวชิา/หนวยกิต 

รอยละของการจัดกระบวนการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน Active learning 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยาย 

ของจาํนวนช่ัวโมงตามหนวยกติ 

รอยละของการจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ 

รวมรอยละ 

100 

ใชสือ่/วดิโีอส้ัน ๆ 

ประกอบการ

จดัการเรียนรู การ

อภิปราย คนควา

ในช้ันเรียน 

แบบ

โครงงาน 

แบบใช

ปญหาเปน

ฐาน 

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คดิ 

แบบอืน่ ๆ 

ระบุการ

จัดการ

เรียนรู 

ระบุรอยละ 
ระบุจาํนวน

ช่ัวโมง

บรรยาย 

ระบุรอยละ 

326-101 จลุชีววทิยาและปรสิตวทิยา  

3(2-3-4) 
30 55 5 - - 7 

การทํา

ปฏบัิตกิาร 
33 100 

326-102  

จลุชีววทิยา ปรสติวทิยา และ วทิยาภูมคิุมกนั  

4(3-3-6) 

45 50 5 - 10 5 
การทํา

ปฏบัิตกิาร 
30 100 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา  

5-(4-3-8) 
60 70 5 - - 5 

การทํา

ปฏบัิตกิาร 
20 100 

326-205  

จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร  

3(2-3-4) 

30 50 5 - 5 7 
การทํา

ปฏบัิตกิาร 
33 100 

326-206  

จลุชีววทิยา 

3(2-3-4) 

30 55 5 - - 7 
การทํา

ปฏบัิตกิาร 
33 100 
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ภาคผนวก ค. 

ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

1. ภาระงานสอนของ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. กมลธรรม อํ่าสกุล 

  รายวชิา       หนวยกิต 

326-202 จลุชีววทิยาท่ัวไป      3 

326-322 นวภูมปิญญาไทยทางจลุชีววทิยา    1 

326-323 การประกนัคณุภาพหองปฏบัิตกิารจลุชีววทิยา   2  

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-424 จลุชีววทิยาสิง่แวดลอม      3 

326-428 เทคโนโลยีของจลุนิทรีย      3 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

326-492 โครงงานทางจลุชีววทิยา 2      3 

326-497 สหกจิศึกษาทางจลุชีววทิยา     6 

327-202 ปฏบัิตกิารจุลชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตพีมิพในวารสารวิชาการ 

1. Chanasit, W., Hodgson B., Sudesh, K. and Umsakul, K.. (Accepted) Efficient Production of 

Polyhydroxyalkanoates (PHAs) from Pseudomonas mendocina PSU using a Biodiesel Liquid Waste (BLW) as 

the sole carbon source. Bioscience Biotechnology and Biochemitry.  

2. Watcharakul, S., Röther, W., Birke, j., Umsakul, K., Hodgson, B., and Jendrossek, D. (Accepted) Biochemical 

and spectroscopic characterization of purified latex clearing protein (Lcp) from newly isolated rubber 

degrading Rhodococcus rhodochrous strain RPK1 reveals novel properties of Lcp. BMC Microbiology. 

3. Indoung S.,  Umsakul, K. and Hodgson, B. Selection of bacteria that use waste from palm oil processing to 

produce Polyhydroxyalkanoates. (Submitted) 

4. Loyarkat, S., Cheirsilp, B. and Umsakul K. 2013. Direct conversion of sugars and organic acids to 

biobutanol by non-growing cells of Clostridium spp. incubated in a nitrogen-free medium. Applied 

Biochemistry and Biotechnology. 171 (7), 1726-1738.   

5. Loyarkat, S., Cheirsilp, B. and Umsakul K. 2013. Decanter cake waste as a renewable substrate for 

biobutanol production by Clostridium beijerinckii. Process Biochemistry.  48(12), 1933-1941.   

6. Chanasit W., Sueree L., Hodgson B. and Umsakul K. 2013. The production of Poly-3-hydroxybutyrate 

P(3HB) by a newly isolated Bacillus sp. ST1C using a crude glycerol waste by-product of  biodiesel 

production. Annals of Microbiology. 64(3), 1157-1166. 

7. Watcharakul S., Umsakul K., Hodgson B. and Tanrattanakul V. 2012. Biodegradation of a blended 

starch/natural rubber foam biopolymer and rubber gloves by Streptomyces coelicolor CH13. Electronic 

Journal of Biotechnology. 15(1), DOI: 10.2225/vol15. issue1-fulltext-10  
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8. Hanh, T.M.T., Cheirsilp, B., Umsakul, K. and Bourtoom, T. 2011. Response surface optimisation for 

acetone-butanol-ethanol production from cassava starch by co-culture of Clostridium butylicum and Bacillus 

subtilis. Maejo International Journal of Science and Technology. 5(3): 374-389 (IF 2013 = 0.456) 

 

2. ภาระงานสอนของ  ดร. วภิาวด ีเสยีงล้าํ 

  รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102 จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา    4 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา      5 

326-202 จลุชีววทิยาท่ัวไป      3 

326-205 จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-241 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย      2 

326-271 ปรสติวทิยาท่ัวไป      2 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-481 ไวรัสวทิยา      2 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Sianglum, W., Srimanote, P., Taylor, P.W., Rosado, H. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. Erratum: 

Transcriptome analysis of responses to rhodomyrtone in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. (PLoS 

ONE (2013) 8:7 DOI:10.1371/annotation/621cdbb7-0918-4ec4-8fa0-83ef4d97a344)  

2. Wonglumsom, W., Sianglum, W., Tiyasuttipan, W. and Sirisali, S. 2011. Plasmid profiles and antimicrobial 

resistance patterns of Escherichia coli. Royal Thai Army Medical Journal. ISSN 0125-7722. 

3. Sianglum, W., Srimanote, P., Wonglumsom, W., Kittiniyom, K.  and Voravuthikunchai, S.P. 2011. Proteome 

analyses of cellular proteins in methicillin-resistant Staphylococcus aureus treated with rhodomyrtone, a 

novel antibiotic candidate. PLoS ONE.   

3. ภาระงานสอนของ ดร.วลิาน ีจุงลก  

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-202  จลุชีววทิยาท่ัวไป      3   

326-313  พันธุศาสตรของจลุนิทรีย       3 

326-391  จลุชีววทิยาปริทัศน     1 

326-423 จลุชีววทิยาทางอุตสาหกรรม     3 
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326-426 เอนไซมของจลุนิทรีย     3 

326-428  เทคโนโลยีของจลุนิทรีย      3 

326-491  โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202  ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1.  De la Escosura-Muñiz, A., Chunglok, W., Surareungchai W. and Merkoçi, A. 2013. “Nanochannels for 

diagnostic of thrombin-related diseases in human blood”, Biosensor and  Bioelectronic. 40(1): 24-31. 

 

4. ภาระงานสอนของ  รองศาสตราจารย วลิาวณัย เจรญิจิระตระกูล 

  รายวชิา       หนวยกิต 

326-202 จลุชีววทิยาท่ัวไป      3 

326-207 จลุชีววทิยาท่ัวไปสําหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-321 จลุชีววทิยาทางอาหาร     3 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-431 สุขาภิบาลและระบบความปลอดภัยในอาหาร   3 

326-434 จลุชีววทิยาของอาหารหมัก     3 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

326-492 โครงงานทางจลุชีววทิยา 2      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป 

-  บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Ratanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W. and Sukhoom, A. 2013. Enhancement of γ-

aminobutyric acid (GABA) in Nham (Thai fermented pork sausage) using starter cultures of Lactobacillus 

namurensis NH2 and Pediococcus pentosaceus HN8. International Journal of Food Microbiology. 167: 170-

176. 

2. Ratanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W. and Sukhoom, A. 2013. Selection of γ-

aminobutyric acid-producing lactic acid bacteria and their potential as probiotics for use as starter cultures 

in Thai fermented sausages (Nham). International Journal of Food Science and Technology. 48: 1371-1382. 

3. Kantachote, D., Ratanaburee, A. and Charernjiratrakul, W. 2011. Enhancement of γ-aminobutyric acid in 

a fermented red seaweed beverage by starter culture Lactobacillus plantarum DW12. Electronic Journal of 

Biotechnology. 14(3): 1-14 
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4. Charernjiratragul, W., Bhoopong, P., Kantachote, D., Jomduang, S., Kong-Ngoen, R., Nair, B. and 

Vuddhakul, V. 2010. Inhibitory activity of lactic acid bacteria isolated from Thai fermented food against 

pandemic strains of Vibrio parahaemolyticus. Journal of Food Safety. 30(1): 67-82.  

5. Kantachote, D., Prachyakij, P., Charernjiratrakul, W., Ongsakul, M., Duangjitcharoen, Y., Chaiyasut, C., 

Nitoda, T. and Kanzaki, H. 2010. Characterization of the antiyeast compound and probiotic properties of a 

starter Lactobacillus plantarum DW3 for possible use in fermented plant beverages. Electronic Journal of 

Biotechnology. 13(4). 

 

5. ภาระงานสอนของ  รองศาสตราจารย ดร. เสาวลักษณ พงษไพจิตร 

  รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102  จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา    4 

326-201  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา      5 

326-205    จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206    จลุชีววทิยา      4 

326-361  ราวทิยา        3 

326-429  การวเิคราะหทางจุลชีววทิยา     3 

326-441    วทิยาแบคทีเรียการแพทย       3 

326-491  โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202   ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Daengrot, C., Rukachaisirikul, V., Tansakul, C., Thongpanchang, T., Phongpaichit, S., Bowornwiriyapan, 

K.C. and Sakayaroj, J.D. 2015. Eremophilane sesquiterpenes and diphenyl thioethers from the soil fungus 

Penicillium copticola PSU-RSPG138. Journal of Natural Products. 78:615-622. 

2. Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Supaphon, O. and Sakayaroj, J. 2015. 

Xylariphilone: a new azaphilone derivative from the seagrass-derived fungus Xylariales sp. PSU-ES163. 

Natural Product Research. DOI: 10.1080/14786419.2015.1032282 

3. Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S. and Sakayaroj, J. 2015.  A new hydronaphthalenone 

from the mangrove-derived Daldinia eschscholtzii PSU-STD57. Natural Product Research. DOI: 

10.1080/14786419.2015.1022542 

4. Boonyaketgoson, S., Trisuwan, K., Bussaban, B., Rukachaisirikul, V. and Phongpaichit, S. 2015. 

Isoflavanone and xanthone derivatives from Dothideomycetes fungus CMU-99. Tetrahedron Letters. 56: 

1057-1059. 
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5. Loonjang, K., Duangjinda, D., Phongpaichit, S., Sawangjaroen, N., Rattanaburi, S. and Mahabusarakam, 

W. 2015. A new anthraquinone from Morinda elliptica Ridl. Natural Product Research. 29:1833-1838. 

6. Saelee, A., Phongpaichit, S. and Mahabusarakam, W. 2015. A new prenylated biflavonoid from the 

leaves of Garcinia dulcis. Natural Product Research. 29:1884-1888. 

7. Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Supaphon, O. and Sakayaroj, J. 2015. 

Meroterpenoid, isocoumarin, and phenol derivatives from the seagrass-derived fungus Pestalotiopsis sp. 

PSU-ES194. Tetrahedron. 71: 882-888. 

8. Anuchan, S., Deachamag, P., Siammai, N., Phongpaichit, S.  and Chotigeat, W. 2015. Antimicrobial 

activity of engineered shrimp ovarian peritrophin fragments from Fenneropenaeus merguiensis. Protein and 

Peptide Letters. 22: 72-80. 

9. Tadpetch, K., Chukong, C., Jeanmard, L., Thiraporn, A., Rukachaisirikul, V. Phongpaichit, S. and 

Sakayaroj, J. 2015. Cytotoxic naphthoquinone and a new succinate ester from the soil fungus Fusarium 

solani PSU-RSPG227. Phytochemistry Letters. 11: 106-110.  

10. Rukachaisirikul, V., Rungsaiwattana, N., Klaiklay, S., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K. and 

Sakayaroj, J. 2015. γ-butyrolactone, cytochalasin, cyclic carbonate, eutypinic acid, and phenalenone 

derivatives from the soil fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185. Journal of Natural Products 77: 2375-2382. 

11. Rukachaisirikul, V., Satpradit, S., Klaiklay, S., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K. and Sakayaroj, J. 

2014. Polyketide anthraquinone, diphenyl ether, and xanthone derivatives from the soil fungus Penicillium sp. 

PSU-RSPG99. Tetrahedron. 70: 5148-5152. 

12. Supaphon, P., Phongpaichit, S., Rukachaisirikul, V. and Sakayaroj, J. 2014. Diversity and antimicrobial 

activity of endophytic fungi isolated from the seagrass Enhalus acoroides. Indian J. Geo-Marine Sci. 43: 785-

797. 

13. Tansakul, C., Rukachaisirikul, V., Maha, A., Kongprapan, T., Phongpaichit, S., Hutadilok-Towatana, N., 

Borwornwiriyapan, K. and Sakayaroj, J. 2014. A new phenalenone derivative from the soil fungus Penicillium 

herquei PSU-RSPG93. Natural Product Research. 28: 1718-1724. 

14. Trisuwan, K., Boonyaketgoson, S., Rukachaisirikul, V. and Phongpaichit, S. 2014. Oxygenated xanthones 

and biflavanoids from the twigs of Garcinia xanthochymus. Tetrahedron Letters. 55, 3600-3602. 

15. Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Borwornwiriyapan, K., Phongpaichit, S. and Sakayaroj, J. 2014. 

Benzopyranone, benzophenone, and xanthone derivatives from the soil fungus Penicillium citrinum PSU-

RSPG95. Tetrahedron Letters. 55: 1336-1338. 

16. Wongthong, S., Bangrak, P., Phongpaichit, S., Somrithipol, S. and Songkumarn, P. 2014. Antimicrobial 

activity of soil fungi from Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Journal of Pure 

Applied Microbiology. 8: 2999-3010. 

17. Rukachaisirikul, V., Rungsaiwattana, N., Klaiklay, S., Pakawatchai, C., Saithong, S., Phongpaichit, S., 

Borwornwiriyapan, K. and Sakayaroj, J. 2013. Indole-benzodiazepine-2,5-dione derivatives from a soil 

fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185. Tetrahedron. 69: 11116-11121. 
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18. Rukachaisirikul, V., Buadam, S., Phongpaichit, S. and Sakayaroj, J. 2013. Amide, cyclohexenone, and 

cyclohexenone-sordaricin derivatives from the endophytic fungus Xylaria plebeja PSU-G30. Tetrahedron. 69: 

107114-10717. 

19. Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S. and Hutadilok-Towatana, N. 2013. Tetraoxygenated 

xanthones and biflavonoids from the twigs of Garcinia merguensis. Phytochemistry Letters. 6: 511-513. 

20. Supaphon, P., Phongpaichit, S., Rukachaisirikul, V. and Sakayaroj, J. 2013. Antimicrobial potential of 

endophytic fungi derived from three seagrass species: Cymodocea serrulata, Halophila ovalis and Thalassia 

hemprichii. PLoS ONE., 8, e72520. doi:10.1371/journal.pone.0072520.  

21. Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Buatong, J., Preedanon, S. and Sakayaroj, J. 2013. 

Flavodonfuran: A new difuranylmethane derivative from the mangrove endophytic fungus Flavodon flavus 

PSU-MA201. Natural Product Research. 27: 1722-1726. 

22. Rattanaburi, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S. and Carroll, A.R. 2013. Acylphloroglucinols from 

Callistemon lanceolatus DC. Tetrahedron. 69: 6070-6075. 

23. Phetkul, U., Wanlaso, N., Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S. and Carroll, A.R. 2013. New acridone 

from the wood of Citrus reticulata Blanco. Natural Product Research. 27: 1922-1926. 

24. Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Borwornwiriyapan, K., Phongpaichit, S. and Sakayaroj, J. 2013. Pyrone 

derivatives from the soil fungus Fusarium solani PSU-RSPG37. Phytochemistry Letters 6: 495-497. 

25. Rukachaisirikul, V., Kannai, S., Klaiklay, S., Phongpaichit, S. and Sakayaroj, J. 2013. Rare 2-phenylpyran-

4-ones from the seagrass-derived fungi Polyporales PSU-ES44 and PSU-ES83. Tetrahedron. 6: 6981-

6986. 

26. Rattanaburi, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S. and Carroll, A.R. 2013,. A new chromone from the 

leaves of Melaleuca cajuput Powell. Natural Product Research. 27: 221-225. 

27. Rukachaisirikul, V., Buadam, S., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S. and Sakayaroj, J. 2013. Indanone and 

mellein derivatives from the Garcinia-derived fungus Xylaria sp. PSU-G12. Phytochemistry Letters. 6: 135-

138. 

28. Klaiklay, S., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V. and Phongpaichit, S. 2013. Friedolaostanes and xanthones 

from the twigs of Garcinia hombroniana. Phytochemistry. 85: 161-166. 

29. Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Phongpaichit, S., Hutadilok-Towatana, N., Supaphon, 

O. and Sakayaroj, J. 2012. A dimeric chromanone and a phthalide: Metabolites from the seagrass-derived 

fungus Bipolaris sp. PSU-ES64. Phytochemistry Letters. 5: 604-608. 

30. Choopol, J., Oungbho, K. and Phongpaichit, S. 2012. Polysaccharides impregnated vancomycin-PMMA 

implants for treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus osteomylelitis. Journal of Tissue 

Engineering and Regenerative Medicine. 6(S1): 323-323. 

31. Khamthong, N., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S. and Sakayaroj, J. 2012a. Bioactive 

polyketides from the sea fan-derived fungus Penicillium citrinum PSU-F51. Tetrahedron. 68: 8245-8250. 

32. Khamthong, N. Rukachaisirikul, V. Tadpetch, K. Kaewpet, M. Phongpaichit, S. Preedanon, S. and 
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Sakayaroj, J. 2012b. Tetrahydroanthoquinone and xanthone derivatives from the marine-derived fungus 

Trichoderma aureoviride PSU-F95. Archives of Pharmacal Research. 35: 461-468. 

33. Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Pakawatchai, C., Saitong, S., Buatong, J., Preedanon, S. 

and Sakayaroj, J. 2012a. Anthraquinone derivatives from the mangrove-derived fungus Phomopsis sp. PSU-

MA214. Phytochemistry Letters. 5: 738-742. 

34. Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J. and Bussaban, B. 2012b. 

Metabolites from the mangrove-derived fungus Xylaria cubensis PSU-MA34. Archives of Pharmacal 

Research. 35: 1127-1131. 

35. Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J. and Sakayaroj, 

J. 2012c. Chlorinated cheomone and diphenyl ether derivatives from mangrove-derived fungus Pestalotiopsis 

sp. PSU-MA69. Tetrahedron. 68: 2299-2350. 

36. Rattanaburi, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S. and Carroll, A.R. 2012. Neolignans from Callistemon 

lanceolatus. Phytochemistry Letters. 5: 18-21. 

37. Rukachaisirikul, V., Rodglin, A., Phongpaichit, S., Buatong, J. and Sakayaroj, J. 2012. α-Pyrone and 

seiricuprolide derivatives from the mangrove-derived fungi Pestalotiopsis spp. PSU-MA92 and PSU MA119. 

Phytochemistry Letters. 5: 13-17. 

38. Rukachaisirikul, V., Rodglin, A., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J. and Sakayaroj, J. 2012. 

Phthalide and isocoumarin derivatived produced by an Acremonium sp. isolated from mangrove Rhizophora 

apiculata. Journal of Natural Products. 75: 853-858. 

39. Sommart, U., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y. and Phongpaichit, S. Hutadilok-Towatana, 

N.; Sakayaroj, J. 2012. Modiolin and phthalide derivatives from the endophytic fungus Microsphaeropsis 

arundinis PSU-G18. Tetrahedron. 68: 10005-10010. 

40. Sommart, U., Rukachaisirikul, V., Trisuwan, K., Tadpetch, K., Phongpaichit, S., Preedanon, S. and 

Sakayaroj, J. 2012. Tricycloalternarene derivatives from the endophytic fungus Guignardia bidwellii PSU-G11. 

Phytochemistry Letters. 5: 139-143. 

41. Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Supaphon, O. and Sakayaroj, J. 

2011. A beta-resorcyclic macrolide from the seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES73. Archives of 

Pharmacal Research. 34: 1633-1637. 

42. Buatong, J., Phongpaichit, S., Rukachaisirikul, V. and Sakayaroj, J. 2011. Antimicrobial activity of crude 

extracts from mangrove fungal endophytes. World Journal of Microbiology & Biotechnology. 27: 3005-3008. 

43. Hounkong, K., Sawangjaroen, N. and Phongpaichit, S. 2011. A colorimetric method for the evaluation of 

anti-giardial drugs in vitro. Experimental Parasitology. 127: 600-603.  

44. Phongpaichit, S., Tunyapanit, W. and Pruekprasert, P. 2011. Antimicrobial resistance, class 1 integrons and 

extended-spectrum β-lactamases in Escherichia coli clinical isolates from patients in south Thailand. Journal 

of Health Science. 57: 281-288.  

45. Phuphumirat, W., Gleason, F.H., Phongpaichit, S. and Mildenhall, D.C. 2011. The infection of pollen by 
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zoosporic fungi in tropical soils and its impact on pollen preservation: A preliminary study. Nova Hedwigia. 

92: 233-244. 

46. Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S. and Sakayaroj, J. 2011. Modiolide and 

pyrone derivatives from the sea fan-derived fungus Curvularia sp. PSU-F22. Archives of Pharmacal 
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ภาคผนวก ง.  

ภาระงานสอนและผลงานวชิาการของอาจารยประจํา 

1. ภาระงานสอนของ ดร.กาญจนา  ศรนีติวิรวงศ 

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จุลชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102 จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา    4 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     5 

326-205 จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-271 ปรสติวทิยาท่ัวไป       2 

326-313 พันธุศาสตรของจลุนิทรีย       3 

326-372 ปรสติวทิยาทางการแพทย     6 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-481 ไวรัสวทิยา      2 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Rattanama, P., Thompson, J.R., Kongkerd, N., Srinitiwarawong, K., Vuddhakul, V. and  Mekalanos, J.J. 

2012. Sigma E regulators control hemolytic activity and virulence in a shrimp pathogenic Vibrio harveyi. 

PLoS ONE. 7(2). 

2. Thongchankaew, U., Sukhumungoon, P., Mitraparp-arthorn, P., Srinitiwarawong, K., Plathong, S. and 

Vuddhakul V. 2011. Diversity of Vibrio spp. at the Andaman Tarutao Island, Thailand. Asian Journal of 

Biochemistry. 3: 530-539 

 

2. ภาระงานสอนของ อาจารยผองผกา เธยีรมนตร ี

  รายวชิา       หนวยกิต 

326-211 วธีิทางจลุชีววทิยา        2 

326-312 สรีรวทิยาของจลุนิทรีย       3 

326-321 จลุชีววทิยาทางอาหาร     3 

326-323 การประกนัคณุภาพหองปฏบัิตกิารจลุชีววทิยา   2  

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-423 จลุชีววทิยาทางอุตสาหกรรม     3 

326-426 เอนไซมของจลุนิทรีย     3 

326-428 เทคโนโลยีของจลุนิทรีย      3 
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326-431 สุขาภิบาลและระบบความปลอดภัยในอาหาร   3 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202  สัมมนาทางจลุชีววทิยา      1 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

  - 

 

3. ภาระงานสอนของ ดร.ณฐัวรรณ เสรมิวทิยวงศ  

 รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102 จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา    4 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา      5 

326-202 จลุชีววทิยาท่ัวไป      3 

326-205 จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-271 ปรสติวทิยาท่ัวไป       2 

326-351 วทิยาอิมมูน      3 

326-372 ปรสติวทิยาทางการแพทย       6 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-428 เทคโนโลยีของจลุนิทรีย      3 

326-481 ไวรัสวทิยา      3 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1     3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1.  Kongrueng, J., Yingkajorn, M., Bunpa, S., Sermwittayawong, N., Singkhamanan, K. and Vuddhakul, V. 

2014. Characterization of Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease in 

southern Thailand. Journal of Fish Diseases. (Accepted)  

2. Chemoh, W., Sawangjaroen, N., Nissapatorn, V., Suwanrath, C., Chandeying, V., Hortiwakul, T., 

Andiappan, H., Sermwittayawong, N., Charoenmak, B., Siripaitoon, P., Lekkla, A. and Sukthana, Y. 2013. 

Toxoplasma gondii infection: what is the real situation? Experimental Parasitology. 135: 685-689.  
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3. Sermwittayawong, N., Singh, B., Nishibuchi, M., Sawangjaroen, N. and Vuddhakul, V. 2012. Human 

Plasmodium knowlesi infection in Ranong province, southwestern border of Thailand. Malaria Journal. 11 (1): 

36.  

 

4. ภาระงานสอนของ รองศาสตราจารย ดร. ดวงพร คนัธโชติ 

  รายวชิา       หนวยกิต 

326-241 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย     2 

326-312 สรีรวทิยาของจลุนิทรีย      3 

326-321 จลุชีววทิยาทางอาหาร      3 

326-322 นวภูมปิญญาไทยทางจลุชีววทิยา    1 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-424 จลุชีววทิยาสิง่แวดลอม      3 

326-435 ภูมปิญญาทองถิน่กบัจลุนิทรีย    3 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

326-492 โครงงานทางจลุชีววทิยา 2      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Nunkaew, T., Kantachote, D., Nitoda, T., Kanzaki, H. and Ritchie, R.J. 2015. Characterization of 

exopolymeric substances from selected Rhodopseudomonas palustris strains and their ability to adsorb 

sodium ions. Carbohydrate Polymers; 115: 334-41. 

2. Nunkaew, T., Kantachote, D., Nitoda, T. and Kanzaki, H. 2015. Selection of salt tolerant purple nonsulfur 

bacteriaproducing 5-aminolevulinic acid (ALA) and reducing methane emissions from microbial rice straw 

degradation. Applied Soil Ecology. 86: 113-120. 

3.   Kantha, T., Kantachote, D. and Klongdee, N. 2015. Potential of biofertilizers from  selected 

Rhodopseudomonas palustris strains to assist rice (Oryza sativa L. subsp. indica) growth under salt stress 

and to reduce greenhouse gas emissions. Annals of Microbiology. DOI 10.1007/s13213-015-1049-6. 

4.  Mukkata, K., Kantachote, D., Wittayaweerasak, B., Techkarnjanaruk, S., Mallavarapu, M. and Naidu. R. 

2015. Distribution of mercury in shrimp ponds and volatilization of Hg by isolated resistant purple nonsulfur 

bacteria. Water, Air, and Soil Pollution. 226, 148-159. DOI 10.1007/s11270-015-2418-2.   

5. Mukkata, K., Kantachote, D., Wittayaweerasak, B., Techkarnjanaruk and Boonapatchareon, N. 2015. 

Diversity of purple nonsulfur bacteria in shrimp ponds with varying mercury levels. Saudi Journal of 

Biological Sciences. http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.05.014. 

6. Chaiprapat, S., Charnnok, B., Kantachote, D. and Sung S. 2015. Bio-desulfurization of biogas using acidic 

biotrickling filter with dissolved oxygen in step feed recirculation. Bioresource Technology. 179: 429-35.   
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7.   Nunkaew, T., Kantachote, D., Nitoda, T., Kanzaki, H. and Ritchie, R.J. 2014. Effects of 5-aminolevulinic 

acid (ALA)-containing supernatants from selected Rhodopseudomonas palustris strains on rice growth under 

NaCl stress. Electronic Journal of Biotechnology. 17 (1), 18-26.  

8. Kornochalert, N., Kantachote, D., Chaiprapat, S. and Techkarnjanaruk, S. 2014. Bioaugmentation of latex 

rubber sheet wastewater treatment with stimulated indigenous purple nonsulfur bacteria by fermented 

pineapple extract. Electronic Journal of Biotechnology. 17 (4), 174-182.  

9. Kornochalert, N., Kantachote, D., Chaiprapat, S. and Techkarnjanaruk S. 2014. Use of Rhodopseudomonas 

parustris P1 stimulated growth by fermented pineapple extract to treat latex rubber sheet wastewater to 

obtain single cell protein. Annals of Microbiology. 64(3): 1021-132.  

10.  Duangjitchareon, Y., Kantachote, D., Prasitpuripreecha, C., Peerajan, S. and Chaiyasut, C. 2014. Selection 

and characterization of probiotic lactic acid bacteria with heterocyclic amine binding and nitrosamine 

degradation properties. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 4 (7), 014-023.  

11.  Hayisama-ae, W., Kantachote, D., Bhongsuwan, D., Nokkaew, U. and Chaiyasut, C. 2014. A potential 

synbiotic beverage from fermented red seaweed (Gracilaria fisheri) using Lactobacillus plantarum DW12. 

International Food Research Journal. 21 (5), 1789-1796.  

12. Ratanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W. and Sukhoom, A. 2013. Enhancement of γ-

aminobutyric acid (GABA) in Nham (Thai fermented pork sausage) using starter cultures of Lactobacillus 

namurensis NH2 and Pediococcus pentosaceus HN8. International Journal of Food Microbiology. 167: 170-

176.  

13. Ratanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W. and Sukhoom, A. 2013. Selection of γ-
aminobutyric acid-producing lactic acid bacteria and their potential as probiotics for use as starter cultures 

in Thai fermented sausages (Nham). International Journal of Food Science and Technology. 48: 1371-1382.  

14.  Dechrugsa, S., Kantachote, D. and Chaiprapat, S. 2013. Effects of inoculum to substrate ratio, substrate 

mix ratio and inoculum source on batch co-digestion of grass and pig manure. Bioresource Technology. 146, 

101-108.  

15. Klompong, V., Benjakul, S., Kantachote, D. and Shahidi, F. 2012. Use of protein hydrolysate from yellow 

stripe trevally (Selaroides leptolepis) as microbial media. Food and Bioprocess Technology. 5(4): 1317-1327.  

16. Chevakidagarn, P., Kantachote, D. and Puetpaiboon, U. 2012. Actual scale experiment of selector 

application and the situation of bulking sludge problem in southern Thailand. International Journal of 

Environmental Engineering. 4 (nos. 1/2), 137-144. 

17. Pattanamanee, W., Choorit, W., Kantachote, D. and Chisti, Y. 2012. Repeated-batch production of 

hydrogen using Rhodobacter sphaeroides S10. International Journal of Hydrogen Energy. 37, 21, 15855-

15866.  

18. Kantha, T., Chaiyasut, C, Kantachote, D., Sukrong, S. and Muangprom, A. 2012. Synergistic growth of 

lactic acid bacteria and photosynthetic bacteria for possible use as a bio-fertilizer. African Journal of 

Microbiology Research. 6 (3), 504-511. 
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19. Panwichian, S., Kantachote, D., Wittayaweerasak, B. and Mallavarapu, M. 2012. The use of selected 

purple nonsulfur bacteria to remove heavy metals and salts from sediment and water collected from 

contaminated areas to decrease their phytotoxicity. African Journal of Biotechnology. 11 (29), 7434-7444.  

20. Nunkaew, T., Kantachote, D., Nitoda, T. and Kanzaki. H. 2012. The use of rice straw broth as an 

appropriate medium to isolate purple nonsulfur bacteria from paddy fields. Electronic Journal of 

Biotechnology. Vol. 15, no. 6. http://dx.doi.org/10.2225/vol15-issue6-fulltext-8, 12 pp.  

21.  Sirilun, S., Chaiyasut, C., Kantachote, D. and Luxananil, P. 2012. Functional properties of ß-glucosidase-

producing Lactobacillus plantarum SC 359 isolated from Thai fermented soybean food. Acta Alimentaria. 41 

(4) 451-464.  

22. Rattanachuay, P., Kantachote, D., Tantirungkij, M., Teruhiko, N. and Kanzaki, H. 2011. Antivibrio 

compounds produced by Pseudomonas sp. W3: characterisation and assessment of their safety to shrimps. 

World Journal of Microbiology and Biotechnology. 27(4): 869-880.  

23. Chaiprapat, S., Mardthing, R., Kantachote, D. and Karnchanawong, S. 2011. Removal of hydrogen sulfide 

by complete aerobic oxidation in acidic biofiltration. Process Biochemistry. 46: 344-352.  

24. Choorit, W., Saikeur, A., Chodok, P., Prasertsan, P. and Kantachote, D. 2011. Production of biomass and 

extracellular 5-aminolevulinic acid by Rhodopseudomonas palustris KG31 under light and dark conditions 

using volatile fatty acid. Journal of Bioscience and Bioengineering. 111(6): 658-664.  

25. Rattanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W. and Penjamras, P. 2011. Enhancement of γ-

aminobutyric acid in a fermented red seaweed beverage by starter culture Lactobacillus plantarum DW12. 

Electronic Journal of Biotechnology. 14(2):May, http://dx.doi.org/10.2225/vol14-issue2.fulltext-1.  

26. Panwichian, S., Kantachote, D., Wittayaweerasak, B. and Mallavarapu, M. 2011. Removal of heavy 

metals by exopolymeric substances produced by resistant purple nonsulfur bacteria isolated from 

contaminated shrimp ponds. Electronic Journal of Biotechnology. 14(4), issue of July 15, 2011. 

27. Rattanapan, C., Boonsawang, P., and Kantachote, D. 2011. Hydrogen sulfide removal from biogas using 

pure and mixed cultures of sulfide-oxidizing bacteria biofiltration. International Journal of Green Energy. 8, 

705-714.  

28. Kantha, T., Chaiyasut, C., Kantachote, D., Sukrong, S. and Muangprom, A. 2011. Selection of 

photosynthetic bacteria producing 5-aminolevulinic acid from soil of organic saline paddy fields from the 

Northeast region of Thailand. African Journal of Microbiology Research. 4 (17), 1848-1855.  

 

5. ภาระงานสอนของ รองศาสตราจารย ดร. นงเยาว สวางเจรญิ  

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102 จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา    4 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา      5 

326-202 จลุชีววทิยาท่ัวไป      3 
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326-205 จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-271 ปรสติวทิยาท่ัวไป       2 

326-372 ปรสติวทิยาทางการแพทย       6 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลงั 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Loonjang, K., Duangjinda, D., Phongpaichit, S., Sawangjaroen, N., Rattanaburi, S. and Mahabusarakam, 

W. 2015. A new anthraquinone from Morinda elliptica Ridl.  Natural Product Research. (Accepted). 

2. Hounkong, K., Sawangjaroen, N., Kongyen, W., Rukachaisirikul, V. and Wootipoom, N. 2015. Mechanisms 

of 1-hydroxy-2-hydroxymethylanthraquinone from Coptosapelta flavescens as an anti-giardial activities. 

Acta Tropica. 146: 11-16.  

3. Andiappan, H., Nissapatorn, V., Sawangjaroen, N., Nyunt, M.H., Lau, Y.L., Khaing, S.L., Aye, K.M., Mon, 

N.C.N., Tan, T.C., Kumar, T., Onichandran, S. and Mat Adenan, N.A. 2014. Comparative study on 

Toxoplasma infection between Malaysian and Myanmar pregnant women. Parasites & Vectors 7: 564.  

4. Andiappan, H., Nissapatorn, V., Sawangjaroen, N., Khaing, S.L., Salibay, C.C., Cheung, M.M.M., Dungca, 

J.Z., Chemoh, W., Ting, C.X., Lau, Y.L. and Adenan, N.A.M. 2014. Knowledge and Practice on Toxoplasma 

infection in pregnant women from Malaysia, Philippines and Thailand. Frontiers in Microbiology. 5: 291.  

5. Hounkong, K., Sawangjaroen, N., Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S. and 

Voravuthikunchai, S.P. 2014. Anti-intestinal protozoan activities of 1-hydroxy-2-

hydroxymethylanthraquinone from Coptosapelta flavescens. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 4(6): 

457-462. 

6. Onichandran, S., Kumar, T., Salibay, C.C., Dungca, J.Z., Tabo, H.A.L., Tabo, N., Tan, T.C., Lim, Y.A.L, 

Sawangjaroen, N., Phiriyasamith, S., Andiappan, H., Ithoi, I., Lau, Y.L. and Nissapatorn, V. 2014. 

Waterborne parasites: a current status from the Philippines. Parasites & Vectors 7: 244.  

7. Andiappan, H., Nissapatorn, V., Sawangjaroen, N., Chemoh, W., Lau, Y.L., Kumar, T., Onichandran, S., 

Suwanrath, C. and Chandeying, V. 2014. Toxoplasma infection in pregnant women: a current status in 

Songklanagarind hospital, southern Thailand. Parasites & Vectors 7: 239.  

8. Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Sawangjaroen, N., Songsing, P. and Madardam, H. 

2014. Anthraquinone and naphthoquinone derivatives from the roots of Coptosapelta flavescens. Natural 

Product Communications. 9: 219-220. 

9. Kumar, T., Onichandran, S., Lim, Y.A.L., Sawangjaroen, N., Ithoi, I., Andiappan, H., Salibay, C.C., 

Dungca, J.Z., Chye, T.T., Sulaiman, W.Y.W., Lau, Y.L. and Nissapatorn, V. 2014. Comparative study on 
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waterborne parasites between Malaysia and Thailand: A New Insight. American Journal of Tropical 

Medicine and Hygiene. 90: 682–689.  

10. Chemoh, W., Sawangjaroen, N., Nissapatorn, V., Suwanrath, C., Chandeying, V., Hortiwakul, T., 

Andiappan, H., Sermwittayawong, N., Charoenmak, B., Siripaitoon, P., Lekkla, A. and Sukthana, Y. 2013. 

Toxoplasma gondii infection: what is the real situation? Experimental Parasitology. 135: 685-689.  

11. Onichandran, S., Kumar, T., Lim, Y.A.L., Sawangjaroen, N., Andiappan, H., Salibay, C.C., Chye, T.T., 

Ithoi, I., Dungca, J.Z., Sulaiman, W.Y.W., Lau, Y.L. and Nissapatorn, V. 2013. Waterborne parasites and 

physico-chemical assessment of selected lakes in Malaysia. Parasitology Research. 112: 4185-4189.  

12. Sermwittayawong, N., Singh, B., Nishibuchi, M., Sawangjaroen, N. and Vuddhakul, V. 2012. Human 

Plasmodium knowlesi infection in Ranong province, southwestern border of Thailand. Malaria Journal. 11 (1): 

36.  

13. Nissapatorn, V. and Sawangjaroen, N. 2011. Parasitic Infections in HIV Infected Individuals – Diagnostic 

and Therapeutic Challenges. Indian Journal of Medical Research. 134: 878-897. 

14. Nissapatorn, V., Suwanrath, C., Sawangjaroen, N., Ling, L.Y. and Chandeying, V. 2011. Toxoplasmosis-

serological evidence and associated risk factors among pregnant women in Southern Thailand. American 

Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 85: 243-247. 

15. Hounkong, K., Sawangjaroen, N. and Phongpaichit, S. 2011. A colorimetric method for the evaluation of 

anti-giardial drugs in vitro. Experimental Parasitology. 127: 600-603.  

 

6. ภาระงานสอนของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรยีานชุ บวรเรอืงโรจน  

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-321 จลุชีววทิยาทางอาหาร      3 

326-323 การประกนัคณุภาพหองปฏบัิตกิารจลุชีววทิยา   2  

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-424 จลุชีววทิยาสิง่แวดลอม      3 

326-426 เอนไซมของจลุนิทรีย     3 

326-428 เทคโนโลยีของจลุนิทรีย      3 

326-434 จลุชีววทิยาของอาหารหมัก     3 

326-435 ภูมปิญญาทองถิน่กบัจลุนิทรีย    3 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

326-494 การฝกงานทางจุลชีววทิยา      1 

326-497 สหกจิศึกษาทางจลุชีววทิยา     6 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 
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ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1.  Srikong, W., Mitttraparp-arthorn, P., Rattanaporn, O., Bovornreungroj, N. and Bovornreungroj, P. 2015. 

Antimicrobial activity of seaweed extracts from Pattani, southeast coast of Thailand. Food and Applied 

Bioscience Journal. 3 (1): 39-49. 

2.  Tuntisuwanno, N., Charernjiratakul, Bovornreungroj, N. and Bovornreungroj. P. 2014. Selection of 

biopreservative-produced lactic acid bacteria from chilled seafood products. Chiang Mai University Journal 

Natural Science. 13 (1): 459-468. 

 

7. ภาระงานสอนของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พมิลศร ี มิตรภาพอาทร  

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     4 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา      5 

326-205 จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-241 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย       2 

326-313 พันธุศาสตรของจลุนิทรีย       3 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-441 วทิยาแบคทีเรียการแพทย       3 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลงั 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Kongrueng, J., Tansila, N., Mittraparp-arthorn, P., Nishibuchi, M., Vora, G.J. and Vuddhakul, V. 2015. 

LAMP assay to detect Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease in shrimp. 

Aquaculture International. DOI: 10.1007/s10499-014-9874-3.  

2. Preeprem, S., Mittraparp-arthorn, P., Bhoopong. P. and Vuddhakul, V. 2014. Isolation and 

characterization of Vibrio cholerae isolates from seafood in Hat Yai city, Songkhla, Thailand. Foodborne 

Pathogens and Disease. 11(11):881-886. 

3. Yingkajorn, M., Mitraparp-arthorn, P., Nuanualsuwan, S., Poomwised, R., Kongchuay, N., Khamhaeng, 

N. and Vuddhakul, V. 2014. Prevalence and quantification of pathogenic Vibrio parahaemolyticus during 

shrimp culture in Thailand. Diseases of Aquatic Organisms. 112(2): 103-111.  
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4. Wang, A., Lin, B., Mostaghim, A., Rubin, R.A., Glaser, E.R., Mittraparp-arthorn, P., Thompson, J.R., 

Vuddhakul, V. and Vora, G.J. 2013. Vibrio campbellii hmgA-mediated pyomelanization impairs quorum 

sensing, virulence, and cellular fitness. Frontiers in Microbiology. DOI: 10.3389/fmicb.2013.00379.  

5. Thongjun, J., Mittraparp-arthorn, P., Yingkajorn, M., Kongreung, J., Nishibuchi, M. and Vuddhakul, V. 

2013. The trend of Vibrio parahaemolyticus infections in southern Thailand from 2006 to 2010. Tropical 

Medicine and Health. 41(4)151-156. 

6. Rattanama, P., Thompson, J.R., Kongkerd, N., Srinitiwarawong, K., Vuddhakul, V. and Mekalanos, J.J. 

2012. Sigma E regulators control hemolytic activity and virulence in a shrimp pathogenic Vibrio harveyi. 

PLoS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0032523. 

7. Sukhumungoon, P., Mittraparp-arthorn, P., Pomwised, R., Charernjiratrakul, W. and Vuddhakul, V. 2011. 

High concentration of Shiga toxin 1-producing Escherichia coli isolated from southern Thailand. International 

Food Research Journal. 18: 667-672. 

8. Thongchankaew, U., Sukhumungoon, P., Mitraparp-arthorn, P., Srinitiwarawong, K., Plathong, S. and 

Vuddhakul V. 2011.  Diversity of Vibrio spp. at the Andaman Tarutao Island, Thailand. Asian Journal of 

Biotechnology. 3: 530-539.  

9. Thongchankaew, U., Mittraparp-arthorn, P., Sukhumungoon, P., Tansila, N., Nuidate, T., Nishibuchi, M. 

and Vuddhakul, V. 2011. Occurrence of potentially pathogenic vibrios and related environmental factors in 

Songkhla Lake, Thailand. Canadian Journal of Microbiology. 57(11): 867-873. 

 

8. ภาระงานสอนของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภารนัย สุขุมังกูร 

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102 จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา    4 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา      5 

326-205 จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-481 ไวรัสวทิยา      2 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

326-493 สัมมนาทางจลุชีววทิยา      1 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1.  Bunnueang, N., Kongpheng, S., Singkhamanan, K., Saengsuwan, P., Rattanachuay, P., Dangsriwan, S. and 

Sukhumungoon, P. 2015. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus from ready-to-eat-foods in hospital 
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canteen, southern Thailand: virulence characterization and genetic relationship. Southeast Asian Journal of 

Tropical Medicine and Public Health. 46(1): 86-96.  

2.  Sirikaew, S., Rattanachuay, P., Nakaguchim Y. and Sukhumungoom, P. 2015. Immuno-magnetic 

isolation, characterization and genetic relationship of Escherichia coli O26 from raw meats, Hat-Yai city, 

Songkhla, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health; 46(2): 241-253 

3. Sukhumungoon, P. 2015. Incidence of Escherichia coli O157:H7 in Thailand. Sains Malaysiana. 44(2): 

261-267. 

4.  Sirikaew, S., Patungkaro, W., Rattanachuay, P., Sukkua, K. and Sukhumungoon, P. 2014. Enterotoxigenic 

Escherichia coli O169:HUT from a diarrheal patient: Phylogenetic group and antimicrobial susceptibility. 

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 45(6): 1376-84.  

5.  Phetkhajorn, S., Sirikaew, S., Rattanachuay, P. and Sukhumungoon, P. 2014. Most probable number-

polymerase chain reaction-based quantification of enterotoxigenic Escherichia coli from raw meats in 

southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 45(6): 1385-91.  

6.  Themphachana, M., Kanobthammakul, S., Nakaguchi, Y., Singkhamanan, K., Yadrak, P. and 

Sukhumungoon, P. 2014. Virulence characteristics and antimicrobial susceptibility of uropathogens from 

patients on Phuket Island, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 45(5): 

1090-8.  

7.  Themphachana, M., Nakaguchi, Y., Nishibuchi, M., Seto, K., Rattanachuay, P., Singkhamanan, K. and 

Sukhumungoon, P. 2014. First report in Thailand of a stx-negative Escherichia coli O157 from a patient 

with diarrhea, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 45(4): 881-9.  

8.  Sukhumungoon, P., Hayeebilan, F., Yadrak, P., Kanobthammakul, S., Nakaguchi, Y., Saengsuwan, P. and 

Singkhamanan, K. 2014. Molecular characterization and relationship of methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus among strains from healthy carriers and University hospital patients, southern Thailand. Southeast 

Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 45(2): 402-12. 

9. Pannuch, M., Sirikaew, S., Nakaguchi, Y., Nishibuchi, M. and Sukhumungoon, P. 2014.  Quantification of 

enteropathogenic Escherichia coli from retailed meats. International Food Research Journal 21(2): 547-551. 

10. Bunnoeng, N., Themphachana, M., Pewleang, T., Kongpheng, S., Singkhamanan, K., Saengsuwan, P. and 

Sukhumungoon, P. 2014. High prevalence and molecular characterization of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus isolated from retailed meats,  south Thailand. International Food Research Journal 

21(2): 569-576. 

11. Sukhumungoon, P., Rattanachuay, P., Hayeebilan, F., Kantachote, D. 2013. Biodegradation of Ethidium 

bromide by Bacillus thuringiensis isolated from soil. African Journal of Microbiology Research 7(6): 471-476. 

12. Thongchankaew, U., Mitraparp-arthorn, P., Sukhumungoon, P., Tansila, N., Nishibuchi, M., Vuddhakul, V. 

2011. Occurrence of potentially pathogenic vibrios and related environmental factors in Songkhla Lake, 

Thailand. Canadian Journal of Microbiology 57(11): 867-873. 
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13. Sukhumungoon, P., Mittraparp-arthorn, P., Pomwised, R., Charernjiratrakul, W. and Vuddhakul, V. 2011. 

High concentration of Shiga toxin 1-producing Escherichia coli isolated from southern Thailand. International 

Food Research Journal 18(2): 667-672. 

14. Sukhumungoon, P., Nakaguchi, Y., Ingviya, N., Pradutkanchana, J., Iwade, Y., Seto, K., Son, R., 

Nishibuchi, M. and Vuddhakul, V. 2011. Investigation of stx2
+ eae+ Escherichia coli O157: H7 in beef 

imported from Malaysia to Thailand. International Food Research Journal. 18(1): 381-386. 

 

9. ภาระงานสอนของ ดร. รัตนรุจ ิพุมวเิศษ 

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102 จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา    4 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา      5 

326-205 จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-351 วทิยาภูมคิุมกนั      3 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-481 ไวรัสวทิยา      2 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Yingkajorn, M.,  Mitraparp-arthorn, P., Nuanualsuwan, S., Poomwised, R., Kongchuay, N. Khamhaeng, N. 

and Vuddhakul, V. 2014. Prevalence and quantification of pathogenic Vibrio parahaemolyticus during shrimp 

culture in Thailand. Diseases of Aquatic Organisms. 112: 103-111. 

2. Sukhumungoon, P., Mittraparp-arthorn, P., Pomwised, R., Charernjiratrakul, W. and Vuddhakul, V. 2011. 

High concentration of Shiga toxin 1-producing Escherichia coli isolated from southern Thailand. International 

Food Research Journal. 18: 667-672. 

 

10. ภาระงานสอนของ ดร. ลกัขณา กัณหายูวะ 

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 
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ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Kanhayuwa, L., Loizou, I.K., Özkan, S., Gunning, A.P. and Coutts, R.H.A. 2015. A novel mycovirus from 

Aspergillus fumigatus contains four unique dsRNAs as its genome and is infectious as dsRNA. Proceedings of 

the National Academy of Sciences of the Unites State of America. 112(29), 9100-9105.  

2. Kanhayuwa, L., Spanu, P. and Coutts R.H.A. 2014. A novel mycovirus in the human pathogenic 

fungus Aspergillus fumigatus and its application as a virus-induced gene silencing (VIGS) vector. FEBS 

Journal. 281, 1-783.  

3. Kozlakidis, Z., Herrero, N., Ozkan, S., Kanhayuwa, L., Jamal, A., Bhatti, M.F. and Coutts, R.H. 2013. 

Sequence determination of a quadripartite dsRNA virus isolated from Aspergillus foetidus. Achieves of 

Virology. 158(1), 267-272. 

4. Ali, I., Kanhayuwa, L., Rachdawong, S. and Rakshit, S.K. (2013). Identification, phylogenetic analysis 

and characterization of obligate halophilic fungi isolated from a man-made solar saltern in Phetchaburi 

province, Thailand. Annals of Microbiology. 63(3), 887-895. 

 

11. ภาระงานสอนของ ศาสตราจารย ดร.วราภรณ   วฑุฒะกุล 

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102 จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา     4 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     5 

326-205 จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-211  วธีิทางจลุชีววทิยา      2 

326-241 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย      2 

326-321 จลุชีววทิยาทางอาหาร      3 

326-351 วทิยาอิมมูน       3 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-441 วทิยาแบคทีเรียการแพทย       3 

326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Yingkajorn, M., Sermwittayawong, N., Khamhaeng, N., Nishibuchi, M. and Vuddhakul, V. 2015. 

Quantitative analysis of pathogenic and non-pathogenic Vibrio parahaemolyticus in shrimp derived from 

industrial processing. Food Safety. (submitted) 
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2. Vora, G., Wang, Z., Robertson, K., Liu, C., Johnson, B., Leary, D., Compton, J., Vuddhakul, V. and Legler, 

P. 2015. A novel Vibrio beta-glucosidase (LamN) that hydrolyzes the algal storage polysaccharide laminarin. 

FEMS Microbiology Ecology. (Revised)   

3. Escalante-Maldonado, O., Kayali, A.Y., Yamazaki, W., Vuddhakul, V., Nakaguchi, Y. and Nishibuchi, M. 

2015. Improvement of the quantitation method for the tdh (+) Vibrio parahaemolyticus in molluscan shellfish 

based on most-probable- number, immunomagnetic separation, and loop-mediated isothermal 

amplification. Frontiers in Microbiology. 6:270. doi: 10.3389/fmicb.2015.00270. 

4. Kongrueng, J., Tansila, N ., Mitraparp-arthorn, P., Nishibuchi, M.,  Vora, G. and Vuddhakul V.  2015. 

LAMP assay to detect Vibrio parahaemolyticus causing acute  hepatopancreatic necrosis disease in shrimp. 

Aquaculture International. doi.10.1007/s10499-014-9874-3 

5. Kongrueng, J., Yingkajorn, M.,  Bunpa, S., Sermwittayawong, N., Singkhamanan, K. and Vuddhakul, V. 

2014. Characterization of Vibrio parahaemolyticus causing acute  hepatopancreatic necrosis disease in 

southern Thailand. Journal of Fish Diseases. doi: 10.1111/jfd.12308 

6. Yingkajorn, M., Mitraparp-arthorn, P., Nuanualsuwan, S., Poomwised, R., Natchaya Khamhaeng, N. and 

Vuddhakul, V. 2014. Prevalence and quantification of pathogenic Vibrio parahaemolyticus during shrimp 

culture in Thailand. Diseases of Aquatic Organisms. 112: 103-111. 

7. Nuidate, T.,  Tansila, N.,  Chomchuen, P.,  Phattaranit, P.,  Eangchuan, S. and Vuddhakul, V. 2015. 

Characterization of Tryptophanase from Vibrio cholera. Applied Biochemistry and Biotechnology. 175: 243-

252.  

8. Preeprem, S., Bhoopong, P., Mittraparp-arthorn, P. and Vuddhakul, V. 2014. Isolation and 

characterization of Vibrio cholerae isolates from seafood in Hat Yai city, Songkhla, Thailand. Foodborne 

Pathogens and Disease. 11:doi:10.1089/fpd.2014.1772. 

9. Wang, Z., Lin, B., Mostaghim, A., Rubin, RA., Glaser, E., Mittraparp-arthorn, P., Thompson, JR., 

Vuddhakul, V. and Vora, G.J. Vibrio campbellii hmgA-mediated pyomelanization impairs quorum sensing, 

virulence and cellular fitness. Frontiers in Microbiology. 4: doi:10.3389/fmicb.2013.00379. 

10. Yingkajorn,M., Sermwitayawong, N., Palitapongarnpimp, P., Nishibuchi, M., Robins,WP., Mekalanos, JJ. and 

Vuddhakul, V. 2014.  Vibrio parahaemolyticus and its specific bacteriophages as an indicator in cockles 

(Anadara granosa) for the risk of V. parahaemolyticus infection in southern Thailand. Microbial Ecology. 

67:849-856. 

11. Thongjun, J, Mittraparp-arthorn, P, Yingkajorn, M, Kongreung, J, Nishibuchi, N and Vuddhakul, V. 2013. 

The trend of Vibrio parahaemolyticus infections in southern Thailand from 2006 to 2010. Tropical Medicine 

& International Health. 41: 151-156. 

12. Nittayananta, W., Pangsomboon, K., Panichayupakaranant, P., Chanowanna, N., Chelae, S., Vuddhakul, 

V., Sukhumungoon, P. and  Pruphetkaew, N. 2013. Effects of lawsone methyl ether mouthwash on oral 

Candida in HIV-infected subjects and subjects with denture stomatitis. Journal of Oral Pathology & Medicine. 

doi: 10.1111/jop.12060 
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13. Thongchan, J., Bhoopong, P.,  Yingkajorn, M., Nishibuchi, M. and Vuddhakul, V. 2013.Total number, 

virulence genes, and heterogeneity of Vibrio parahaemolyticus in a single shellfish. Science Asia. 39: 230-

235. 

14. Khayhan, K., Hagen, F., Pan, W., Simwami, S., Fisher, M.C., Wahyuningsih, R., Chakrabart,i A., 

Chowdhary, A., Ikeda, R., Taj-Aldeen, S.J., Khan, Z., Ip,  M., Imran,  D., Sjam, R., Sriburee, P., Liao, W., 

Chaicumpar, K., Vuddhakul, V., Meyer, W., Trilles, L., van Iersel, L.J.J., Meis, J.F., Klaassen, C.H.W. and 

Boekhout, T. 2013. Geographically structured populations of Cryptococcus neoformans variety grubii in Asia 

correlate with HIV status and show a clonal population structure.  PLoS One 9: e72222 

15. Rattanama, P., Thompson, J.R., Kongkeard, N., Srinitiwarawong, K., Vuddhakul, V. and  Mekalanos, J.J. 

2012.  Sigma E regulator RseB controls hemolytic activity and virulence in a shrimp pathogenic Vibrio 

harveyi.  PLoS One. 7:e32523    

16. Sermwittayawong, N., Singh, B., Nishibuchi, M., Sawangjaroen, N. and Vuddhakul, V. 2012. Human 

Plasmodium knowlesi infection in Ranong province, southwestern border of Thailand. Malaria Journal. 11: 36. 

17. Thongchankaew, U., Sukhumungoon, P., Mitraparp-arthorn, P., Srinitiwarawong, K., Plathong, S. and 

Vuddhakul, V. 2011.  Diversity of Vibrio spp. at the Andaman Tarutao Island, Thailand. Asian Journal of 

Biotechnology. 3: 530-539. 

18. Thongchankaew, U., Mitraparp-arthorn, P., Sukhumungoon, P., Tansila, N., Nishibuchi, M. and Vuddhakul, 

V. 2011. Occurrence of potentially pathogenic vibrios and related environmental factors in Songkhla Lake, 
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19. Sukhumungoon, P., Nakaguchi, Y., Ingviya, N., Pradutkanchana, J., Iwade, Y., Seto, K., Son, R., Nishibuchi, 
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High concentration of Shiga toxin 1-producing Escherichia coli isolated from southern Thailand. International 

Food Research Journal. J. 18: 667-672  

 

12. ภาระงานสอนของ ดร.วไิลลักษณ   สุวะโซโน  

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-202  จลุชีววทิยาท่ัวไป      3   

326-211  วธีิทางจลุชีววทิยา      2 

326-241  อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย      2 

326-312    สรีรวทิยาของจลุนิทรีย      3 

326-391  จลุชีววทิยาปริทัศน     1 

326-426  เอนไซมของจลุนิทรีย     3 

326-428  เทคโนโลยีของจลุนิทรีย      3 

326-442  ระบบการจดัหมวดหมูของแบคทีเรีย    2 
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326-491  โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202  ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตพีมิพในวารสารวชิาการ 

 -   

 

13. ภาระงานสอนของ ศาสตราจารย ดร.ศุภยางค   วรวุฒคิุณชัย 

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102  จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา    4 

326-201  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา      5 

326-206    จลุชีววทิยา      4 

326-211    วธีิทางจลุชีววทิยา      2 

326-241  อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย      2 

326-441   วทิยาแบคทีเรียการแพทย       3 

 



  

 

140 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1. Phoem, A., Chanthachum, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2015. Applications of microencapsulated 

Bifidobacterium longum with Eleutherine americana in fresh milk tofu and pineapple juice. Nutrients. 7: 

2469-2484.  

2. Phoem, A., Chanthachum, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2015. Preparation of Eleutherine americana-

alginate complex microcapsules and application in Bifidobacterium longum. Nutrients. 7: 831-848.  

3. Musthafa, K.S. and Voravuthikunchai, S.P. 2015. Anti-virulence potential of eugenyl acetate against 

pathogenic bacteria of medical importance. Antonie Van Leeuwenhoek. 107: 703-710.  

4. Panthong, K., Sompong, R., Rukachaisirikul, V., Hutadilok-Towatana, N., Voravuthikunchai, S.P. and 

Saising, J. 2015. Two new triterpenes and a new coumaroyl glucoside from the twigs of Mangifera foetida 

Lour. Phytochemistry Letters. 11: 43-48.  

5. Limsuwan, S., Homlaead, S., Watcharakul, S., Chusri, S., Moosigapong, K., Saising J. and 

Voravuthikunchai, S.P. 2014. Inhibition of microbial adhesion to plastic surface and human buccal 

epithelial cells by Rhodomyrtus tomentosa leaf extract. Archives of Oral Biology. 59: 1256-1265.  

6. Saising, J., Gotz, F., Dube, L., Ziebandt, A. and Voravuthikunchai S.P. 2014. Inhibition of staphylococcal 

biofilm-related gene transcription by rhodomyrtone, a new antibacterial agent. Annals of Microbiology DOI: 

10.1007/s13213-014-0904-1.  

7. Shankar, S., Chorachoo, J., Jaiswal, L. and Voravuthikunchai, S.P. 2014. Effect of reducing agent 

concentrations and temperature on characteristics and antimicrobial activity of silver nanoparticles. Materials 

Letters 137: 160-163.  

8. Srisuwan, S., Tongtawe, P., Srimanote, P. and Voravuthikunchai, S.P. 2014. Rhodomyrtone modulates 

innate immune responses of THP-1 monocytes in clearing methicillin-resistant Staphylococcus aureus. PLoS 

ONE 9: Art. No. e110321.  

9. Chusri, S., Sinvaraphan, N., Chaipak, P., Luxsananuwong, A. and Voravuthikunchai, S.P. 2014. 

Evaluation of antibacterial activity, phytochemical constituents, and cytotoxicity effects of Thai household 

ancient remedies. Journal of Alternative And Complementary Medicine. 20: 909-918.  

10. Chusri, S., Siriyong, T., Na-Phatthalung, P. and Voravuthikunchai, S.P. 2014. Synergistic effects of 

ethnomedicinal plants of Apocynaceae family and antibiotics against clinical isolates of Acinetobacter 

baumannii. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 456-461.  

11. Chusri, S., Jangkai, D., Limsuwan, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2014. Assessments of antibacterial 

activity, phytochemical constituents, and cytotoxicity of herbal preparations used in Thailand. European 

Journal of Integrative Medicine. 19: 671-676.  

12. Chusri, S., Saitongtae, K., Chokpaisarn, J., Limsuwan, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2014. Antagonistic 

interactions of ‘Ya-Sa-Marn-Phlae’ ethanol extract in combination with topical antiseptics against clinical 

isolates of Staphylococcus aureus. Biomed Research International Art. No. 867603.  
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13. Chusri, S., Na-Phatthalung, P., Siriyong, T., Paosen, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2014. Holarrhena 

antidysenteria as a resistance modifying agent against Acinetobacter baumannii: its effects on bacterial 

outer membrane permeability and efflux pumps. Microbiological Research. 169: 417-424.  

14. Hounkong, K., Sawangjaroen, N., Pongcharoen, W., Rukachaisirikul, V., Voravuthikunchai, S.P. and 

Phongpaichit, S. 2014. Anti-intestinal protozoa activities of 1-hydroxy-2 hydroxymethylanthraquinone from 

Coptosapelta flavescens. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 4: 457-462. 

15. Joycharat, N., Thammavong, Voravuthikunchai, S.P., Plodpai, P., Mitsuwan, W., Limsuwan, S. and 

Subhadhirasakul, S. 2014. Chemical constituents and antimicrobial properties of the essential oil and ethanol 

extract from the stem of Aglaia odorata Lour. Natural Product Research. 28: 2169-2172.  

16. Sriyatep, T., Chakthong, S., Leejae, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2014. Two lignans, one alkaloid, and 

flavanone from the twigs of Feroniella lucida. Tetrahedron 70: 1773-1779.  

17. Chusri, S., Jittanon, W., Maneenoon, K. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. An effective anti-biofilm agent 

against Pseudomonas aeruginosa biofilm from traditional Thai herbal recipes used for wound treatments. 

Microbial Drug Resistance. 19: 337-343.  

18. Chusri, S., Settharaksa, S., Chokpaisarn, J., Limsuwan, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. Thai herbal 

formulas used for wound treatment: a study of their antibacterial potency, anti-inflammatory, anti-oxidant, 

and cytotoxicity effects. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 19: 671-676. 

19. Indrawattana, N., Sungkhachat, O., Sookrung, N., Chongsa-nguan, M., Tungtrongchitr, A., 

Voravuthikunchai, S.P., Kong-ngoen, T., Kurazono, H. and Chaicumpa, W. 2013. Staphylococcus aureus 

clinical isolates: antibiotic susceptibility, molecular characteristics and ability to form biofilm. Biomed 

Research International. Art. No. 314654.  

20. Joycharat, N., Thammavong, S., Limsuwan, S., Homlaead, S., Voravuthikunchai, S.P., 

Yingyongnarongkul, B., Dej-adisai, S. and Subhadhirasakul, S. 2013. Antibacterial substances from Albizia 

myriophylla wood against cariogenic Streptococcus mutans. Archives of Pharmacal Research 36: 723-730.  

21. Limsuwan, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. Bactericidal, bacteriolytic, and antibacterial virulence 

activities of Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. extract against Streptococcus pyogenes. Tropical Journal 

of Pharmaceutical Research. 12: 1023-1028.  

22. Limsuwan, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. Anti-Streptococcus pyogenes activity of selected 

medicinal plant extracts used in Thai traditional medicine. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 12: 

535-540.  

23. Limsuwan, S., Chusri, S., Mitsuwan, W. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. Anti-quorum sensing activity 

of Thai medicinal plants used in Thai traditional medicine for infections. Journal of Pure and Applied 

Microbiology. 7: 1717-1724.  

24. Panthong, K., Tohdee, K., Hutadilok-Towatana, N., Voravuthikunchai, S.P. and Chusri, S. 2013. 

Prenylated flavone from roots of a hybrid between Artocarpus heterophyllus and Artocarpus integer and its 

biological activities. Journal of The Brazilian Chemical Society. 24: 1656-1661.  
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25. Panthong, K., Srisud, Y., Hutadilok-Towatana, N., Voravuthikunchai, S.P. and Tewtrakul, S. 2013. 

Benzene, coumarin and quinolinone derivatives from the roots of Citrus hystrix. Phytochemistry. 88: 79-84.   

26. Leejae, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. Inhibition of staphyloxanthin biosynthesis in Staphylococcus 

aureus by rhodomyrtone, a novel antibiotic candidate. Journal of Medical Microbiology. 62: 421-428.  

27. Leejae, S., Taylo,r P. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. Antibacterial mechanisms of rhodomyrtone 

against  important hospital-acquired antibiotic-resistant pathogenic bacteria. Journal of Medical 

Microbiology. 62: 78-85.  

28. Phoem, N.A. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. Eleutherine americana as a growth promotor  for infant 

intestinal microbiota. Anaerobe. 20: 14-19. J 

29. Plodpai, P., Petcharat, V., Chuenchit, S., Chakthong, S., Joycharat, N. and Voravuthikunchai, S.P. 2013. 

Anti-Rhizoctonia solani activity by Desmos chinensis extracts and its mechanisms of action. Crop Protection. 

43: 65-71.  

30. Plodpai, P., Petcharat, V., Chuenchit, S., Chakthong, S., Voravuthikunchai, S.P. 2013. Desmos chinensis: 

A new candidate as natural antifungal agent to control rice diseases. Industrial Crops and Products 42: 324-

331.  

31. Hiranrat, A., Chitbankluoi, Mahabusarakam, W., Limsuwan, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. A new 

flavellagic acid derivative and phloroglucinol from Rhodomyrtus tomentosa. Natural Product Research. 26: 

1904-1909.  

32. Lavanya, G., Hutadilok-Towatana, N. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Acetone extract from 

Rhodomyrtus tomentosa: A potent natural antioxidant. Evidence-Based Complementary and Alternative 

Medicine 2012: Art. No. 535479.  

33. Leejae, S., Yingyongnarongkul, B., Suksamrarn, A. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Synthesis and 

structure-antibacterial activity relationship of rhodomyrtone derivatives as antibacterial agent. Chinese 

Chemical Letters 23: 1011-1014.  

34. Limsuwan, S., Kayser, O. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Antibacterial activity of Rhodomyrtus 

tomentosa (Aiton) Hassk. leaf extract against clinical isolates of Streptococcus pyogenes. Evidence-Based. 

Complementary and Alternative Medicine. Art. No. 697183.  

35. Saising, J. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Anti Propionibacterium acnes activity of rhodomyrtone an 

effective compound from Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. leaves. Anaerobe. 18: 400-404.  

36. Chusri, S., Chaicoch, N., Thongza-ard, W., Limsuwan, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. In vitro 

antibacterial activity of ethanol extracts of nine herbal formulas and its plant components used for skin 

infections in Southern Thailand. Journal of Medicinal Plants Research. 6: 5616-5623.  

37. Joycharat, N., Limsuwan, S., Subhadhirasakul, S., Voravuthikunchai, S.P., Pratumwan, S., Madahin, I., 

Nuankaew, W. and Promsawat, A. 2012. Anti-Streptococcus mutans efficacy of Thai herbal formula used as 

a remedy for dental caries. Pharmaceutical Biology. 50: 941-947.  
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38. Na Phatthalung, P., Chusri, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Thai ethnomedicinal plants as resistant 

modifying agents for combating Acinetobacter baumannii infections. Bmc Complementary and Alternative 

Medicine 12: Art. No. 56.  

39. Phoem, N.A. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Growth stimulation/inhibition effect of medicinal plants on 

human intestinal microbiota. Food Science and Biotechnology. 21: 739-745.  

40. Riyajan, S., Chaiponban, S., Chusri, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Mechanical properties and cure 

test of a natural rubber/poly (vinyl alcohol) blend. Rubber Chemistry and Technology. 85: 147-156.  

41. Saising, J., Dube, L., Ziebandt, A.K., Voravuthikunchai, S.P, Nega, M. and Gotz, F. 2012. Activity of 

gallidermin on Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis biofilms. Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy 56: 5804-5810.  

42. Saising, J., Singdam, S., Ongsakul, M. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Lipase, protease, and biofilm as 

the major virulence factors in staphylococci isolated from acnes lesions. Bioscience Trends 6: 160-164.  

43. Voravuthikunchai, S.P., Minbutra, S., Jerfferies, J., Voravuthikunchai, S. and Lavanya, G. 2012. Mixtures of 

essential oils in an air conditioning prototype to reduce the prevalence of airborne pathogenic bacteria. 

Journal of Essential Oil Bearing Plants. 15: 739-749. 

44. Sianglum, W., Srimanote, P., Taylor, P., Rosado, H. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Transcriptome 

analysis of responses to rhodomyrtone in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Plos One 7: Art. No. 

e45744.  

45. Chusri, S., Na Phatthalung, P. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Anti-biofilm activity of Quercus 

infectoria G. Olivier against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Letters in Applied Microbiology 54: 

511-517.  

46. Voravuthikunchai, S.P., Suwalak, S. and Mitranan, W. 2012. Ellagitannin from Quercus infectoria 

eradicates intestinal colonization and prevents renal injuries in mice infected with Escherichia coli O157:H7. 

Journal of Medical Microbiology. 61:1366-1372.  

47. Chakthong, S., Weaaryee, P., Puangphet, P., Mahabusarakam, W., Plodpai, P., Voravuthikunchai, S.P. 

and Kanjana-Opas, A. 2012. Alkaloid and coumarins from the green fruits of Aegle marmelos. 

Phytochemistry 75: 108-113.  

48. Tuntipaleepun, M., Chakthong, S., Ponglimanont, C., Plodpai, P. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. 

Antifungal and cytotoxic substances from the stem barks of Desmos chinensis. Chinese Chemical Letters 23: 

587-590.  

49. Limsuwan, S., Hesseling-Meinders, A., Voravuthikunchai, S.P., van Dijl, J.M. and Kayser, O. 2011. 

Potential antibiotic and anti-infective effects of rhodomyrtone from Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 

on Streptococcus pyogenes as revealed by proteomics. Phytomedicine. 18: 934-940.  

50. Saising, J., Ongsakul, M. and Voravuthikunchai, S.P. 2011. Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 

ethanol extract and rhodomyrtone: a potential strategy for the treatment of biofilm-forming staphylococci. 

Journal of Medical Microbiology. 60: 1793-1800.  
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51. Sianglum, W., Srimanote, P., Wonglumsom, W., Kittiniyom, K. and Voravuthikunchai, S.P. 2011. 

Proteome analyses of cellular proteins in methicillin-resistant Staphylococcus aureus treated with 

rhodomyrtone, a novel antibiotic candidate. PLOS ONE 6: Art. No. e16628.  

52. Visutthi, M., Srimanote, P. and Voravuthikunchai, S.P. 2011. Responses in the expression of extracellular 

proteins in methicillin-resistant Staphylococcus aureus treated with rhodomyrtone. Journal of Microbiology. 

49: 956-964.  

53. Chusri, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2011. Damage of staphylococcal cytoplasmic membrane by 

Quercus infectoria G. Olivier and its components. Letters in Applied Microbiology 52: 565-572.  

54. Sirirak, T. and Voravuthikunchai, S.P. 2011. Eleutherine americana: A candidate for the control of 

Campylobacter species. Poultry Science 90: 791-796.  

55. Chusri, S., Sompetch, K., Mukdee, S., Jansrisewangwong, S., Srichai, T., Maneenoon, K., Limsuwan, S. and 

Voravuthikunchai, S.P. 2012. Inhibition of Staphylococcus epidermidis biofilm formation by traditional Thai 

herbal recipes used for wound treatment. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012: 

Art. No. 159797.  

56. Limsuwan, S., Heseling-Meinders, Voravuthikunchai S.P., van Dijl, J.M. and Kayser, O. 2011. Potential 

antibiotic and anti-infective effects of rhodomyrtone from Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. on 

Streptococcus pyogenes as revealed by proteomics. Phytomedicine. doi:10.1016/j.phymed.2011.02.007. 

57. Sianglum, W., Srimanote, P., Wonglumsom, W., Kittiniyom, K. and Voravuthikunchai, S.P. 2011. 

Proteome analyses of cellular proteins in methicillin-resistant Staphylococcus aureus treated with 

rhodomyrtone, a novel antibiotic candidate. PLoS ONE 6: e16628.  

58. Chusri, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2011. Damage of staphylococcal cytoplasmic membrane by 

Quercus infectoria G. Olivier and its components. Letters in Applied Microbiology. 52: 565-572. 

59. Sirirak, T, and Voravuthikunchai, S.P. 2011. Eleutherine americana: A candidate for the control of 

Campylobacter spp. Poultry Science. 90: 791-796. 

 

14. ภาระงานสอนของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อธปิ นลิแกว  

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-101  จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา     3 

326-102 จลุชีววทิยา ปรสติวทิยาและวทิยา    4 

326-201 จลุชีววทิยาและปรสติวทิยา      5 

326-205 จลุชีววทิยาการแพทยทางทันตแพทยศาสตร   3 

326-206 จลุชีววทิยา      4 

326-302 จลุชีววทิยาทางการแพทยและวทิยาอิมมูน   6 

326-351 วทิยาภูมคิุมกนั      3 

326-391 จลุชีววทิยาปริทัศน      1 

326-481 ไวรัสวทิยา      2 
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326-491 โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

327-202 ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 
 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตพีมิพในวารสารวชิาการ 

 - 
 

15. ภาระงานสอนของ ดร. อําไพทพิย สขุหอม 

    รายวชิา       หนวยกิต 

326-211  วธีิทางจลุชีววทิยา      2 

326-241  อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย      2 

326-322 นวภูมปิญญาไทยทางจลุชีววทิยา    1 

326-391  จลุชีววทิยาปริทัศน     1 

326-423 จลุชีววทิยาทางอุตสาหกรรม     3 

326-428  เทคโนโลยีของจลุนิทรีย      3 

326-442  ระบบการจดัหมวดหมูของแบคทีเรีย    2 

326-491  โครงงานทางจลุชีววทิยา 1      3 

326-492  โครงงานทางจลุชีววทิยา 2      3 

327-202  ปฏบัิตกิารจลุชีววทิยาท่ัวไป     1 

 

ผลงานทางวชิาการยอนหลัง 5 ป  

- บทความวจัิยตีพมิพในวารสารวชิาการ 

1.  Kang, H., Weerawongwiwat, V., Kim, J.H., Sukhoom, A. and Kim, W. 2013. Bacillus songklensis sp. nov., 

isolated from soil. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 63: 4189-4195. 

2. Ratanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W. and Sukhoom, A. 2013. Enhancement of γ-

aminobutyric acid (GABA) in Nham (Thai fermented pork sausage) using starter cultures of Lactobacillus 

namurensis NH2 and Pediococcus pentosaceus HN8. International Journal of Food Microbiology. 167: 170-

176. 

3. Ratanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W. and Sukhoom, A. 2013. Selection of γ-

aminobutyric acid-producing lactic acid bacteria and their potential as probiotics for use as starter cultures 

in Thai fermented sausages (Nham). International Journal of Food Science and Technology. 48: 1371-1382. 

4. Kim, W., Traiwan, J., Park, M.H., Jung, M.Y. and Oh, S.J. Yoon, J.-H. and Sukhoom, A. 2012. Chungangia 

koreensis gen. nov., sp. nov., isolated from marine sediment. International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology. 62: 1914-1920. 
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5. Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sangkanu, S., Sukhoom, A., Muensit, N. and Baltrusaitis, J. 2012. 

Synthesis, characterization, photocatalytic and antibacterial activities of Ag-doped ZnO powders modified 

with a diblock copolymer. Powder Technology. 219: 158-164. 

6. Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sangkanu, S., Sukhoom, A., Muensit, N. 2012. Morphology, 

photocatalytic and antibacterial activities of radial spherical ZnO nanorods controlled with a diblock 

copolymer. Superlattices and Microstructures. 51: 103-113. 

7.  Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sangkanu, S., Sukhoom, A., Wudtipan, J.,  Srijan, K. and Kaewtaro, S. 

2011. Synthesis, photocatalytic and antibacterial activities of ZnO particles modified by diblock copolymer. 

Powder Technology. 212: 432-438. 
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ภาคผนวก  จ.   เอกสารเปรยีบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุงใหมกับเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552 ของสาํนักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 

 

หมวดวชิา/กลุมวชิา 

เกณฑขัน้ต่ํา

ของ สกอ. 

 

 

 

(หนวยกติ) 

หลักสูตร

เดมิ 

2554 

 

 

(หนวยกติ) 

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม 

2560 

แบบไมม ี

สหกจิศึกษา 

(หนวยกติ) 

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม 

2560 

แบบม ี

สหกจิศึกษา 

(หนวยกติ) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 

    1) กลุมวชิาภาษา  12 12 12 

    2) กลุมวชิามนษุยศาสตรและ  

        สังคมศาสตร  

         

 10 10 10 

  3) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและ  

   คณติศาสตร 

 8 8 8 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 84 96 97 97 

          - กลุมวทิยาศาสตรพื้นฐาน 15 26 26 26 

          - กลุมวชิาบงัคบั  49 50 53 

          - กลุมวชิาเลอืก   21 21 18 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 6 6 6 

4. การฝกงาน  1 1 1 

รวม 120-150 133 134 134 
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ภาคผนวก ฉ.  เอกสารเปรยีบเทียบรายละเอยีดหลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560  

 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  30 หนวยกติ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  30 หนวยกติ 

    1) กลุมวชิาภาษา                       12 หนวยกติ     1) กลุมวชิาภาษา                        12 หนวยกติ 

  890-101 การฟงและพดูภาษาองักฤษ 

               พื้นฐาน 

  890-102 การอานและการเขยีน    

               ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

    895-125 การใชภาษาไทย 

     

   ใหนักศกึษาเลอืกเรยีนวชิา    

 ภาษาองักฤษอกีไมต่ํากวา 3 หนวยกติ  

 จากรายวชิาตอไปนี้ 

 890-221 การปรับปรุงการอาน 

               ภาษาอังกฤษ 

 890-223 การอานหนังสอืพมิพ 

               ภาษาอังกฤษ 

 890-231 การสือ่สารภาษาองักฤษ  

             ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 

 890-351 ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษ 

              เพือ่การศกึษาตอ 

 890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร   

              งาน 

 

 

 

 

 

(3) 

 

(3) 

 

(3) 

 

(3) 

 

 

(3) 

 

(3) 

 

(3) 

 

(3) 

(3) 

 

(3) 

 

คงเดมิ 

  

คงเดมิ 

 

ยายไปเปนวชิาเลอืก 

        

  เพิ่มเปน 6 หนวยกติ 

   ใหนักศกึษาเลอืกเรยีนวชิา    

 ภาษาองักฤษอกีไมต่ํากวา 6 หนวยกติ  

 จากรายวชิาตอไปนี้ 

    895-125 การใชภาษาไทย 

 890-221 การปรับปรุงการอาน 

               ภาษาอังกฤษ 

 890-223 การอานหนังสอืพมิพ 

               ภาษาอังกฤษ 

 890-231  การสือ่สารภาษาองักฤษ  

              ทางวทิยาศาสตรและ  

              เทคโนโลย ี

 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 

    890-331 การอานในสาขาวทิยาศาสตร  

                 และเทคโนโลย ี   

 890-351 ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษ 

              เพือ่การศึกษาตอ 

 890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร   

              งาน 

(3) 

 

(3) 

 

 (3) 

 

(6) 

 

 

 

(3) 

(3) 

  

(3) 

 

(3) 

 

 

(3) 

(3) 

 

(3) 

 

(3) 
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     2) กลุมวชิามนษุยศาสตรและ 
         สงัคมศาสตร                        10 หนวยกติ 

     2) กลุมวชิามนษุยศาสตรและ 
         สงัคมศาสตร                        10 หนวยกติ 

    บังคับ 8 หนวยกติ 

001-131  สขุภาวะกายและจิต             

     315-101  กจิกรรมเสริมหลกัสตูร 1 

895-171  ภูมปิญญาในการดาํเนนิชีวติ       

895-xxx  พลศึกษา  

    เลอืก 2 หนวยกติ 

    ใหนักศึกษาเลอืกเรยีนวิชาในกลุม   

    มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  อกีไม 

    ต่ํากวา 2 หนวยกติ จากรายวชิาตอไปนี้ 

895-101  พฤตกิรรมศาสตร 

895-203  จิตวทิยาทั่วไป 

895-205  เศรษฐศาสตรและการ 

              ปกครอง 

895-303  เศรษฐศาสตรเพือ่ชีวติ 

 

(3) 

(1) 

(3) 

(1) 

 

(2) 

 

 

(3) 

(3) 

(3) 

 

(3) 

 

บังคับ 2 หนวยกติ 

ยายไปเปนวชิาบังคับเลอืก 

คงเดมิ 

ยายไปเปนวชิาบังคับเลอืก 

คงเดมิ 

   บังคับเลอืก 6 หนวยกติ 

    ใหนักศึกษาเลอืกเรยีนวิชาในกลุม   

    มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  อกีไม 

    ต่ํากวา 6 หนวยกติ จากรายวชิาตอไปนี้ 

001-101  อาเซยีนศกึษา 

001-131  สขุภาวะกายและจิต    

874-194  กฎหมายเพือ่การประกอบ    

             อาชีพและการดําเนนิ 

             ชีวติประจําวัน        

895-135 สนุทรยีศาสตรแหงชีวติ   

895-171  ภูมปิญญาในการดาํเนนิชีวติ       

    เลอืก 2 หนวยกติ 

    ใหนักศึกษาเลอืกเรยีนวิชาในกลุม   

    มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  อกีไม 

    ต่ํากวา 2 หนวยกติ จากรายวชิาขางตน  

    หรอืรายวชิาตอไปนี้ 

895-101  พฤตกิรรมศาสตร 

895-123   การคนควาสารสนเทศและ 

               การเขยีนงานวิชาการ 

895-132   ทกัษะการสือ่สาร 

895-203  จิตวทิยาทั่วไป 

895-205  เศรษฐศาสตรและการ 

               ปกครอง 

895-303  เศรษฐศาสตรเพือ่ชีวติ 

 

(3) 

(1) 

(3) 

(1) 

 

(6) 

 

 

(3) 

(3) 

(3) 

 

 

(3) 

(3) 

 

 

 

 

 

(3) 

(2) 

 

(2) 

(3) 

(2) 

 

(3) 
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     3) กลุมวชิาวทิยาศาสตร 
         และคณติศาสตร                     8 หนวยกติ 

3) กลุมวชิาวทิยาศาสตร 
    และคณิตศาสตร                          8 หนวยกติ 

    บังคับ 6 หนวยกติ 

    345-101 คอมพวิเตอรและการ 

                 ประยุกต  

 315-201 วทิยาศาสตรเทคโนโลย ี

                 และสังคม    

    เลอืก 2 หนวยกติ 

    ใหเลอืกเรยีนรายวิชาในกลุม      

    วทิยาศาสตรและคณติศาสตร  ไมนอย      

    กวา 2 หนวยกติ จากรายวชิาตอไปนี้ 

190-404  ธรรมชาตบิําบดั 

315-103  ความรูทั่วไปทางดาน 

              ทรัพยสนิทางปญญา 

336-211  เภสัชวทิยาทั่วไป 

336-212  ยาและผลติภัณฑสขุภาพ  

              ในชีวติประจําวนั 

336-213  สารพษิในชีวติประจําวนั 

342-200  พอลเิมอรในชีวิตประจําวัน 

 

(3) 

 

(3) 

 

 

(2) 

 

 

(2) 

(3) 

 

(2) 

(2) 

 

(2) 

(2) 

 

 

ยายไปเปนวชิาบังคับเลอืก 

   

ยายไปเปนวชิาบังคับเลอืก 

 

    บังคับเลอืก 3 หนวยกิต 

    ใหเลอืกเรยีนรายวิชาในกลุม      

    วทิยาศาสตรและคณติศาสตร   

    ไมนอยกวา 3 หนวยกติ จากรายวิชา  

    ตอไปนี้ 

 315-103  ความรูทั่วไปทางดาน 

              ทรัพยสนิทางปญญา 

  315-201 วทิยาศาสตรเทคโนโลยี 

                 และสังคม    

     345-101 คอมพวิเตอรและการ 

                 ประยุกต  

     345-102 คอมพวิเตอรและการ 

                  โปรแกรม 

  

    เลอืก 5 หนวยกติ 

    ใหเลอืกเรยีนรายวิชาในกลุม      

    วทิยาศาสตรและคณติศาสตร   

    ไมนอยกวา 5 หนวยกติ จากรายวิชา 

    ขางตนหรอืรายวิชาตอไปนี้ 

336-211  เภสัชวทิยาทั่วไป 

336-212  ยาและผลติภัณฑสขุภาพ  

              ในชีวติประจําวนั 

336-213  สารพษิในชีวติประจําวนั 

342-200  พอลเิมอรในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

(3) 

 

(3) 

 

(3) 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

(2) 

 

(2) 

(2) 
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2. หมวดวชิาเฉพาะ                        93 หนวยกติ 2. หมวดวชิาเฉพาะ                        97 หนวยกติ 

    1) วชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน           26 หนวยกติ     1) วชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน           26 หนวยกติ 

    322-103  คณติศาสตรทั่วไป 1 

     

    322-104  คณติศาสตรทั่วไป 2    

    324-101  เคมทีั่วไป 1  

    324-102  เคมทีั่วไป 2 

    325-101  ปฏบิัติการเคมทีั่วไป 1 

    325-102  ปฏบิัติการเคมทีั่วไป 2 

    330-101  หลักชีววทิยา 1 

    330-102  หลักชีววทิยา 2 

    331-101  ปฏบิัติการหลักชีววทิยา1       

    331-102  ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 

    332-101  ฟสกิสพื้นฐาน 1  

    332-111  ปฏบิตักิารฟสิกสพื้นฐาน 1 

(3) 

 

(3) 

(3) 

(3) 

 (1) 

(1) 

(3) 

(3)  

(1) 

(1)  

 (3) 

 (1) 

     ปรับเนื้อหาและเปลี่ยนช่ือรายวชิา  

     และรหัสเปน  322-101 แคลคูลัส 1 

     คงเดมิ  

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(1) 

(1) 

(3) 

(3) 

(1) 

(1) 

(3) 

(1) 

 

    2) กลุมวชิาบงัคับ                       50 หนวยกติ       2) กลุมวชิาบงัคบั                50-53 หนวยกติ 

นักศกึษาเรยีนแบบสหกจิศึกษา          53 หนวยกติ 

นักศกึษาที่ไมเรยีนสหกจิศกึษา           50 หนวยกติ 

    324-233  เคมอีนิทรยีเบื้องตน   

 324-243  เคมวีเิคราะหพื้นฐาน  

     

    325-233  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี 

                  เบื้องตน  

    325-243  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห 

                  พื้นฐาน 

    326-202  จุลชีววทิยาทั่วไป 

 326-241  อนุกรมวธิานของแบคทเีรยี 

    326-271  ปรสติวทิยาทั่วไป 

    326-312  สรรีวทิยาของจุลนิทรยี  

(3) 

(3) 

 

 (1) 

 

(1) 

 

(3) 

(2) 

(2) 

(3) 

      คงเดมิ 

      ปรับเปลี่ยนรายวชิาเปน 

      324-247 หลกัเคมวีเิคราะห 

      คงเดิม 

       

      คงเดมิ 

       

      คงเดิม 

      คงเดมิ 

      คงเดิม 

      คงเดิม  

(3) 

(3) 

 

(1) 

 

(1) 

 

 (3) 

(2) 

(2) 

(3) 
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    2) กลุมวชิาบงัคบั                       50 หนวยกติ       2) กลุมวชิาบงัคบั                50-53 หนวยกติ 

นักศกึษาเรยีนแบบสหกจิศึกษา          53 หนวยกติ 

นักศกึษาที่ไมเรยีนสหกจิศกึษา           50 หนวยกติ 

    326-313  พันธุศาสตรของจุลนิทรยี 

    326-314  วธิทีางจุลชีววทิยา 

    

    326-351  วทิยาภูมคิุมกนั  

 326-361  ราวทิยา 

    326-391  จุลชีววทิยาปรทิศัน 

    326-481  ไวรัสวทิยา  

    326-442  ระบบการจัดหมวดหมูของ 

                  แบคทเีรยี 

 326-491  โครงงานทางจุลชีววทิยา 1 

     

 

 

    326-493  สัมมนาทางจุลชีววทิยา   

 327-202  ปฏบิัติการจุลชีววทิยาทั่วไป  

 328-302  ชีวเคมพีื้นฐาน    

 328-331  ปฏบิตักิารชีวเคม ี1 

    347-202  สถติพิื้นฐาน 

(3) 

(3) 

 

(3) 

(3) 

(2) 

(3) 

(2) 

 

(3) 

 

 

 

(1) 

(1) 

(3) 

(1) 

 (3) 

 

 

     คงเดมิ 

     เปลี่ยนเปน 2 หนวยกติ เปลี่ยนรหัส 

     วชิาเปน 326-211 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     เปลี่ยนเปน 1 หนวยกติ 

     เปลี่ยนเปน 2 หนวยกติ 

     คงเดมิ  

      

     คงเดมิ 

     หรอืนกัศึกษาสามารถเลอืกเรยีน 

     326-497 สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา 

      

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     เปลี่ยนรหัสรายวชิาเปน 347-201 

    

 เพิม่รายวิชาบังคับ 

 ยายมาจากกลุมวิชาเลอืก 

     326-322 นวภูมิปญญาไทยทาง 

                   จุลชีววทิยา 

     326-323 การประกันคุณภาพหอง 

                   ปฏบิตักิารทางจุลชีววทิยา 

 

 

 

(3) 

(2) 

 

(3) 

(3) 

(1) 

(2) 

(2) 

 

(3) 

หรอื 

(6) 

 

 (1) 

(1) 

(3) 

(1) 

(3) 

 

 

 

(1) 

 

(2) 
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    3) กลุมวชิาเลอืก                        21 หนวยกติ      3) กลุมวชิาเลอืก                 18- 21 หนวยกติ 

นักศกึษาเรยีนแบบสหกจิศึกษา          18 หนวยกติ 

นักศกึษาที่ไมเรยีนสหกจิศกึษา           21 หนวยกติ 

    เลอืกจากวชิาตอไปนี้ โดยเลอืกวชิานอก  

    ภาคไดไมเกนิ 3 หนวยกิต 

    

 วชิาที่เปดสอนโดยภาควชิาจุลชีววทิยา 

 326-321  จุลชีววทิยาทางอาหาร  

326-422  จุลชีววทิยาทางดนิ  

326-423  จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 

 326-424  จุลชีววทิยาสิ่งแวดลอม 

    326-426  เอนไซมของจุลนิทรยี 

326-427  จุลชีววทิยาทางน้าํ 

 326-428  เทคโนโลยขีองจุลนิทรยี  

 326-429  การวเิคราะหทางจุลชีววทิยา  

326-430  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว   

326-431  สขุาภิบาลและระบบความ 

  ปลอดภัยในอาหาร 

326-433  ยสีตและเทคโนโลยขีองยสีต 

    326-434  จุลชีววทิยาอาหารหมัก 

    326-436 การประกันคุณภาพหอง 

                  ปฏบิตักิารทางจุลชีววทิยา 

     

    326-492  โครงงานทางจุลชีววทิยา 2        

326-497  สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา 

 

 

 

 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3)  

 

(3) 

(3) 

(1) 

 

 

(3) 

(6) 

  

    เลอืกจากวชิาตอไปนี้ โดยเลอืกวชิา  

    ในภาคไดไมต่ํากวา 16 หนวยกติ 

     

 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     ยายเปนรายวชิาบังคบัและเปลี่ยนรหัส 

     เปน 326-323  เพิ่มหนวยกติเปน 2   

     หนวยกติ 

     คงเดมิ 

     ยายไปอยูกลุมวชิาบังคับโดยให

นกัศึกษาเลอืกเรยีนระหวางรายวชิา

โครงงานทางจุลชีววทิยาหรือสหกจิศกึษา

ทางจุลชีววทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

(3) 

(3) 

(3)  

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

 

(3) 

(3) 

 

 

 

(3) 
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     นักศึกษาที่เลอืกลงรายวชิา 

    326-497  สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา 

    สามารถเทยีบไดกับ 

     326-491  โครงงานทางจุลชีววทิยา 1  

     และ รายวชิาเลอืกของภาควชิา 

     จุลชีววทิยาอกี 3 หนวยกติ 

 

วชิาที่เปดสอนโดยภาควชิาชีววทิยา 

330-250  นเิวศวทิยา 

330-300  ชีววทิยาของเซลล 

330-360  พันธุศาสตร 

330-370  หลกัการวจัิยทางชีววทิยา 

330-372  วธิวีเิคราะหในการวจัิยทาง 

               ชีวภาพ  

 330-430  ชีววทิยาของโปรโตซัว 

  330-431  สาหรายวทิยา 

330-470  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ 

              อวัยวะพืช 

    331-250  ปฏบิตักิารนเิวศวทิยา 

 

(6) 

 

(3) 

 

 

 

 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

 

(3) 

(3) 

(3) 

 

(1) 

นักศกึษาที่เลอืกลงรายวิชา 

    326-497  สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา 

    สามารถเทยีบไดกับ 

     326-491  โครงงานทางจุลชีววทิยา 1  

     และ รายวชิาเลอืกของภาควชิา 

     จุลชีววทิยาอกี 3 หนวยกติ 

 

 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

      

     ยกเลกิ 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

     

     คงเดมิ 

 

(6) 

 

(3) 

 

 

 

 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

 

- 

(3) 

(3) 

 

(1) 

   วิชาทีเ่ปดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

537-211  โรคพชืเบื้องตน   

    537-331  การผลิตเห็ด 

 

(2) 

(3) 

 

     คงเดมิ 

     คงเดมิ 

 

(2) 

(3) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี                    6 หนวยกติ 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี                       6 หนวยกติ 

      นักศกึษาสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ที่

สนใจที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรหรอื

มหาวทิยาลยัอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรกึษา 

ภาควชิาเปดวชิาเลอืกเสร ี1 รายวชิา 

326-435 ภูมปิญญาทองถิ่นกบัจุลนิทรยี         (3) 

   นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ

ที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรหรอื

มหาวทิยาลยัอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตร 

  คงเดมิ 

4. การฝกงาน 

    326-494  การฝกงานทางจุลชีววทิยา        (1) 

4. การฝกงาน 

    326-494  การฝกงานทางจุลชีววทิยา        (1) 
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ภาคผนวก ช. เอกสารแสดงรายวชิาท่ีตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

 
รายวชิา 

 

วัตถุประสงคหลักสูตร รหัส 
ช่ือรายวิชา 

หนวย

กติ 

คาํอธบิาย

เพิม่เตมิ  

1. ผลติบัณฑติที่มคีวาม

รับผิดชอบตอหนาที่ 

เปนผูมคีุณธรรมและ

จรยิธรรม และมี

จิตสาํนกึทีด่ตีอสังคม 

001-131 

315-101 

326-322 

326-323 

 

326-491 

326-492 

326-494 

326-497 

340-326 

 

895-171 

สขุภาวะกายและจิต 

กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 1 

นวภูมปิญญาไทยทางจุลชีววทิยา 

การประกันคุณภาพ

หองปฏบิตักิารทางจุลชีววทิยา 

โครงงานทางจุลชีววทิยา 1 

โครงงานทางจุลชีววทิยา 2 

การฝกงานทางจุลชีววทิยา 

สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา 

วทิยาศาสตรเทคโนโลยแีละ

สังคม 

ภูมปิญญาในการดําเนนิชีวิต 

3 

1 

1 

2 

 

3 

3 

1 

6 

3 

 

3 

ใหนักศึกษาได

ทาํกจิกรรม

ดานอื่นๆนอก

หองเรยีน 
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รายวชิา 

 

วัตถุประสงคหลักสูตร รหัส 
ช่ือรายวิชา 

หนวย

กติ 

คาํอธบิาย

เพิม่เตมิ 

2. ผลติบัณฑติที่มคีวาม

รอบรูทัง้ดานทฤษฎี

และทักษะทางจุล

ชีววทิยาทีส่ามารถ

นําไปประยุกตใชได

โดยอาศัย

กระบวนการคดิ 

วเิคราะห สังเคราะห

อยางเปนระบบดาน

อาหาร สิ่งแวดลอม 

และการแพทย 

ตลอดจนสามารถ

บูรณาการความรูกบั

ศาสตรตางๆ ที่

เกี่ยวของได 

 

326-211 

326-322 

 

326-323 

 

326-391 

326-429 

326-491 

326-492 

326-493 

326-494 

326-495 

326-496 

326-497 

326-498 

 

345-101 

347-201 

 

วธิทีางจุลชีววทิยา 

นวภูมิปญญาไทยทาง 

จุลชีววทิยา 

การประกันคุณภาพ

หองปฏบิตักิารทางจุลชีววทิยา 

จุลชีววทิยาปรทิศัน 

การวเิคราะหทางจุลชีววทิยา 

โครงงานทางจุลชีววทิยา 1 

โครงงานทางจุลชีววทิยา 2 

สมัมนาทางจุลชีววทิยา 1 

การฝกงานทางจุลชีววทิยา 

หัวขอพเิศษทางจุลชีววทิยา 1 

หัวขอพเิศษทางจุลชีววทิยา 2 

สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา 

ประมวลความรอบรูทาง 

จุลชีววทิยา 

คอมพวิเตอรและการประยุกต 

สถติพิื้นฐาน 

 

2 

1 

 

2 

 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

 

3 

3 

 

ฝกการทาํวจัิย 

คดิ วเิคราะห 

แกปญหาไดดวย

ตนเอง 
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รายวชิา 
 

วัตถุประสงคหลักสูตร รหัส 
ช่ือรายวิชา 

หนวย

กติ 

คาํอธบิาย

เพิม่เตมิ 

3. ผลติบัณฑติที่ความรู

ในกระบวนการและ

เทคนคิการวจัิย เพื่อ

แกปญหา ตอยอด

องคความรูจากภูมิ

ปญญาไทยสูสากล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขันในงาน

อาชีพ และการศกึษา

ตอ 

 

326-202 

327-202 

326-211 

326-241 

326-271 

326-312 

326-313 

326-321 

326-322 

 

326-323 

 

 

326-351 

326-361 

326-423 

326-424 

326-431 

 

326-433 

326-434 

326-441 

326-442 

 

326-481 

326-497 

จุลชีววทิยาทั่วไป 

ปฏบิัติการจุลชีววทิยาทั่วไป 

วธิทีางจุลชีววทิยา 

อนุกรมวธิานของแบคทเีรยี 

ปรสติวทิยาทั่วไป 

สรรีวทิยาของจุลนิทรยี 

พันธุศาสตรของจุลินทรยี 

จุลชีววทิยาทางอาหาร 

นวภูมิปญญาไทยทาง 

จุลชีววทิยา 

การประกนัคณุภาพ

หองปฏบิตักิารทาง 

จุลชีววทิยา 

วทิยาภูมคิุมกนั 

ราวทิยา 

จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 

จุลชีววทิยาสิ่งแวดลอม 

สขุาภิบาลและระบบความ

ปลอดภัยในอาหาร 

ยสีตและเทคโนโลยขีองยสีต 

จุลชีววทิยาอาหารหมัก 

วทิยาแบคทเีรยีการแพทย 

ระบบการจัดหมวดหมูของ

แบคทเีรยี 

ไวรัสวทิยา 

สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

 

2 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

2 

 

2 

6 
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รายวชิา 
 

วัตถุประสงคหลักสูตร รหัส 
ชื่อรายวชิา 

หนวย

กติ 

คาํอธิบาย

เพิม่เตมิ (ถาม)ี  

4. ผลติบัณฑติที่

สามาารถทาํงาน

รวมกับผูอื่นไดอยาง

มคีวามสุขโดย

สามารถปฏบิตัตัิวใน

บทบาทผูนํา 

ผูรวมงานและผูตาม 

จากการอาศัยทักษะ

ในการบรหิาร

จัดการและการ

สือ่สาร 

 

 

 

001-131 

315-101 

326-321 

326-322 

 

326-423 

326-428 

326-433 

326-435 

 

326-491 

326-494 

326-497 

895-171 

สขุภาวะกายและจิต 

กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 1 

จุลชีววทิยาทางอาหาร 

นวภูมปิญญาไทยทาง 

จุลชีววทิยา 

จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยขีองจุลนิทรยี 

ยสีตและเทคโนโลยขีองยสีต 

ภูมปิญญาทองถิ่นกับ 

จุลนิทรยี 

โครงงานทางจุลชีววทิยา 1 

การฝกงานทางจุลชีววทิยา 

สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา 

ภูมปิญญาในการดําเนนิชีวิต 

3 

1 

3 

1 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

1 

6 

3 

จัดการเรยีนการ

สอนใหมกีาร

ทํางานเปนกลุม 

 

มกีารเยีย่มชม 

โรงงานและชุมชน 

 

มกีารสอดแทรก 

คณุธรรม 

จรยิธรรม ใน

รายวชิาตาง ๆ  

5. ผลติบัณฑติที่มี

ความใฝรู เพือ่

สามารถสรางสรรค

งานขึ้นเองไดใน

กรอบแนวคดิการ

พัฒนาอยางยั่งยนื  

 

326-322 

 

326-323 

 

326-424 

326-428 

326-429 

326-431 

 

326-491 

326-492 

326-495 

326-496 

326-497 

นวภูมิปญญาไทยทาง 

จุลชีววทิยา 

การประกนัคณุภาพ

หองปฏบิตักิารทางจุลชีววทิยา 

จุลชีววทิยาสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยขีองจุลนิทรยี 

การวเิคราะหทางจุลชีววทิยา 

สขุาภิบาลและระบบความ

ปลอดภัยในอาหาร 

โครงงานทางจุลชีววทิยา 1 

โครงงานทางจุลชีววทิยา 2 

หัวขอพเิศษทางจุลชีววทิยา 1 

หัวขอพเิศษทางจุลชีววทิยา 2 

สหกจิศกึษาทางจุลชีววทิยา 

1 

 

2 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

1 

1 

6 

จัดการเรยีนการ

สอนใหมกีาร

ทํางานเปนกลุม 

มปีฏบิตักิาร มี

โจทยปญหาจาก

ทองถิน่ การ

นําไปใชจรงิ 
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ภาคผนวก ซ.  เอกสารเปรยีบเทียบความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิกับการ

  ดําเนินการหรอืคําชี้แจงของผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 

รองศาสตราจารย ดร.วเิชียร กจิปรชีา 

การดาํเนินการ 

เปนหลักสูตรที่ดมีาก เนื้อหาแนน มวีชิาบงัคบัพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตรชีวภาพและทีเ่กีย่วของทีค่รบถวน  มวีชิาเอก

เลอืกทีห่ลากหลาย มขีอเสนอดังนี้ 

 

หนา1.5.3 นักศกึษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยเปน

อยางด ีอยางเดยีวอาจไมพอ ตองมคีวามสามารถ

ภาษาอังกฤษดวย เพราะ ไมนอยกวา 30% สอนเปน

ภาษาอังกฤษ  

ตามขอ 5.2 

8 ขอยอย นาระบุสถาบันการศกึษาในระดับไมเกนิ 

มัธยมศกึษา 

 

หนา14. แผนการพัฒนาที่ระบุไว มปีระเดน็ทีไ่ดมกีารเสนอ

ไวเมื่อตรวจประกันหลักสูตรที่ผานมาหรอืไม 

ถาไมควรนาํมาเตมิ  และเพิ่มกลยทุธและหลกัฐานตวับงช้ี 

 

หนา17 ขอ2) ปพ.ศ.ผิด ตองเริม่ป 2560 ไมใช 2555 

 

คาใชจายดาํเนนิการในปที ่2, 3, 4 ควรสูงกวาปแรก

เนื่องจากมีนสิติเพิม่ขึ้นปละ 50 สวนปที ่4 และ 5 เทากันได

เพราะจํานวนนสิติเทากนั 

 

หนา18 หมวดศึกษาทั่วไปเกณฑ สกอ ไมนอยกวา 30 

หนวยกติ ใชไหมครับ ทีร่ะบุไว หนา 163 แตทีท่าํไวไมนอย

กวา 28 

 

หนา 36 ตารางทีช่องตําแหนงวชิาการ มกีารเติม เปน ดร 

ซึง่ไมใชตาํแหนงวิชาการ 

 

 

 

 

เพิ่มเตมิตามคําเสนอแนะ 

 

 

 

 

เพิ่มเตมิตามคําเสนอแนะ 

 

 

มปีระเด็นเรื่องทักษะดานภาษา กับเทคนคิทางจุล

ชีววทิยาใหมๆ ทีน่กัศกึษาตองการเรยีนรู ซึง่ทาง

หลกัสตูรไดบรรจุลงในรายวิชาและกจิกรรมแลว 

 

ดําเนนิการแกไขเรยีบรอยแลว 

 

คาใชจายรวมในการดําเนนิการสูงขึ้นตามจํานวน

นกัศกึษา แตคาใชจายตอหัวจะลดลง ซึง่เปนการ

คํานวณโดยหนวยงานนโยบายและแผน 

 

ดําเนนิการแกไขเรยีบรอยแลว 

 

 

 

ดําเนนิการแกไขตามขอเสนอแนะ 
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ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 การดาํเนินการ 

หนา 23 และหนาอื่นทีเ่กีย่วของวชิา 326-498 ประมวล

ความรอบรู ไมใชวชิาทีม่กีารเรยีนการสอน จะมานบัเปน

หนวยกติไมได ไมสามารถกําหนดผลลัพธการเรยีนรูได 

 

 

หนา 40 การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา ขอ 2 

ที่จะพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษนัน้ ทักษะดานนี้อยูใน

ทักษะ 5 ดานอยูแลว 

 

 

แผนทีก่ระจายเรยีนรู ในแตละผลลพัทธการเรยีนรูมขีอยอย

มากถงึ8 ขอยอย ในความรู แตสวนใหญไมมกีารระบาย

ความรับผิดชอบในขอ 7/8 

 

วชิาสรีรวทิยาของจุลนิทรยี ควรอธบิาย คาํวา สรรีวทิยา

ของจุลนิทรยี ในคําอธบิายรายวชิา 

เนือ่งจากรายวชิานี้ไมไดทาํการสอบวัดความรู

นกัศกึษาเพยีงอยางเดยีว แตมกีารจัดการเรยีน

การสอนที่ใหนักศกึษาไดแลกเปลี่ยนเรยีนรูซึ่งกัน

และกนักอนทีจ่ะมกีารสอบประมวลความรู  

 

ทางหลักสูตรเล็งเห็นวาทักษะดานนี้นาจะเปนจุด

แข็งสําหรับนักศกึษาของหลักสูตร จึงนํามาเนน

เปนคุณลักษณะพเิศษ เนื่องจากทางหลกัสตูรมี

กจิกรรมเสรมิทกัษะดานนี้ 

 

ขอ 7 และ 8 เปนมาตรฐานการเรยีนรูที่นํามาจาก

ของมหาวทิยาลัย ที่จะใชในวชิาศึกษาทั่วไป 

 

 

ดําเนนิการแกไขตามขอเสนอแนะ 

ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สกุณณี บวรสมบัต ิ

การดาํเนินการ 

เนื้อหาหลกัสูตร  การจัดการเรยีนมคีวามเหมาะสม อาจจะ

ดูเรยีนหนักในป 1-3  แตมเีวลาในการทาํโครงงานทางจุล

ชีววทิยาและสหกจิศกึษาในช้ันปที่ 4 

 

มเีนื้อหาบางรายวชิาทีค่วรจัดการการเรยีนการสอนไป

ดวยกนั ไดแก  รายวชิา 326-241 อนุกรมวธิานของ

แบคทเีรยี และ รายวิชา 326-442  ระบบการจัดหมวดหมู

ของแบคทเีรยี เพราะเนื้อหาวชิาไปดวยกัน  การแยกเปน 2 

รายวชิา และจัดการเรยีนการสอนคนละเทอมและคนละช้ัน

ปอาจทําใหไมเขาใจเนื้อหาที่ตอเนื่องกันได 

 

 

 

 

 

เนือ่งจากรายวชิา 326-241 อนุกรมวธิานของ

แบคทเีรยีเปนวชิาที่ใหความรูพื้นฐานในเรื่องของ

การจัดจําแนก บงช้ีชนดิของแบคทเีรยีโดยใชวธิี

ทางชีวเคมี สณัฐานวทิยา จึงกาํหนดใหเรยีนใน

ช้ันปสอง สวนวชิา 326-442 ระบบการจัด

หมวดหมูของแบคทเีรยี เปนวชิาทีต่องใชความรู

ทางดานพันธศุาสตร ซึง่ตองผานการเรยีนในช้ันป

ทีส่ามกอน จึงกาํหนดใหนกัศกึษาเรยีนวชิานี้ใน

ช้ันปทีส่ี ่
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ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สกุณณี บวรสมบัต ิ

การดาํเนินการ 

ไมบังคับเรยีนวชิาพันธุศาสตร ซึ่งเปนวชิาที่เปนพื้นฐาน  แต

ใหเรยีนรายวชิาพันธุศาสตรของจุลนิทรยีเลย  อาจทําให

นักศกึษาพลาดโอกาสที่จะเขาใจความเกี่ยวเนื่องกันกับ

สิง่มชีีวติอืน่ 

 

รายวชิา 327-202 ปฏบิตักิารจุลชีววทิยา  ทําไมจึงอยูตาง

สาขาวิชา/ภาควชิากบัรายวิชา 326-202 จุลชีววทิยาทั่วไป  

ไมทราบวาการจัดการเรยีนการสอนเปนอยางไร  เนื้อหา

ภาคบรรยายและภาคปฏบิัตคิวรสอดคลองกนั  การอยูตาง

สาขาวิชา/ภาควชิา  ทําใหเกดิปญหาหรอืไม 

 

รายวชิา 326-481  ไวรัสวิทยา มจํีานวนหนวยกติ 2 หนวย

กติ  ควรปรับเปน 3 หนวยกติหรอืไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวชิา 326-495 และ 326-496  หัวขอพเิศษทางจุล

ชีววทิยา  มจํีานวน 1 หนวยกติ  เสนอใหเพิม่รายวชิา หัวขอ

พเิศษทางจุลชีววทิยา 3  จํานวน 2 หนวยกติ  สําหรับกรณี

มเีรือ่งราวพเิศษทีม่เีนื้อหามากกวา 15 ช่ัวโมง  จะทาํให

สามารถจัดสอนไดครบถวนตามเนื้อหาทีต่องการ  ทั้งนี้เมือ่

จัดการเรยีนการสอนไปแลวหากคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรเห็นวามคีวามเหมาะสม  ภายหลังอาจนาํไปเปด

เปนรายวชิาใหมได 

 

นกัศึกษาจะไดเรยีนหัวขอพันธุศาสตรของ

สิง่มชีีวติชนดิอื่น ในรายวชิาชีววทิยา 1 และ 2 ซึง่

จากเนื้อหามคีวามพอเพยีงที่จะเปนความรู

พื้นฐานที่จะนํามาใชในการเรยีนขัน้ตอไป 

 

ทัง้สองรายวิชาเปนวิชาพื้นฐานของทางภาควชิาที่

สอนใหกับนักศกึษาของภาควชิาและนักศกึษา

ตางคณะ มกีารจัดการเรยีนการสอนที่สอดคลอง

กันในหัวขอบรรยายและปฏิบัตกิาร 

 

 

หลักสูตรเดมิรายวชิา 326-481 ไวรัสวทิยา มี

จํานวน 3 หนวยกติ เนือ่งจากรายวชิานี้ไมมี

ปฏบิัติการ ทําใหมีชั่วโมงสอนมากถงึ 45 ชม. ใน

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ทางภาควชิา

พจิารณาแลวเห็นวาสามารถปรับหัวขอการเรยีน

การสอนใหเหลอืเพยีง 2 หนวยกติได และจะไป

เพิ่มรายวชิาบังคับในดานอื่นที่มคีวามจําเปน

อยางยิง่ตอนกัศกึษาในการทาํงาน เชน การ

ประกันคุณภาพฯ 

 

ทางหลักสูตรพิจารณาเห็นวารายวิชาหัวขอพเิศษ

ทางจุลชีววทิยาสวนมากจะเปนหัวขอสําคัญ

เรงดวนทีต่องการใหนักศกึษาเรยีนรู ซึ่งจะมเีวลา

ในการเตรยีมการเรยีนการสอนจํากัด อกีทัง้ไม

ตองการใหนักศึกษาตองลงทะเบยีนจํานวนหนวย

กติมากเกนิไปตอภาคการศึกษา เพราะแผนการ

เรยีนคอนขางที่จะหนกั จึงกําหนดไวที ่1 หนวย

กติ แตหากมเีนื้อหามากในหัวขอนัน้ ๆ ก็จะ

พจิารณาเปดใหเรยีนหัวขอพเิศษตวัทีส่อง 
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ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 3 

รศ.ดร.จรยิา ชมวารินทร 

การดาํเนินการ 

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงนี้มจุีดเดน/ ขอแตกตางจากเดมิ

และแตกตางจากมหาวทิยาลัยอื่นอยางไร 

 

ควรเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงคหลังหัวขอ

วัตถุประสงคดวย 

 

ผลติบณัฑติทีด่ ีเกง และมคีวามสขุในการทํางาน จะ

ประเมนิมคีวามสุขในการทํางานอยางไร 

 

ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน ที่มุงเปน

มหาวทิยาลยัช้ันนําในระดบัภูมภิาคเอเชีย ภาควิชามกีล

ยทุธทีจ่ะประเมนิอยางไร และเทยีบภาควชิาจุลชีววทิยา

ของมหาวทิยาลัยใด ในประเทศใด ตอนนี้อยูในระดับใดใน

ประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคควรเพิ่ม มคีวามรอบรูดานวทิยาศาสตร

พื้นฐาน สามารถวเิคราะหและแกปญหาดวยวธิทีาง

วทิยาศาสตร 

 

แผนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ควรทําเปนหัวขอหลักที่

ชัดเจนและเปนระบบ  

 

กลยุทธ ควรตอบสนองแผนพัฒนาใหชัดเจน เชน  

อาจารย สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนดานใด ดงัที่

เขยีนมาถูกตองแลว แตเปนรายละเอยีด ในหัวขอหลัก 

สนับสนุนดานวิจัยดวยหรอืไม สนับสนุนการตพีมิพผลงาน

หรอืไม 

นกัศกึษา เพิม่หนวยกติของรายวชิาใดบาง เพิ่มวชิาเลอืก

หรอืไม 

ความแตกตางกับหลักสูตรเกาไดอธบิายไวในเลม

หลกัสตูรแลว พรอมเพิม่จุดเดนตามคําแนะนํา 

 

เพิ่มตามขอเสนอแนะ 

 

 

ใชการประเมินคราวๆจากผูใชบณัฑติ และให

บัณฑติที่จบไปแลวประเมนิดวย 

 

ภาควชิาไดเขารวมการประเมนิกบัสกอ. ได

คะแนน 4 ซึ่งเปนที่นาพอใจ แตยังไมมกีารจัด

อันดับในระดับภาควชิา 

 

 

 

เพิ่มตามขอเสนอแนะ 

 

 

 

เปนรูปแบบของคณะและมหาวทิยาลยัจึงไมขอ

เปลี่ยนแปลงตามขอเสนอแนะ 

 

เนื่องจากเปนกลยุทธดานการจัดการเรยีนการ

สอนเสรมิทักษะเดนดานศตวรรษที่ 21 และทักษะ

ภาษาอังกฤษ กลยทุธทีต่ั้งไวจึงเนนไปทีส่อง

ทักษะหลักนัน้ สวนดานการวจัิยและการตพีมิพ

จะไปเพิ่มในกลยุทธในหมวดที่ 6 การพัฒนา

อาจารย 
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ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 3 

รศ.ดร.จรยิา ชมวารินทร 

การดาํเนินการ 

กลยุทธในการสงเสรมิทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควร

เพิ่มสัดสวนการเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษทุกรายวชิา 

เปนกี่เปอรเซ็นต และหลกัฐานตวับงช้ีควรต้ังเกณฑไววา

อยางนอยกีเ่ปอรเซ็นต  

 

หลกัสตูรและอาจารย หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไปควรเปน 

30 หนวยกติ 

 

แผนทีก่ระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชาควรทบทวนดวย เชน วิชาจุลชีววทิยา

ทั่วไป หัวขอความรู ควรม ีO ในหัวขอ 8 หรือไม 
 

เพิ่มตามขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

 

 

เนื่องจากเปนวิชาพื้นฐานและสอนใหกับนักศกึษา

จํานวนมากในช้ันเรยีนขนาดใหญ วชิานี้จึงไมได 

เนนทักษะดานการแสวงหาความรูจากงานวจัิย 

ความเห็นของกรรมการผูมสีวนไดสวนเสยี 

คุณกิง่กาญจน หลีจ้ิน 

การดาํเนินการ 

จากหลกัสตูรทีอ่านมาทั้งหมดมกีารปรับปรุงมากขึ้นและ

ปรับใหทันสมัยกวาตอนที่เรียนเยอะมาก เนื้อหาครอบคลุม

พื้นฐานที่จะตองเรยีนรูและนําไปประยุกตใชในการทํางาน 

แตมคีวามเห็นเพิม่เติมทีค่ดิวามปีระโยชน และนํามาใชได 

เผือ่จะไดสอดแทรกเนื้อหาในบางรายวชิาทีเ่หมาะสม หรอื

ถามอียูแลว อาจจะตองเนนย้าํเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1.หลักสูตรการประกันคุณภาพหองปฏบิัตกิารจุลชีววทิยา 

ไมแนใจวารวมเกีย่วกบัการเรยีน ISO17025 requirement 

ดวยหรอืเปลา เพราะตอนสัมภาษณถาเคยบอกวาเรยีนมา 

และมใีบเกยีรตบิัตรดวยก็จะไดรับการพจิารณาเปนพเิศษ

ในการรับเขาทํางาน หรอือาจจะมเีรือ่ง ISO 9000 ISO 

14001 หรอืในสวนของ GMP, GLP, GxP จะเปน

ผลประโยชนกับนักศกึษา เพราะสวนใหญพวกบรษิัทหรอื

โรงงานตางๆ ระบบคุณภาพเหลานี้ถอืเปนระบบที่ทาง

บรษิทัมอียู หรอืพยายามจะทาํใหม ีซึง่จําเปนที่นักศกึษา

ควรตองศกึษาเรยีนรูไว 

 

 

 

 

 

 

รายวชิาประกนัคณุภาพหองปฏบิัติการทางจุล

ชีววทิยาจะเรยีนเกี่ยวกับ ISO 17025 เปนหัวขอ

หลักในรายวชิานี้ ซึ่งจะเปนประโยชนกับนักศกึษา

โดยตรง  สวนการประกันคุณภาพอื่น ๆ เชน 

GMP นักศกึษาเรยีนรูในรายวชิาอื่นๆ เชน  

จุลชีววทิยาทางอาหาร สุขาภิบาลและความ

ปลอดภัยในอาหาร นอกจากนี้คณะยังมกีารจัด

อบรมดานประกันคุณภาพเพื่อเตรยีมความพรอม

กอนสาํเร็จการศกึษาดวย 
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ความเห็นของกรรมการผูมสีวนไดสวนเสยี 

คุณกิง่กาญจน หลีจ้ิน 

การดาํเนินการ 

2.ปจจุบัน มตํีาแหนงสําคัญอกีตําแหนงที่เพิ่มเขามาใน

โรงงานหรอืบรษิทัใหญๆ  คือ ตาํแหนง Plant Hygienist ซึง่

ตองเกง 2 เรือ่ง คอื  เรื่องจุลชีววทิยา กับเรื่องของ

เครือ่งจักร Hygienic design หรอืแมแตเรือ่งของ facility 

design ซึง่ตําแหนงนี้จะพจิารณาจากบคุคลทีจ่บทางดาน

จุลชีววทิยา หรอืนักวศิวกร ซึง่จากทีป่ระเมนิจากทีผ่านมา 

คนทีจ่บทางดานจุลชีววทิยาจะไดเปรยีบกวา เพราะสอนนัก

วศิวกรใหรูเรือ่งทางดานจุลชีววทิยา ซึง่เปนเรือ่งทีเ่ปน

ความรูเฉพาะทางจะยากกวา นํานกัจุลชีววทิยามาเตมิ

ความรูทางดานเครือ่งจักร แตถาเกดิมคีวามรูทางดาน

เครื่องจักรเพิ่มเตมิ เรื่อง Hygienic design จะทําใหมโีอกาส

ในการทํางานสูง 

 

3.เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมอื อีกเรื่องที่สําคัญและตองใชคือ 

เรื่องของการสอบเทยีบ (Calibration) การทวนสอบ 

(Validation) Verification, หรอื Qualification หากบรรจุอยู

ในหลักสูตรจะเปนประโยชนอยางมากตอนักศกึษา 

 

4.เรือ่งของกฏหมายเกีย่วกบัทางดานจุลชีววทิยา หรอื

ขอกําหนดตางๆที่เกีย่วของ และ วธิกีารทดสอบ หรอืวธิี

มาตรฐานตางๆ เชน USP, BP, JP, BAM ตองมคีวามรูเพือ่

ประกอบการสัมภาษณหรือการทํางาน 

 

5.ในสวนของภาคปฏบิัต ิสวนใหญจะไมตางกนัมากในเรื่อง

ของพื้นฐาน เพราะตอนเรยีนนักศกึษาจะไดฝกหัด หรอืได

ทาํจรงิ ๆ จัง ๆ คอืชวงของการทํา project นักศกึษาที่ได

ปฏบิตัจิรงิ ไดทาํเยอะ กจ็ะสามารถนํามาใชในการทาํงาน

ไดดเียีย่ม เนนย้าํใหขึ้นใจเรื่อง Aseptic Technique 

 

 

หลักสูตรจะพจิารณาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มเปน

วชิาเลอืก หรอืแนะนําใหนกัศึกษาลงรายวชิา

เพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอเหลานี้จะมอียูในรายวิชาประกนัคณุภาพ

หองปฏบิตักิารทางจุลชีววทิยา นอกจากนี้คณะ

ยังมกีารจัดอบรมดานประกันคุณภาพเพื่อเตรยีม

ความพรอมกอนสาํเร็จการศกึษาดวย 

 

ทางหลักสูตรจะนําไปปรับปรุงเพิ่มหัวขอดังกลาว

ในรายวชิาที่เกี่ยวของ 

 

 

 

ในหลักสูตรกําหนดใหมกีารสอบปฏบิัตมิากขึ้น 

เชนในรายวิชา วธิทีางจุลชีววทิยา 
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ความเห็นของกรรมการผูมสีวนไดสวนเสยี 

คุณกิง่กาญจน หลีจ้ิน 

การดาํเนินการ 

สวนความรูเสริมอื่นๆที่สําคัญที่จําเปนตองมเีพิ่มเตมิ ซึ่ง

นาจะเปนความตองการของตลาดแรงงานสวนใหญ 

- ภาษาองักฤษ ซึง่สําคญัมาก ทั้งในสวน writing, 

speaking, reading มคีนสวนนอยทีเ่กง เพราะตองมาจาก

ความสนใจสวนตวั ความพยายาม ฝกหัด ฝกฝน สําหรับ

หลกัสตูรใหมไดมกีารเพิม่เติมการเรยีนภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้น 

3 หนวยกติ ซึง่ดอียูแลว แตถามมีากกวากจ็ะดีมาก

ขึ้น  เพราะไดใชตลอดในชีวิตการทํางาน เนนย้ําสําหรับ

บรษิัทใหญ ๆ สําคัญมากที่สุดตองสื่อสารได 

- คอมพวิเตอร จากนอง ๆ ใหมที่จบมาจากหลายๆสถาบัน 

ในสวน Excel, Word ใชงานกันเปนนอยมากซึ่งตางกับโลก

ภายนอกซึ่งเปนยุคของไฮเทค ไอท ีซึ่งในปจจุบันนี้พบวา

เดก็จบใหมใชงานพื้นฐานยังไมคอยได ตองใหรุนพี่มาสอน 

 

นอกจาก hard skill พวกนี้แลวที่ขาดไมไดคอื soft skill เนน

ย้ําเปนพเิศษ คอืกลาพูด กลาทํา กลาแสดงออก ควรมเีวที

ใหนักศกึษาไดแสดงความคิดเห็น ได discussion หรอื 

present หรอื brainstorming เผ่ือใหเกดิความม่ันใจเมื่อมา

ทํางาน ถาเทยีบกับเด็กที่จบในสถาบันในสวนกลาง จะ

ไดเปรยีบบางในสวนนี้  เรื่องอื่นๆที่อาจมีสวนเสรมิเพิ่มเตมิ 

อาทเิชน Leadership, systematic thinking, problem 

solving นาจะเปนสวนสงเสรมิใหชีวติการทาํงานราบรืน่และ

กาวหนาอยางตอเนื่อง 

ภาควชิาควรจัดใหมกีจิกรรมพี ่ๆ ศษิยเกาไดไปเลา

ประสบการณ ชีวติการทาํงาน ซึง่สําคญัมาก เพราะ

นักศกึษาทีจ่บใหมสวนใหญจะไมเคยไดรับการแนะแนว

วชิาชีพมากอน จะไดเตรยีมตวัเตรยีมใจ เปลีย่นชีวิตจาก

การเรยีน ซึง่สบายๆมาทาํงานซึง่ความรับผิดชอบมากขึ้น 

เครยีดและมกีารตัดสนิใจมากขึ้น ทําใหนองจินตนาการวาด

ภาพชีวิตตวัเองได หรอืวางแผนอนาคตไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

 

หลักสูตรเล็งเห็นความสําคัญดานนี้เปนอยางมาก 

มกีารสอนเสริมภาษาองักฤษ และมกีารเรยีนการ

สอนที่เปนภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนี้คณะ

ยงัมกีารจัดอบรมทกัษะตาง ๆ เพื่อเตรยีมความ

พรอม 

 

 

ทางหลักสูตร จะเนนย้ําใหนักศึกษาตระหนักถงึ

ความสําคัญของทกัษะดานคอมพวิเตอรมากขึ้น 

 

 

 

หัวขอที่สําคัญดาน soft skill ทางคณะจะมกีารจัด

อบรมกอนนักศกึษาจบทุกป ทางหลักสูตรจะ

กระตุนใหนักศกึษาเขารวมการอบรมเพื่อ

ประโยชนในการทํางานตอไป 

กอนสาํเร็จการศกึษาดวย 

 

 

 

 

ทางหลักสูตรจัดกจิกรรมนี้เปนประจําทุกป 
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ความเห็นของกรรมการผูมสีวนไดสวนเสยี 

ดร.เสาวภา เขยีนงาม 

การดาํเนินการ 

จากภาพรวมที่เปนกรรมการในสวนผูมีสวนไดสวนเสีย  

หนวยกิตทั้งหมด 134 หนวย ในหลักสูตรมีความเหมาะสม

และเพียงพอสําหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี โดยแต

ละรายวิชามีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการสอดคลอง

กัน ทําใหนักศึกษาเห็นภาพมากขึ้นเมื่อลงปฏิบัติการจริง  

ตลอดทั้งมีการฝกงาน และสามารถเลือกแผนการเรียนทั้ง

ในสวนที่มีและไมมีสหกิจศึกษา ซึ่งสามารถตอบโจทย

สําหรับนักศกึษาที่จะเลอืกศกึษาตอ หรอืเขาทํางาน 

ขอเสนอแนะ: 

1. ทัง้นี้ในแผนพัฒนาหลักสูตร ตองการผลิตบุคลากรที่มี

ความสามารถทางดานจุลชีววิทยาประยุกต เชน อาหาร 

เกษตร สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และการแพทย ซึ่งใน

รายวิชาที่เปดสอนมีทั้งจุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยา

สิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม และวิทยา

แบคทีเรียการแพทย แตยังขาดทางดานเกษตรกรรม   

ดังนั้นจึงอยากใหมีรายวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร เปน

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทยในการผลิตบัณฑิต 

หรือสอดแทรกการใชประโยชนจากจุลชีววิทยาทาง

การเกษตรในบางรายวชิาที่เปนไปได 

2. ไมแนใจวาในรายวิชาหลักการวิจัยทางชีววิทยา ที่

อธิบายรายวิชาวา ทฤษฎีความรูเบื้องตนและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ไดรวมถึงการนําขอมูลทางสถิติ เขาไป

ชวยในงานวิจัยทางจุลชีววิทยาดวยหรือไม เพราะในการ

ทํางานวิจัยดานจุลินทรียในปจจุบันมีการใชสถิติเขามามี

บทบาทคอนขางมาก ซึ่งนักวิจัยสวนใหญทางดานจุล

ชีววทิยาคอนขางมปีญหาในการเลอืกใชขอมูลทางสถติ ิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรไดเพิ่มหัวขอจุลชีววทิยาดาน

เกษตรกรรมในรายวชิาทีเ่ปดใหมคอื นวภูมิ

ปญญาทองถิน่ทางจุลชีววทิยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวชิาหลกัการวิจัยทางชีววทิยาเปนรายวชิา

ของภาควชิาชีววทิยา มหัีวขอเกีย่วกบัสถติิ

ทางการวจัิยดานชีวภาพ ที่สอนหลักการใชสถติิ

ในงานวจัิยทางชีวภาพ 
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ความเห็นของกรรมการผูมสีวนไดสวนเสยี 

ดร.เสาวภา เขยีนงาม 

การดาํเนินการ 

3. จากหนา 163 ในหลักสูตรเกา สวนของหมวดวิชา

เฉพาะ 93 หนวยกติ (26+50+21) คอื เทากับ 97 หรอื

เปลาคะ แตถารวมทั้งหมด 30+97+6+1 = 134 ซึง่เทากบั

หลกัสตูรใหม  

 

4. ในหลักสูตรเขยีนไววารับนักศกึษาตางชาต ิซึ่งคาใชจาย

ในการศกึษาใชเกณฑเดยีวกับนักศึกษาไทยหรอืไม ซึ่งอาจ

มผีลตองบประมาณตามแผน      

 

แกไขตัวเลขใหถูกตองเรยีบรอยแลว หลักสูตรเกา

ม ี133 หนวยกติ สวนหลักสูตรใหม 134 หนวย

กติ 

 

 

คาใชจายในการศกึษาใชเกณฑเดยีวกับนักศกึษา

ไทย เนื่องจากหลักสูตรจะรับนักศึกษาตางชาตทิี่

สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารไดดี 
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ภาคผนวก ฌ. 

 

 

 

 

 

ระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

__________________ 

 

  ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษา ขั้นปริญญาตรีใหม 

ดังนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 และโดยมติ

สภามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 367(5)/2558 เมือ่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 จึงใหกําหนดระเบียบ

วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวดังน้ี 

 

  ขอ 1   ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2558” 

 

  ข อ  2    ให ใ ช ร ะ เ บียบ น้ี สํ าห รับ นัก ศึกษาตามห ลัก สูตร ขั ้นป ริญญาต รี  ซึ่ ง เ ข า ศึกษา ใน

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ต้ังแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป 

 

  ขอ 3   ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี    พ.ศ. 2547 

และ พ.ศ. 2552 และบรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ หรือประกาศอื่นใดท่ีมีอยูกอนระเบียบฉบับน้ีและมีความ

กลาวไวในระเบียบน้ี หรือท่ีระเบียบน้ีกลาวเปนอยางอืน่ หรือท่ีขดัหรือแยงกบัความในระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 

  ขอ 4   ในระเบียบน้ี เวนแตจะมขีอความใหเห็นเปนอยางอืน่ 

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

   “อธิการบดี”     หมายความวา  อธิการบดมีหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

   “คณะ”           หมายความวา  คณะหรือวทิยาลัยหรือหนวยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู 

   “คณบดี”         หมายความวา  คณบดหีรือผูอํานวยการวทิยาลัยหรือผูบริหารหนวยงานท่ี

นักศึกษาสังกัดอยู 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ

ประจาํวทิยาลัย หรือคณะกรรมการหนวยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู 

“ภาควชิา”       หมายความวา  ภาควชิาหรือหนวยงานท่ีรับผดิชอบหลักสูตร  

สาขาวชิาเอก ท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู 
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“หนวยกติสะสม” หมายความวา หนวยกติท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพือ่ใหครบตามหลักสูตร

สาขาวชิาน้ัน 

“สถาบันอุดมศึกษาอืน่” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ท่ีมคีณุภาพและ

มาตรฐาน จดัต้ังถกูตองตามกฎหมาย ท้ังในหรือตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

 

  ขอ 5   การรับนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรข้ันปริญญาตรี โดยวธีิดังน้ี 

5.1  การคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึง่

ดําเนินการโดยองคกรหรือหนวยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบ 

5.2  การรับตามท่ีมหาวทิยาลัยกาํหนด ไดแก 

      5.2.1 การคดัเลอืกโดยวธีิรับตรง 

      5.2.2 การสอบคดัเลอืกเขาศึกษาหลักสูตรตอเนือ่ง 

5.3  การรับตามขอตกลงความรวมมอืระหวางสถาบันหรือขอตกลงของเครือขายความ

รวมมอืระหวางสถาบัน 

5.4  การรับนักศึกษาเปนผูรวมเรียน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

การศึกษาของผูรวมเรียนและประกาศผูรวมเรียนน้ัน ๆ 

5.5  วธีิอืน่ ๆ ท่ีสภามหาวทิยาลัยกาํหนด 

 

  ขอ 6   คณุสมบัตขิองผูมสีทิธ์ิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

6.1  สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือการศึกษาอืน่ท่ีเทียบเทา 

6.2  ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5  

6.3  ไมเปนโรคติดตอรายแรง เร้ือรังท่ีแพรกระจายได หรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 

  ขอ 7   การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูมสีทิธ์ิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามกําหนด และ

รายละเอียดท่ีมหาวทิยาลัยจะประกาศเปนคราว ๆ ไป มฉิะน้ันจะถอืวาสละสทิธ์ิ 

ขอ 8   คาธรรมเนียมการศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีตองชําระใหกับมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามรายละเอียด    ท่ี

มหาวทิยาลัยกาํหนด 

 

ขอ 9   ระบบการศึกษา 

9.1  มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะ และ

ภาควชิาตาง  ๆ  คณะหรือภาควชิาใด  มหีนาท่ีเกีย่วกบัวชิาการดานใด  มหาวิทยาลัยจะสงเสริมให อํานวยการศึกษาใน

วชิาการดานน้ันแกนักศึกษาท้ังมหาวทิยาลัย 

9.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก โดยปการศึกษาหน่ึง ๆ มี 2 

ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง และภาคการศึกษาท่ีสอง     โดยแตละภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนเพิ่มอีกได ซึ่งเปนภาค
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การศึกษาท่ีไมบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาค

การศึกษาปกติ 

      มหาวทิยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอืน่ได เชน ระบบไตรภาค หรือ ระบบจตุรภาค โดย

ใหมจีาํนวนช่ัวโมงเรียนของแตละรายวชิาเทากบัภาคการศึกษาปกติของระบบทวภิาค 

9.3  การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิต   ตาม

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

      9.3.1 ภาคทฤษฎ ีใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา หรือกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ

อืน่ หน่ึงช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนช่ัวโมงรวมไมนอยกวา    15 ชัว่โมง ใหนับเปนหนึ่ง

หนวยกติ 

      9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2–3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหน่ึงภาค

การศึกษาปกติ หรือจาํนวนช่ัวโมงรวมระหวาง 30–45 ช่ัวโมง ใหนับเปนหน่ึงหนวยกติ 

      9.3.3 การฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือการฝกอื่น ๆ ใชเวลา 3–6 ชั่วโมง  ตอสัปดาห 

ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือจาํนวนช่ัวโมงรวมระหวาง 45–90 ช่ัวโมงหรือเทียบเทา        ใหนับเปนหน่ึงหนวยกติ 

      9.3.4 สหกิจศึกษาเปนการศึกษาท่ีใชเวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอยาง

ตอเนือ่ง ไมนอยกวา 16 สัปดาหและไมนอยกวา 6 หนวยกติ ท้ังน้ีตองผานการเตรียมความพรอม     กอนออกปฏบัิตสิห

กจิศึกษาไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 

      9.3.5 การศึกษาดวยตนเอง เปนการศึกษาท่ีนักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวย

ตนเองเปนหลัก โดยมอีาจารยผูสอนใหคาํปรึกษา เชน รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปญหาพิเศษ ใชเวลา   2-3 ชั่วโมงตอ

สัปดาห ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทาท้ังในหองปฏบัิตกิาร และนอกหองเรียนใหนับเปนหน่ึงหนวยกติ 

      9.3.6 การศึกษาบางรายวชิาท่ีมีลักษณะเฉพาะ มหาวทิยาลัยอาจกําหนดหนวยกิต โดย

ใชหลักเกณฑอืน่ไดตามความเหมาะสม 

9.4  คณะเจาของรายวิชาอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา เพื่อให

นักศึกษาสามารถเรียนรายวชิาน้ันไดอยางมปีระสทิธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผดิเงือ่นไข ใหถอืเปนโมฆะในรายวชิาน้ัน 

 

ขอ 10   การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวชิา 

10.1  การลงทะเบียนเรียน 

10.1.1 กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา

ใหเปนไปตามท่ีมหาวทิยาลัยกาํหนด 

10.1.2 นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนดสัปดาหแรกนับจากวันเปด

ภาคการศึกษาปกติ หรือพนกาํหนดสองวันแรกภาคฤดูรอน จะหมดสทิธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 

10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน ตองยื่นคํารอง

ขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษานั้น หากไมปฏิบัติดังกลาวมหาวิทยาลัยจะถอนช่ือ

นักศึกษาผูน้ันออกจากทะเบียนนักศึกษา 

10.1.4 การลงทะเบียนรายวชิาตาง ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

มฉิะน้ันจะถอืวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ 
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10.1.5 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 3 หนวยกิต 

และไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบน้ี 

ตองลงทะเบียนเรียนไมเกนิ 16 หนวยกติ    

10.1.6 ภาคฤดูรอน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกนิ 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษา

ในภาวะรอพนิิจ และนักศึกษาในภาวะวกิฤตตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบน้ี ลงทะเบียนเรียนได  ไมเกนิ 6 หนวยกติ 

10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมจีาํนวนหนวยกิตมากกวา หรือนอยกวา  ท่ีกําหนด

ไวในขอ 10.1.5 และ 10.1.6 ตองขออนุมตัคิณบดโีดยผานอาจารยท่ีปรึกษา มฉิะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาว

เปนโมฆะ         

10.1.8 ในกรณีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดวิชา

หน่ึง หรือจาํกดัจาํนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดกไ็ด 

10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม ตองกระทําภายในสัปดาหแรกของภาค

การศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูรอน 

 10.2 การถอนรายวชิา  

        10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด ใหมผีลดังน้ี 

       10.2.1.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน รายวชิาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

       10.2.1.2 ถาถอนเมือ่พนกาํหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน    12 สัปดาห

แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูใน 5 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และผานอาจารยผูสอน และรายวชิาน้ันจะปรากฏใน  ใบแสดงผลการศึกษา โดยจะ

ไดสัญลักษณ W 

       10.2.1.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ 

10.2.1.2 แลว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาไมได ยกเวนกรณีความผิดพลาด   ไมไดเกิดจาก

นักศึกษา 

 

ขอ 11   การวัดและประเมนิผล 

11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน

ในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผู สอน หรือผูท่ีคณะเจาของ

รายวชิาจะกําหนด ซึ่งอาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

การรวมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะเจาของรายวิชาจะกําหนดในแตละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมีไดหลาย

คร้ัง และการสอบไล หมายถงึ การสอบคร้ังสุดทายของรายวชิาน้ัน 

11.2 ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองเขารับการวัดและประเมินผล  ตามกิจกรรม

ท่ีอาจารยผูสอนรายวชิาน้ัน ๆ กาํหนด และตองเขาเรียนตามแผนการสอนท่ีอาจารยผูสอนกาํหนด 

11.3 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน หรือ

สัญลักษณ 

11.3.1 การวัดและประเมนิผลเปนระดับคะแนน ม ี8 ระดับ มคีวามหมาย ดังน้ี 

ระดับคะแนน         ความหมาย              คาระดับคะแนน (ตอหน่ึงหนวยกติ) 

A                ดเีย่ียม      (Excellent)                  4.0 
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B+                 ดมีาก       (Very Good)                3.5 

B                   ด ี           (Good)                      3.0 

C+                 พอใช        (Fairly Good)              2.5 

C                   ปานกลาง   (Fair)                        2.0 

D+                 ออน        (Poor)                       1.5 

D                   ออนมาก   (Very Poor)                1.0 

E                   ตกออก     (Fail)                        0.0 

    11.3.2 การวัดและประเมนิผลเปนสัญลักษณ มคีวามหมายดังน้ี 

                        11.3.2.1 รายวชิาท่ีไมมจีาํนวนหนวยกิต เชน รายวิชาฝกงานและรายวิชาท่ีมี

จํานวนหนวยกิต แตหลักสูตรกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ เชน รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาท่ี

กําหนดในระเบียบฯ ของคณะ กําหนดสัญลักษณ ดังน้ี 

 G (Distinction) หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในข้ันด ี

 P (Pass)         หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในข้ันพอใช 

 F (Fail)          หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในข้ันตก 

 11.3.2.2 รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม กําหนดสัญลักษณ 

ดังน้ี 

 S (Satisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ  

 U (Unsatisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 

11.3.3 สัญลักษณอืน่ ๆ มคีวามหมาย ดังน้ี 

I (Incomplete) หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่อ

อาจารยผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ัน เห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไว

กอน เนือ่งจากนักศึกษายังปฏบัิตงิานซึง่เปนสวนประกอบการศึกษารายวิชาน้ัน ยังไมสมบูรณ หรือใชเมื่อนักศึกษาไดรับ

การอนุมตัใิหไดสัญลักษณ I จากคณะกรรมการประจําคณะตามความ     ในขอ 16.1.2 แหงระเบียบน้ี เมื่อไดสัญลักษณ 

I ในรายวิชาใด นักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอนเพื่อดําเนินการใหมีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาหแรกของ

ภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากวานักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนดวย 

เมือ่พนกาํหนดดังกลาว ยังไมสามารถวัดและประเมนิผลได สัญลักษณ I จะเปลีย่นเปนระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F 

หรือ U หรือ W หรือ R แลวแตกรณทัีนที  

W (Withdrawn) หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช

เมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 10.2.1.2 หรือขอ 16.1.2 

แหงระเบียบน้ี หรือเมือ่คณะกรรมการประจําคณะอนุมัติใหนักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา

ปกติถดัไป 

R (Deferred) หมายความวา เลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผลไปเปน

ภาคการศึกษาปกติถัดไป ใชสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ I และมิใชรายวิชาภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ซึ่ง

อาจารยผูสอนมคีวามเห็นวาไมสามารถวัดและประเมินผลไดกอนสิ้น 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมี

สาเหตุอนัมใิชความผดิของนักศึกษา 

การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ

ของคณะท่ีรับผดิชอบรายวชิาน้ัน และนักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ R ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม  ในภาคการศึกษา
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ปกติถัดไป จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายใน    2 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาปกติ สัญลักษณ R จะเปลีย่นเปนระดับคะแนน E ทันที 

11.4 นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน E หรือระดับ คะแนนอืน่ท่ีหลักสูตรกําหนด หรือสัญลักษณ 

F ในรายวชิาใด ตองลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ันซ้าํ เวนแตรายวชิาดังกลาวเปนรายวชิาในหมวดวชิาเลอืกตามหลักสูตร 

11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ํารายวิชาท่ีไดระดับคะแนนตั้งแต 2.00 ขึ้นไป หรือได

สัญลักษณ G หรือ P หรือ S มิได เวนแตจะเปนรายวิชาท่ีมีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอื่น การลงทะเบียนเรียน

รายวชิาใดท่ีผดิเงือ่นไขน้ีถอืเปนโมฆะ 

11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกติเปนหนวยกติสะสม 

  11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใชวิชาบังคับของหลักสูตรโดยไมนับ

หนวยกติเปนหนวยกติสะสมได การวัดและประเมนิผลรายวชิาน้ัน ใหวัดและประเมนิผลเปนสัญลักษณ S หรือ U 

  11.6.2 การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดในแตละ

ภาคการศึกษา ตามความในขอ 10.1.5 และ 10.1.6 ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเขาดวย แตจะไมนํามานับรวมในการคิดจํานวนหนวยกิตต่าํสุด ท่ีนักศึกษาตอง

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

 11.6.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม 

ท่ีไดสัญลักษณ S หรือ U แลว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา โดยใหมีการวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกมิได 

เวนแตในกรณท่ีีมกีารยายคณะหรือประเภทวชิา หรือยายสาขาวชิาและรายวชิาน้ันเปนวชิาบังคบัในหลักสูตรใหม 

11.7 การนับจํานวนหนวยกิตสะสม ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรท่ีได

คะแนนไมต่ํากวา 1.00 หรือไดสัญลักษณ G หรือ P แตบางหลักสูตรอาจกําหนดใหไดระดับคะแนนสูงกวา 1.00 จึงจะนับ

หนวยกติของรายวชิาน้ันเปนหนวยกติสะสมกไ็ด 

11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหน่ึงครั้ง ใหนับหนวยกิตของรายวิชานั้น 

เปนหนวยสะสมตามหลักสูตรไดเพยีงคร้ังเดยีว โดยพจิารณาจากการวัดและประเมนิผลคร้ังหลังสุด 

11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีไดลงทะเบียนเรียนโดย

คาํนวณผลตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

       11.9.1 หนวยจดุของรายวชิาหน่ึง ๆ คอื ผลคณูระหวางจาํนวนหนวยกติกบั   คาระดับ

คะแนนท่ีไดจากการประเมนิผลรายวชิาน้ัน 

       11.9.2 แตมระดับคะแนนเฉลีย่ประจาํภาค คอื คาผลรวมของหนวยจดุของทุกรายวิชาท่ี

ไดศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนระดับ

คะแนน 

       11.9.3 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาท่ีได

ศึกษามา ตัง้แตเร่ิมเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการ

ประเมนิผลเปนระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีไดระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกวาหน่ึงครัง้ ใหนําผล

การศึกษาและหนวยกติคร้ังหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

       11.9.4 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให

คํานวณเปนคาท่ีมเีลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมกีารปดเศษจากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 

11.10 การทุจริตในการวัดผล 
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 เมื่อมีการตรวจพบวา นักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใดใหผูท่ี

รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผูควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพรอมสงหลักฐานการทุจริตไปยังคณะท่ีนักศึกษา

น้ันสังกดั ตลอดจนแจงใหอาจารยผูสอนรายวิชาน้ันทราบ โดยใหนักศึกษาท่ีทุจริตในการวัดผลดังกลาวไดระดับคะแนน E 

หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชานัน้ และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใดประการหน่ึง ตามขอบังคับ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวาดวยวนัิยนักศึกษา 

11.11 ระเบียบและขอพงึปฏบัิตอิืน่ ๆ เกี่ยวกับการสอบท่ีมิไดระบุไวในระเบียบน้ี  ใหคณะเปน

ผูพจิารณาประกาศเพิ่มเติมได ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแตละคณะ 

 

  ขอ 12   สถานภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม

นับภาคการศึกษาท่ีไดลาพักหรือถูกใหพัก 

สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาในภาวะปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และ

นักศึกษาในภาวะรอพนิิจ 

12.1 นักศึกษาในภาวะปกติ คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตัง้แต 2.00 ขึ้น

ไป 

12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต 1.00 – 

1.99 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 

12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 

โดยใหจาํแนกนักศึกษาในภาวะรอพนิิจ ดังน้ี 

       12.3.1 นักศึกษาท่ีไดศึกษาในมหาวทิยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแรก และไดแตมระดับ

คะแนนเฉลีย่สะสมต้ังแต 1.25 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาในภาวะปกติท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50 แต

ไมถงึ 2.00 ในภาคการศึกษาถดัไป จะไดรับภาวะรอพนิิจคร้ังท่ี 1 

       12.3.2 นักศึกษาท่ีอยูในภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 

1.70 แตไมถงึ 2.00 ในภาคการศึกษาถดัไป จะไดรับภาวะรอพนิิจคร้ังท่ี 2 

       12.3.3 นักศึกษาท่ีอยูในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 

1.90 แตไมถงึ 2.00 ในภาคการศึกษาถดัไป จะไดรับภาวะรอพนิิจคร้ังท่ี 3 

 

  ขอ 13   การยายคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิา 

13.1 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากผูปกครอง

และอาจารยท่ีปรึกษา และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีเกี่ยวของ ในการพิจารณาอนุมัติใหยึด

หลักเกณฑ ดังน้ี 

13.1.1 นักศึกษาท่ีขอยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองศึกษาอยูในคณะ

หรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิาเดมิ ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก 

13.1.2 การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหนักศึกษายายเขาศึกษา ใหอยูในดุลยพนิิจ

ของคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอยายเขา 

13.2 นักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา มีสิทธ์ิไดรับการ

รับโอน หรือเทียบโอนบางรายวิชา รายวิชาท่ีไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนใหไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนนเดิม ใหนับ
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หนวยกติรายวชิาดังกลาวเปนหนวยกติสะสม และนํามาคาํนวณแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการ

ยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในสองสัปดาห หลังจากไดรับอนุมัติ   ใหยายคณะ หรือประเภทวิชาหรือ

สาขาวชิา และคณะตองแจงผลการพจิารณาใหมหาวทิยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ

   

13.3 การรับโอนรายวิชา ท่ีเปนรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม 

หรือรายวชิาท่ีไมไดเปดสอนในมหาวทิยาลัย แตไดรับความเห็นชอบจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัด รายวิชาน้ันจะตองมีระดับ

คะแนน D ขึ้นไป สวนการเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเนื้อหาเทียบเทากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ สาขาวิชาใหม  ใหมี

หลักเกณฑตามความในขอ 14.6 

 

  ขอ 14   การรับโอนและเทียบโอนรายวชิา 

 14.1 ผูท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผานการ

คัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธ์ิไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่น

ขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายในสองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษาและคณะตองแจงผลการพิจารณาให

มหาวทิยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

 14.2 นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธ์ิไดรับการพิจารณา    รับโอน

หรือเทียบโอนบางรายวชิา โดยนักศึกษาตองดําเนินการยืน่ขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายในสองสัปดาหแรกท่ี

เขาศึกษา และคณะตองแจงผลการพจิารณาใหมหาวทิยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบ  กลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน 

ๆ 

 14.3 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตองไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการประจําคณะกอน  

14.4 รายวิชาท่ีไดรับการรับโอนหรือเทียบโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ใหนับ

หนวยกติรายวชิาดังกลาวเปนหนวยกติสะสม และนํามาคาํนวณแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 

 14.5 นักศึกษาไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนนเดิมอีก 

เวนแตเมื่อผลการศึกษาของรายวิชานั้น ต่ํากวามาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนดไวในรายวิชาท่ีตองเรียนตอเนื่อง ให

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนนเดมิน้ันซ้าํอีกได และใหนับหนวยกติ รายวชิาดังกลาวเปนหนวย

กติสะสมไดเพยีงคร้ังเดยีว 

 14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชาท่ี

เกีย่วของ โดยมหีลักเกณฑการพจิารณา ดังน้ี 

 14.6.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา ท่ี

ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล 

 14.6.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ท่ีมีเนื้อหาสาระอยูในระดับเดียวกันและมี

ปริมาณเทากนั หรือไมนอยกวาสามในสีข่องรายวชิา หรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบ หรืออยูในดุลยพนิิจของภาควชิา 

 14.6.3 เปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิา ท่ีมผีลการศึกษาไมตํ่ากวาระดับคะแนน C หรือ

เทียบเทา หรือสัญลักษณ S 

 14.6.4 ใหมีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุมรายวิชา ไดไมเกินสามในสี่

ของจาํนวนหนวยกติรวมของหลักสูตรใหม 
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14.7 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกติจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 

 14.7.1 การเทียบความรู จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรท่ี

มหาวทิยาลัยเปดสอน 

 14.7.2 การเทียบประสบการณจากการทํางาน จะคํานึงถึงความรู ท่ีไดจาก

ประสบการณเปนหลัก 

 14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรูในแตละรายวิชา หรือกลุมรายวิชาและ

เกณฑการตัดสนิ ใหอยูในดุลยพนิิจของภาควชิาท่ีนกัศึกษาขอเทียบโอนความรู 

 14.7.4 ผลการประเมนิตองเทียบไดไมตํ่ากวาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา จึงจะ

ใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชา หรือกลุมรายวิชานั้น แตไมใหเปนระดับคะแนน และไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉลีย่สะสม 

 14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ใหบันทึกตามวธีิการประเมนิ ดังน้ี 

 14.7.5.1 ถาไดหนวยกติจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึก CS (credits from 

standardized test) 

 14.7.5.2 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน ให

บันทึก CE (credits from exam) 

 14.7.5.3 ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัดโดย

หนวยงานอืน่ ใหบันทึก CT (credits from training) 

 14.7.5.4 ถาไดหนวยกติจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน ใหบันทึก CP (credits 

from portfolio) 

14.7.6 ใหเทียบรายวชิาหรือกลุมวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัย ไดไมเกนิสามในสีข่องจาํนวนหนวยกติรวมของหลักสูตร และตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึง

ปการศึกษา 

 

  ขอ 15   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 15.1 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่  

 15.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอ

โอนเขาศึกษา และอธิการบด ีหรือผูท่ีอธิการบดมีอบหมาย โดยนักศึกษาตองศึกษาอยูในสถาบันเดิมมาแลว ไมนอยกวา 1 

ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ีไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก 

15.3 การสมัครขอโอนยายใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางนอย   2 เดือน 

กอนกาํหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา 

 

  ขอ 16   การลา 

 16.1 การลาปวยหรือลากจิ 

16.1.1 การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจาก

อาจารยผูสอนและแจงอาจารยท่ีปรึกษาทราบ ถาเกิน 7 วัน ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี โดยผานอาจารยท่ีปรึกษา 
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สําหรับงานหรือการสอบท่ีนักศึกษาไดขาดไปในชวงเวลานั้น ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ซึ่งอาจจะอนุญาตให

ปฏบัิตงิาน หรือสอบทดแทน หรือยกเวนได 

16.1.2 ในกรณท่ีีปวยหรือมเีหตุสดุวสัิย ทําใหไมสามารถเขาสอบไลได นักศึกษาตองขอ

ผอนผันการสอบไลตอคณะภายในวันถัดไป หลังจากท่ีมีการสอบไลรายวิชานั ้น เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร 

คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาการขอผอนผันดังกลาว โดยอาจอนุมัติใหไดสัญลักษณ I หรือใหยกเลิกการ

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ันเปนกรณพีเิศษ โดยใหสัญลักษณ W หรือไมอนุมตักิารผอนผนั โดยใหถอืวาขาดสอบกไ็ด 

16.2 การลาพักการศึกษา 

 16.2.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนเรียน

ไปแลว ใหเปนการยกเลกิการลงทะเบียน  โดยรายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน จะไมปรากฏในใบ

แสดงผลการศึกษา 

 16.2.2 การลาพักการศึกษา ใหแสดงเหตุผลความจาํเปนพรอมกบัมหีนังสอืรับรองของ

ผูปกครอง ผานอาจารยท่ีปรึกษา การลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

 16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกนิ 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกนัไมได 

 16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย นักศึกษาจะลาพัก

ไมได เวนแตกรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ และหรือไดรับทุนตาง ๆ ท่ี

มหาวทิยาลัยเห็นวาเปนประโยชนกบันักศึกษา 

 16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนอืจากหลักเกณฑตามความในขอ 16.2.3 และขอ 

16.2.4 ตองไดรับการอนุมตัจิากอธิการบดเีปนกรณพีเิศษ โดยการเสนอของคณบดี 

 16.2.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  ท่ีไดรับ

การอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใหพักการศึกษา ตามอัตราท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

16.3 การลาปวยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากปวย นักศึกษาตองแสดงใบรับรองแพทย

จากสถานพยาบาลของรัฐดวยทุกคร้ัง 

16.4 การใหลาพักการศึกษา ในกรณท่ีีคณะกรรมการแพทยซึง่อธิการบดแีตงต้ังขึ้นวนิิจฉยัวา

ปวย และคณะกรรมการประจําคณะเห็นวาโรคนัน้เปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตราย ตอผู อื่น 

คณะกรรมการประจําคณะอาจเสนอใหนักศึกษาผูนัน้พักการศึกษาได 

16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พรอมหนังสือรับรองของผู ปกครอง     ผาน

อาจารยท่ีปรึกษา เพือ่ขออนุมตัติออธิการบด ีผูท่ีจะไดรับอนุมตัใิหลาออกไดตองไมมหีน้ีสนิกบัมหาวทิยาลัย 

16.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว แตมีผลสอบวัด

ระดับความรูภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจนีไมถงึเกณฑสําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และ/หรือไมผานการเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่น ๆ ตามหลักสูตรกําหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนด ใหรักษาสถานภาพนักศึกษา

และชําระคารักษาสถานภาพ 

 

  ขอ 17   การเสนอช่ือเพือ่รับปริญญาและการอนุมตัใิหปริญญา 

    17.1 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพือ่รับปริญญาตองมคีณุสมบัตคิรบถวน ดังน้ี 

 17.1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร

และขอกาํหนดของสาขาวชิาท่ีจะรับปริญญา โดยไมมีรายวิชาใดท่ีไดสัญลักษณ I หรือ R คางอยู ทั้งน้ีนับรวมถึงรายวิชาท่ี
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ไดรับการรับโอนและเทียบโอน และนักศึกษาจะตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามท่ี

มหาวทิยาลัยกาํหนดดวย 

 17.1.2 ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่าํกวา 

2.00 ห า ก เ ป น นั ก ศึ ก ษ า ท่ี โ อ น ย า ย ม า จ า ก ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อื่ น  จ ะ ต อ ง ศึ ก ษ า อ ยู ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

สงขลานครินทรอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

 17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 

 17.1.3.1 หลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน    ไมเต็มเวลา 

 17.1.3.2 หลักสูตร 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน   ไมเต็มเวลา 

 17.1.3.3 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน      10 ภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม

เต็มเวลา      

 ท้ังน้ี ใหยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวชิา 

 17.1.4 ไมอยูระหวางการรอพจิารณาโทษทางวนัิยนักศึกษา 

 17.1.5 ไดปฏบัิตติามระเบียบตาง ๆ ครบถวนและไมมหีน้ีสนิใด ๆ ตอ

มหาวทิยาลัย 

 17.1.6 ไดดําเนินการเพือ่ขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลัยกาํหนด 

    17.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ตองมีคุณสมบัติ

ครบถวน ดังน้ี 

 17.2.1 มคีณุสมบัตติามความในขอ 17.1 

 17.2.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต้ังแต 3.50 ขึ้นไป 

 17.2.3 ไมเคยไดระดับคะแนนตํ่ากวา 2.00 หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ 

 17.2.4 ใชเวลาศึกษาไมเกินจํานวนปการศึกษาตอเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ

สาขาวชิาท่ีจะไดรับปริญญา ท้ังน้ี ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมตัใิหลาพักการศึกษากรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑหรือ

ระดมเขารับราชการทหารกองประจาํการ หรือไดรับทุนตาง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา

อืน่ ซึง่มหาวทิยาลัยเห็นวาเปนประโยชนกบันักศึกษา    

17.2.5 ไมเคยเปนผูมีประวัติไดรับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้ง

กรณใีชมาตรการรอการลงโทษ 

    17.3 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติ

ครบถวน ดังน้ี  

 17.3.1 มคีณุสมบัตติามความในขอ 17.1 

 17.3.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต 3.25 ขึ้นไป แตเปนผูไมมีสิทธ์ิไดรับ

ปริญญาเกยีรตินิยมอันดับหน่ึง 

 17.3.3 ไมเคยไดระดับคะแนนตํ่ากวา 2.00 ในรายวชิาเอกใด ๆ ของหลักสูตรสาขาวิชา

น้ัน 

 17.3.4 ไมเคยไดระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ 



  

 

179 

 17.3.5 มคีุณสมบัตติามความในขอ 17.2.4 

 17.3.6 มคีณุสมบัตติามความในขอ 17.2.5 

    17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาหรือ

ปริญญาเกยีรตินิยมในสาขาวชิาตาง ๆ เพือ่ขออนุมตัปิริญญาตอสภามหาวทิยาลัย 

 17.5 ปริญญาท่ีใหสําหรับหลักสูตรรวม ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      กับ

สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

 17.5.1 ปริญญารวม หมายความวา นักศึกษาไดปริญญา 1 ใบ ซึ่ง รับรองโดย

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรและสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศท่ีรวมกนัจดัหลักสูตร 

 17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความวา นักศึกษาไดรับปริญญามากกวา 1 ใบโดย

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรและสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ท่ีรวมกนัจดัหลักสูตร เปนผูมอบใหสถาบันละ 1 ใบ 

 

  ขอ 18   การขอเขาศึกษาเพือ่ปริญญาท่ีสอง 

 18.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาขั ้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอืน่ อาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวชิาอืน่เปนการเพิม่เติมได 

 18.2 การรับเขาศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอเขา

ศึกษา และอธิการบดี 

18.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวชิา 

18.3.1 รายวชิาหรือกลุมรายวิชาท่ีนักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา จะ

ไดรับการพิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีไดรับการรับโอนและเทียบโอน ใหไดสัญลักษณ

หรือระดับคะแนนเดมิ ใหนับหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับ

คะแนนเฉลีย่สะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการยืน่ขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายในสองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษา 

และคณะตองแจงผลการพจิารณาใหมหาวทิยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

18.3.2 นักศึกษาไมมสีทิธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม 

เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธกับรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ตํ่ากวามาตรฐานท่ีคณะหรือ

ภาควิชากําหนด ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชา

ดังกลาว เปนหนวยกติสะสมไดเพยีงคร้ังเดยีว 

18 .3 .3  การรับโอนและเ ทียบโอนรายวิชา  ตอง ได รับการอนุ มั ติจากคณะ 

กรรมการประจําคณะ โดยมหีลักเกณฑในการพจิารณาตามความในขอ 14.6 

 

  ขอ 19   การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน 

 19.1 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจขอศึกษาสองปริญญาพรอม

กันได โดยตองเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ท่ีใหผู เรียนศึกษาพรอมกัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับ

ปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

 19.2 รายละเอียดตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ีมหาวทิยาลัยกาํหนด 

 

ขอ 20   การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 20.1 ตายหรือลาออก 
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 20.2 ตองโทษทางวนัิยใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 20.3 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดรับการ

อนุมตัใิหลาพักการศึกษา หรือไมไดรักษาสถานภาพ   

 20.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํกวา 1.00 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาใน

มหาวทิยาลัย  

 20.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.25 ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาใน

มหาวทิยาลัย ท้ังน้ี ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถกูใหพัก 

 20.6 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา 1.50 ยกเวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ในสอง

ภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 

 20.7 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับ

ภาวะรอพนิิจคร้ังท่ี 1 

 20.8 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํกวา 1.90 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับ

ภาวะรอพนิิจคร้ังท่ี 2 

 20.9 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํกวา 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับ

ภาวะรอพนิิจคร้ังท่ี 3 

20.10 ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลว เปนระยะเวลาเกิน 2 เทาของจํานวนป

การศึกษาตอเนือ่งกนั ตามท่ีไดกาํหนดไวในแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู สําหรับนักศึกษาท่ีรับโอนใหนับเวลาท่ี

เคยศึกษาอยูในสถาบันเดมิรวมเขาดวย 

 20.11 ไดรับการอนุมตัปิริญญา 

 20.12 ไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี วาปวยจนเปน

อุปสรรคตอการศึกษา หรือเปนอันตรายตอผูอืน่ ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ 

 

ขอ 21   ใหอธิการบดรัีกษาการตามระเบียบน้ี ในกรณท่ีีจะตองมกีารดําเนินการใด ๆ ท่ีมิไดกําหนดไวใน

ระเบียบน้ี หรือกําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบน้ีเปนกรณีพิเศษ เพื่อให

การดําเนินการจดัการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่ง

การ และปฏบัิตติามท่ีเห็นสมควร และใหถอืเปนท่ีสดุ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ใหนําระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 

มาใชบังคับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีซึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกอนปการศึกษา 2558 ไป

จนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี         

                                                         

                                 (ศาสตราจารยจรัส  สุวรรณเวลา) 

                              นายกสภามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  
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