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ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่



 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร         1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี)          1 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       1 
5) รูปแบบของหลักสูตร         1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูร    2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน     2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา      2 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของอาจารย์  3 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน        3 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร  3 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ  4 

ของสถาบัน 
13)  ความสัมพันธ์กบัหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน                 5     

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร      6 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง         7 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา         8 
2) การด าเนินการหลักสูตร         8 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน         13 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)   40 
5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั      40 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       42 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน        43 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  45        

(Curriculum Mapping) 
 
 
 
 
 

(1) 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)     49 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา      49 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       49 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่        50 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์       50 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากับมาตรฐาน         51 
2) บัณฑิต           52 
3) นักศึกษา           52 
4) คณาจารย ์          53 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      54 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้         55 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     57 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน        58 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        58 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร      58 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร     58 

ภาคผนวก 
ก.  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง  60 
ข.  ส่วนที่ 1 ตารางสรปุความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  67 
  ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา    68 
ค.   ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการ   69 
  ของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 ง.  ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร    76 
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า     103 
ฉ. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์พิเศษ      110 
ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  119 
ซ. ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยา  141 

  (หลักสูตรนานาชาต)ิ และหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาจุลชวีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

(2) 



1 
 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขต   หาดใหญ่ คณะ วิทยาศาสตร ์ ภาควิชา   จุลชีววิทยา   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1  รหัสหลักสูตร 25520101108312 
 1.2  ชื่อหลักสูตร  

 (ภาษาไทย):   หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Philosophy Program in Microbiology (International Program) 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย): ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)               
  (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Microbiology) 
 2.2 ชื่อย่อ  (ภาษาไทย): ปร.ด. (จุลชีววทิยา) 

                  (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Microbiology) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แบบ 1.1  48  หน่วยกิต 
 แบบ 1.2  72  หน่วยกิต 
 แบบ 2.1   48  หน่วยกิต   
 แบบ 2.2      72  หน่วยกิต   

5.  รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาเอก 

 5.2 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษ 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4.  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอืน่ ได้แก ่

1. Harvard Medical School, USA  
2. North Dakota State University, USA 
3. Kyoto University, Japan 
4. Ishikawa Prefectural University, Japan 
5. Okayama University, Japan 
6. University of Newcastle,  Australia 
7. RMIT University, Australia 
8. Helmholtz Centre for Infection Research, Germany 
9. University of Tübingen, Germany 
10. Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
11. Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia 
12. University of Malaya, Malaysia 
13. Chung-Ang University College of Medicine, Republic of Korea 
14. Kunming Medical University, China 

 โดยมีรูปแบบของความร่วมมือสนับสนุนในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านจุลชีววทิยา,การถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการท าวิจัย 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอนเดือน  สงิหาคม  พ.ศ. 2560  

ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังที่ 15 (1/2560) 
 เมื่อวันที่  1  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2560 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 384(4/2560) 
  เมื่อวันที่  22  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2560 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปีการศึกษา 2562 

8.   อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 
1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเพื่อท าหน้าที่สอนในรายวิชาจุลชีววิทยาพื้นฐาน จุลชีววิทยาประยุกต์                         

และจุลชีววิทยาทางการแพทย์   
2. นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการวิจัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ 
3. หัวหน้า/ผู้จัดการห้องปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาของสถานประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ 
4. หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ หรือ ควบคุมคุณภาพ หรือ product specialist ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5. ที่ปรึกษาโครงการที่เก่ียวข้องกับการใช้จุลินทรีย์ 
6. ประกอบอาชีพอิสระทางจุลชีววิทยา  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ศ. นางดวงพร  คันธโชติ Ph.D. (Soil Science),  
University of Adelaide,  Australia, 2545   
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2525 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2522   

ผศ. นางณัฐวรรณ  เสริมวิทยวงศ ์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2543 

ผศ. นางสาวพิมลศรี  มิตรภาพอาทร ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2553 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) (เกียรตินิยม อันดับ 2)
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2548 

ผศ. นายภารนยั  สุขุมังกูร ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2553 
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550 
วท.บ. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2547 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร ์

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1  การพัฒนาหลักสูตร

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

    หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบยีนเรียนได้จากรายวชิาที่เปดิสอนโดยภาควชิาอืน่ในคณะวทิยาศาสตร ์
ได้แก ่

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
318-503 ชีวสารสนเทศ 1 2(1-2-3) 

 (Bioinformatics 1) 

ภาควิชาชีวเคมี 
328-507  เทคนิคอณูชีววิทยา 2(2-0-4) 

(Molecular Biology Techniques) 
328-513  เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 3(2-3-4) 

(Biochemical Laboratory Techniques) 
328-601  พันธุศาสตร์ระดับโมเลกลุ   2(2-0-4) 

(Molecular Genetics) 

ภาควิชาชีววิทยา 
330-602  เซลล์วิทยาขัน้สูง  5(4-3-8) 

(Advanced Cell Biology) 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
ไม่มี      
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
 สร้างนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยาและมีความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด้านระดับสูง 

คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล สามารถคิดริเริ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย  เพื่อสร้างนวัตกรรม และ
องคค์วามรู้ใหม่ ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยและท างานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต                 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านจุล
ชีววิทยา ทั้งจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และจุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเดิมเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความพร้อม ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านคณาจารย์ 
งานวิจัย การจัดการเรียนการสอน สถานที่ และอุปกรณ์ในการท าวิจัย  หลักสูตรเดิมเริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่                 
ภาคการศึกษาที่ 1/2547 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัจจุบัน การเกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ด้านการศึกษา  

ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ภาควิชาจุลชีววิทยาจึงพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก         
เพื่อรองรับการแข่งขันและความก้าวหน้าในสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิม ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการพัฒนาภาคการศึกษา และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน             
โดยมีเป้าหมาย 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อยกระดับหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเดิม               
ให้มีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางจุลชีววิทยาเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับประเทศและนานาชาติ ยกระดับเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญ                 
ทางจุลชีววิทยาและมีความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด้านระดับสูง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ 
การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร การผลิตพลาสติกชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์                    
ในระบบนิเวศ การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อ โรคที่เกิดบ่อยในสังคมผู้สูงอายุ และการค้นหาสารต้านจุลินทรีย์               
จากธรรมชาติ เป้าหมายประการที่สอง คือ  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาต่างชาติที่ปัจจุบันให้ความสนใจ
สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร แต่มีข้อจ ากัดทางด้านภาษา 

1.3  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

 1.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 2. สามารถสร้างนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ใหม่ จากการศึกษาวิจัยเชิงลึกในสาขาจุลชีววิทยา ที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้และบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 3. เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความพร้อมในการท าวิจัย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

และทันต่อความก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา 
 4. สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยและท างานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนนิการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  

มาตรฐานของ สกอ.และ
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

1.  ติดตามการปรบัปรุงหลักสูตร 
 อย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ติดตามความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

1.1  รายงานการประเมินหลักสตูร 
1.2  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1  ผลสรุปและผลการประเมิน            

การประชุมสัมมนา 
3.1 รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผู้ใช้บณัฑิต 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
 ที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง 

และเน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห ์

1.  จัดการเรียน  การสอน  
 ที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง 
2.  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

การประเมินผลที่เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ของผู้เรียนในแผนการจัดท า
รายละเอียดของแต่ละรายวชิา 

3. ติดตามผลการประเมินประสทิธภิาพของ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

1.1  รายละเอียดของรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง 
(มคอ. 3) 

2.1  จ านวนรายวชิาที่ก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.2 จ านวนรายวชิาที่ก าหนดการ
ประเมินผลที่เน้นกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ 

3.1  ผลการประเมินประสทิธิภาพ
การเรียนการสอน 

3. พัฒนาความสามารถในการใช้
เครื่องมือ และ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

1.  อบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ  

 คณะ และมหาวิทยาลยั 

1.1  จ านวนนักศึกษาที่เข้าอบรม 
1.2  นักศึกษาใช้เคร่ืองมือและระบุ

การใช้ในวิทยานิพนธ ์
4. สนบัสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ 
1. ประชาสัมพนัธ์การจัดประชุมนานาชาติ            

ของสถาบันตา่ง ๆ ให้นักศึกษาทราบและ
สนับสนนุค่าใช้จา่ยในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ ์

1.1  จ านวนบทความวิจัยที่มีการ
เผยแพร่ 

1.2 จ านวนวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่
ต่อปี 

5. ก ากับ ดูแลให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

1.  เร่งรัดการสอบโครงร่างวิทยานพินธ์           
ให้เป็นไปตามแผน 

1.1 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 

6. พัฒนาและสร้างเสริม
ประสบการณ์ด้านวิชาการ
และการวิจัยให้แก่อาจารย ์

1.  สนับสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ 
ฝึกอบรมทางดา้นวชิาการอย่างน้อย           
ปีละ 1  คร้ัง 

1.1  จ านวนอาจารยท์ี่เข้ารับการ
ประชุม/ฝึกอบรมทางดา้น
วิชาการ 

1.2  ผลงานทีน่ าเสนอในการ
ประชุม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจดัการศึกษา  
1.1 ระบบ  
   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ  15  สัปดาห ์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน – เวลาราชการปกต ิ

2.2  คุณสมบัติของผเูขาศึกษา 
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
  มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
2.2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 1 

2.2.1.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25               

ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง มีงานวิจัยที่น าเสนอในรายงานการประชุมวิชาการ 
(proceedings) และมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.1.2 แผนการศึกษาแบบ 1.2   
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

ต่ ากว่า 3.50   ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการท า
โครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2 
2.2.2.1 แผนการศึกษาแบบ 2.1  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

หรือมีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.2.2 แผนการศึกษาแบบ 2.2 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

ที่มีผลการเรียนระดับดีมาก มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  และมีผลงานตีพิมพ์ในระดับมาตรฐาน และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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2.2.3 ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  
ตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
2.2.3.1 TOEFL  paper-based  ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
2.2.3.2 TOEFL  computer-based ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน 
2.2.3.3 TOEFL  internet-based ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน 
2.2.3.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
2.2.3.5 CU-TEP หรือ PSU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

2.2.4 กรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2.2.3  
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.2.5 คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ภาคผนวก ช) 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 1. มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับต่ า โดยเฉพาะอย่างยิง่นักศึกษาไทย 
 2. ขาดความรู้พื้นฐานดา้นภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล หรือมีความรู้พื้นฐานดา้นดังกล่าวไม่เพียงพอ 
 3. ขาดความรูพ้ื้นฐานที่เก่ียวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 4. การปรับตัวเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้แบบมุ่งเน้นการวิจัย ซึ่งต้องอาศัยความคิดริเริ่ม การค้นคว้าด้วยตนเอง  
   การแบ่งเวลา และการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 

2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 1. ก าหนดเกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า 
 2. ก าหนดให้มีการจัดสอบ pre-test ในหัวข้อที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล  ในช่วง 1 เดือน                 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา  ในกรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา               
326-500 หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล เพื่อปรับพื้นฐานก่อนและต้องสอบผ่านได้ระดับขั้น S 

 3. จัดรายวิชา 326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาเป็นรายวิชาบังคับ 
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ท าหน้าที่ดูแล ติดตาม และให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

 หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 (ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปทีี่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปทีี่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปทีี่ 3 - - 2 2 2 
รวม 2 4 6 6 6 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 2 2 

หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 (ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปทีี่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 3 - - 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 3 3 
ชั้นปทีี่ 5 - - - - 3 
รวม 3 6 9 12 15 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 3 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 (ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท) 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 (ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี) 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชัน้เรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถาม)ี 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2556 (ภาคผนวก ช) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 48  หน่วยกิต 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 72  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
3.1.2.1  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

หมวดวิชา 
หลักสูตร 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
หมวดวิชาบงัคับ : ที่ไม่รวมวิชาสัมมนา 

: วิชาสัมมนา 
- 
4* 

3 
3 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า - 6 
หมวดวิทยานิพนธ ์ 48 36 
รวมไม่น้อยกว่า 48 48 

* ลงทะเบียนวชิาสัมมนา  4  หน่วยกิต    โดยไม่นบัหน่วยกิต

3.1.2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมวดวิชา 
หลักสูตร 

แบบ 1.2 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบงัคับ : ที่ไม่รวมวิชาสัมมนา 

: วิชาสัมมนา 
- 
6* 

10 
4 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า - 10 
หมวดวิทยานิพนธ ์ 72 48 
รวมไม่น้อยกว่า 72 72 

* ลงทะเบียนวชิาสัมมนา  6  หน่วยกิต    โดยไม่นบัหน่วยกิต
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 3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 รายวิชา 

ก.  หมวดวิชาบังคับ    

1) ส าหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1     จ านวน 4 หน่วยกิต  
326-500# 
 

หลักส าคัญทางภูมิคุม้กันวิทยาและชีวโมเลกุล 
(Essential Immunology and Molecular Biology) 

1(1-0-2) 

326-793* สัมมนาจลุชีววิทยา 1   
(Seminar in Microbiology I) 

1(0-2-1) 

326-794* สัมมนาจลุชีววิทยา 2 
(Seminar in Microbiology II) 

1(0-2-1) 

326-795* สัมมนาจลุชีววิทยา 3 
(Seminar in Microbiology III) 

1(0-2-1) 

326-796* สัมมนาจลุชีววิทยา 4 
(Seminar in Microbiology IV) 

1(0-2-1) 

หมายเหตุ  (#)   ลงทะเบียนเรียนในกรณีที่สอบไม่ผ่าน pre-test โดยให้ลงทะเบยีนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
  (*)  ให้นักศึกษาลงทะเบียนโดยไมน่บัหน่วยกิต 

2) ส าหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1  จ านวน 6 หน่วยกิต   
326-500# 
 

หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 
(Essential Immunology and Molecular Biology) 

1(1-0-2) 

326-793 สัมมนาจลุชีววิทยา 1 
(Seminar in Microbiology I) 

1(0-2-1) 

326-794 สัมมนาจลุชีววิทยา 2 
(Seminar in Microbiology II) 

1(0-2-1) 

326-795 สัมมนาจลุชีววิทยา 3 
(Seminar in Microbiology III) 

1(0-2-1) 

326-701** จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง 
(Advanced Medical Microbiology) 

3(3-0-6) 

326-703** จุลชีววิทยาขั้นสูง 
(Advanced Microbiology) 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ  (#)   ลงทะเบียนเรียนในกรณีที่สอบไม่ผ่าน pre-test โดยไม่นบัหน่วยกิต 
(**)    ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา 326-701 หรือวิชา 326-703 วิชาใดวิชาหนึ่งให้สอดคล้องกับ

 วิทยานพินธ์และผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษา 
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3) ส าหรับแผนการศึกษาแบบ  1.2 จ านวน 6 หน่วยกิต    
326-500# 
 

หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 
(Essential Immunology and Molecular Biology) 

1(1-0-2) 

326-793* สัมมนาจลุชีววิทยา 1 
(Seminar in Microbiology I) 

1(0-2-1) 

326-794* สัมมนาจลุชีววิทยา 2 
(Seminar in Microbiology II) 

1(0-2-1) 

326-795* สัมมนาจลุชีววิทยา 3 
(Seminar in Microbiology III) 

1(0-2-1) 

326-796* สัมมนาจลุชีววิทยา 4 
(Seminar in Microbiology IV) 

1(0-2-1) 

326-797* สัมมนาจลุชีววิทยา 5 
(Seminar in Microbiology V) 

1(0-2-1) 

326-798* สัมมนาจลุชีววิทยา 6 
(Seminar in Microbiology VI) 

1(0-2-1) 

หมายเหต ุ (#)   ลงทะเบียนเรียนในกรณีที่สอบไม่ผ่าน pre-test โดยไม่นบัหน่วยกิต 
  (*)  ให้นักศึกษาลงทะเบียนโดยไมน่บัหน่วยกิต 
4) ส าหรับแผนการศึกษาแบบ  2.2    จ านวน 14 หน่วยกิต   
326-500# 
 

หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 
(Essential Immunology and Molecular Biology) 

1(1-0-2) 

326-501 จุลชีววิทยาทนัสมัย 
(Modern Microbiology) 

3(3-0-6) 

326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชวีวิทยา  
(Research Methodology in Microbiology) 

3(3-0-6) 

326-701** จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง 
(Advanced Medical Microbiology)  

3(3-0-6) 

326-703** จุลชีววิทยาขั้นสูง   
(Advanced  Microbiology) 

3(3-0-6) 

326-793 สัมมนาจลุชีววิทยา 1 
(Seminar in Microbiology I) 

1(0-2-1) 

326-794 สัมมนาจลุชีววิทยา 2 
(Seminar in Microbiology II) 

1(0-2-1) 

326-795 สัมมนาจลุชีววิทยา 3 
(Seminar in Microbiology III) 

1(0-2-1) 

326-796 สัมมนาจลุชีววิทยา 4 
(Seminar in Microbiology IV) 

1(0-2-1) 

327-501 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทนัสมัย  
(Laboratory in Modern Microbiology) 

1(0-3-0) 

หมายเหตุ  (#)   ลงทะเบียนเรียนในกรณีที่สอบไม่ผ่าน pre-test โดยไม่นบัหน่วยกิต 
(**)    ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา 326-701หรือวิชา 326-703 วิชาใดวิชาหนึ่งให้สอดคล้องกับ

 วิทยานพินธ์และผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษา 
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ข.  หมวดวิชาเลือก  จ านวน 6-10 หน่วยกิต    
จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวนไมน่้อยกว่า 10 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตอ่ไปนี้โดยจะต้องมีรายวิชาขั้นสงู หรือรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ 1 รายวิชา 
และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์
 
วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 

326-503 เทคนิคทันสมัยทางจลุชีววิทยา 
(Modern Techniques in Microbiology) 

3(2-3-4) 

326-512 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์
(Microbial Physiology) 

3(2-3-4) 

326-513 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
(Microbial Genetics) 

3(2-3-4) 

326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
(Food Microbiology) 

3(2-3-4) 

326-523 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  
(Industrial Microbiology) 

3(2-3-4) 

326-524 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม 
(Environmental Microbiology) 

3(2-3-4) 

326-525 จุลชีววิทยาการหมัก  
(Microbial Fermentation) 

3(2-3-4) 

326-526 เอนไซม์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 
(Microbial Enzymology and Applications) 

3(2-3-4) 

326-529 การทดสอบความไวของสารตา้นจุลินทรีย์และจลุชีววิเคราะห์ 
(Antimicrobial Susceptibility Test and Microbial Assay) 

3(2-3-4) 

326-531 จุลชีววิทยาระดบัโมเลกุล 
(Molecular Microbiology) 

3(3-0-6) 

326-533 ยีสต์เพื่ออุตสาหกรรม 
(Yeast for Industry) 

3(2-3-4) 

326-535 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัจุลนิทรีย์ 
(Thai Local Wisdom and Microorganisms) 

3(2-3-4) 

326-542 ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย 
(Bacterial Systematics) 

2(1-3-2) 

326-551 ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน  
(Immunobiology) 

3(2-3-4) 

326-552 การติดเชื้อและภูมิต้านทาน   
(Infection and Immunity) 

2(2-0-4) 

326-553 เทคนิคในวิทยาภูมิคุ้มกัน   
(Techniques in Immunology) 

2(1-3-2) 

326-571 ปรสิตวิทยา 
(Parasitology)   

3(2-3-4) 

326-581 ไวรัสวิทยา   
(Virology) 

2(2-0-4) 

326-595 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1 
(Special Topics in Microbiology I) 

1(1-0-2) 
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326-596 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 
(Special Topics in Microbiology II) 

1(1-0-2) 

326-602 ระเบียบวิธีขั้นสูงทางจุลชีววิทยา 
(Advanced Methods in Microbiology) 

3(3-0-6) 

326-611 กลไกการก่อพยาธิสภาพโดยเชือ้ก่อโรค 
(Mechanisms of Microbial Pathogenesis) 

3(3-0-6) 

326-612 สรีรวิทยาขั้นสงูของจุลินทรีย์ 
(Advanced Microbial Physiology) 

3(3-0-6) 

326-613 พันธุศาสตร์ขั้นสูงของจุลนิทรีย ์
(Advanced Microbial Genetics) 

3(3-0-6) 

326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง 
(Advanced Bacteriology) 

3(3-0-6) 

326-651 วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง 
(Advanced Immunology) 

3(3-0-6) 

326-661 ราวิทยาขั้นสูง 
(Advanced Mycology) 

3(3-0-6) 

326-671 ปรสิตวิทยาขั้นสงู 
(Advanced Parasitology) 

3(3-0-6) 

326-681 ไวรัสวิทยาขั้นสงู 
(Advanced Virology) 

3(3-0-6) 

326-799 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 
(Special Problems in Microbiology) 

3(0-6-3) 

วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
318-503 ชีวสารสนเทศ 1 

(Bioinformatics 1) 
2(1-2-3) 

วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา 

(Molecular Biology Techniques) 
2(2-0-4) 

328-513  เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 
(Biochemical Laboratory Techniques) 

3(2-3-4) 

328-601  พันธุศาสตร์ระดับโมเลกลุ 
(Molecular Genetics) 

2(2-0-4) 

วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
330-602  เซลล์วิทยาขัน้สูง  

(Advanced Cell Biology) 
3(2-3-4) 

รายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในภาควิชาจุลชีววิทยา หรือของภาควิชาอื่น หรือของคณะอื่น                 
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์            
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  



18 
 

 

ค. หมวดวิทยานิพนธ์ 

1) ส าหรับแผนการศึกษาแบบ  1.1  
 326-792 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis)  
2) ส าหรับแผนการศึกษาแบบ  1.2 
 326-791 วิทยานพินธ์  72(0-216-0) 
 (Thesis)  
3) ส าหรับแผนการศึกษาแบบ  2.1 
 326-892 วิทยานพินธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis)  
4) ส าหรับแผนการศึกษาแบบ  2.2 
 326-891 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis)  

หมายเหตุ  
 1. นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีระดับหมายเลข 300 ขึ้นไป ได้
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ช) 
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3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
   รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก เช่น   326-791 มีความหมายดังต่อไปนี้   
   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาที่รบัผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวชิานั้น ๆ ได้แก่ 

318  หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควชิาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชวีสารสนเทศ 
326  หมายถึง  รายวิชาบรรยาย หรือ รายวิชาบรรยายที่รวมกับปฏิบัติการ 

 ที่เปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 
327  หมายถึง  รายวิชาปฏิบัติการที่เปิดสอนโดยภาควิชาจุลชวีวิทยา 
328  หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควชิาชีวเคมี 
330  หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควชิาชีววิทยา 

ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวชิานัน้ 
 เลข 5 หมายถึง   กลุ่มวิชาในระดับปริญญาโท 
 เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาขั้นสูงในระดับปริญญาโท 
 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาขั้นสูงในระดับปริญญาเอก 
 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาขั้นสูงในระดับปริญญาเอก    
 ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวชิา 
  เลข 0-1 หมายถึง  กลุ่มวิชา General & Medical Microbiology 
 เลข 2-3 หมายถึง  กลุ่มวิชา Applied Microbiology 
 เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชา Bacteriology 
 เลข 5 หมายถึง  กลุ่มวิชา Immunology 
 เลข 6 หมายถึง  กลุ่มวิชา Mycology 
 เลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชา Parasitology & Entomology 
 เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวิชา Virology 
 เลข 9 หมายถึง  กลุ่มวิชา Project & Seminar & Special Topics & Job Training 
 ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวชิา 

 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี ้
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง   จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง   จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์  
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถงึ จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)  

ปีการศึกษา/ภาคเรียน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

(แผนการศึกษาแบบ 1.1) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(แผนการศึกษาแบบ 1.2) 
ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1        
 

326-500# 
 
 
326-792 

หลักส าคัญทาง 
ภูมิคุ้มกันวิทยา 
และชีวโมเลกุล 
วิทยานพินธ ์

1 หน่วยกิต 
 
 
8  หน่วยกิต 

326-500# 
 
 
326-791 

หลักส าคัญทาง 
ภูมิคุ้มกันวิทยา 
และชีวโมเลกุล 
วิทยานพินธ ์

1 หน่วยกิต 
 
 
9  หน่วยกิต 

  326-793* สัมมนา     
จุลชีววิทยา 1 
รวม 

1 หน่วยกิต 
 
8  หน่วยกิต 

326-793* สัมมนา 
จุลชีววิทยา 1 
รวม 

1  หน่วยกิต 
 
9  หน่วยกิต 

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2 
 

326-792 
326-794* 

วิทยานพินธ ์
สัมมนา 
จุลชีววิทยา 2 

8  หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

326-791 
326-794* 

วิทยานพินธ ์
สัมมนา 
จุลชีววิทยา 2 

9  หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

  
   รวม 8  หน่วยกิต  รวม 9  หน่วยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1        
 

326-792 
326-795* 

วิทยานพินธ ์
สัมมนา 
จุลชีววิทยา 3 
รวม 

8  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 
8  หน่วยกิต 

326-791 
326-795* 

วิทยานพินธ ์
สัมมนา 
จุลชีววิทยา 3 
รวม 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 
 
9  หน่วยกิต 

  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

326-792 
326-796* 

วิทยานพินธ ์
สัมมนา 
จุลชีววิทยา 4 

8  หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

326-791 
326-796* 

วิทยานพินธ ์
สัมมนา 
จุลชีววิทยา 4 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 

  
   รวม 8  หน่วยกิต  รวม 9  หน่วยกิต 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
        

326-792 วิทยานพินธ ์ 8  หน่วยกิต 
 
 

326-791 
326-797* 

วิทยานพินธ ์
สัมมนา 
จุลชีววิทยา 5 
รวม 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 
 
9  หน่วยกิต    รวม 8  หน่วยกิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 326-792 วิทยานพินธ ์ 8  หน่วยกิต 326-791 วิทยานพินธ ์ 9  หน่วยกิต 
     326-798* สัมมนา 

จุลชีววิทยา 6 
1  หน่วยกิต 

   รวม 8  หน่วยกิต  รวม 9  หน่วยกิต 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1       - 326-791 วิทยานพินธ ์

รวม 
9  หน่วยกิต 
9  หน่วยกิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 - 326-791 วิทยานพินธ ์ 9  หน่วยกิต 
      รวม 9  หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 72  หน่วยกิต 

# ลงทะเบียนเรียนในกรณีที่สอบไม่ผา่น pre-test โดยไม่นบัหน่วยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
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    3.1.4.2 หลักสูตรแบบ 2 (ท าวทิยานิพนธ์และเรียนรายวชิา) 
ปีการศึกษา/ภาคเรียน ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

(แผนการศึกษาแบบ 2.1) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(แผนการศึกษาแบบ 2.2) 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

326-500#   หลักส าคัญทาง 1 หน่วยกิต 
 ภูมิคุ้มกันวิทยา 
  และชีวโมเลกุล 
 วิชาเลือก 6  หน่วยกิต 

326-500#   หลักส าคัญทาง  1 หน่วยกิต 
 ภูมิคุ้มกันวิทยา 
  และชีวโมเลกุล 
326-501  จุลชีววิทยาทนัสมัย  3  หน่วยกิต     

   326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 3  หน่วยกิต 
จุลชีววิทยา 

  327-501 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1 หน่วยกิต 
ทันสมัย  
วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 

 รวม 6  หน่วยกิต  รวม  10  หน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

326-701** 
 
326-703** 
326-793 
 
326-892 

จุลชีววิทยาทาง 3  หน่วยกิต 
การแพทย์ขั้นสูง   
จุลชีววิทยาขั้นสูง 3  หน่วยกิต 
สัมมนา 1  หน่วยกิต 
จุลชีววิทยา 1 
วิทยานพินธ์         6  หน่วยกิต 

326-701** 
 
326-703** 
326-793 
 
326-891 

จุลชีววิทยาทาง 3  หน่วยกิต 
การแพทย์ขั้นสูง   
จุลชีววิทยาขั้นสูง 3  หน่วยกิต 
สัมมนา   1  หน่วยกิต 
จุลชีววิทยา 1 
วิทยานพินธ ์ 2  หน่วยกิต 
วิชาเลือก            3  หน่วยกิต 

 ** เลือกวิชาใดวชิาหนึง่ 
 รวม           10 หน่วยกิต 

**เลือกวิชาใดวิชาหนึง่ 
 รวม            9  หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

326-794 
 
326-892 

สัมมนา 1  หน่วยกติ 
จุลชีววิทยา 2 
วิทยานพินธ์        8  หน่วยกิต 

326-794 
 
326-891 

สัมมนา 1  หน่วยกิต 
จุลชีววิทยา 2 
วิทยานพินธ์             5  หน่วยกิต 
วิชาเลือก                3  หน่วยกิต 

 รวม           9  หน่วยกิต รวม                  9  หน่วยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

326-795 
 
326-892 

สัมมนา 1  หน่วยกิต 
จุลชีววิทยา 3 
 วิทยานพินธ์        8  หน่วยกิต 

326-795 
 
326-891 

สัมมนา   1  หน่วยกิต 
จุลชีววิทยา 3 
วิทยานพินธ์             6  หน่วยกิต 
วิชาเลือก                1  หน่วยกิต 

 รวม           9  หน่วยกิต รวม          8  หน่วยกิต 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

326-892 วิทยานพินธ์    7  หน่วยกิต 326-796 
 
326-891 

สัมมนา  1  หน่วยกิต 
จุลชีววิทยา 4 
วิทยานพินธ ์  9  หน่วยกิต 

  รวม           7  หน่วยกิต  รวม                10 หน่วยกิต 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 326-892 วิทยานพินธ์         7  หน่วยกิต 326-891 วิทยานพินธ์            9  หน่วยกิต 
 รวม           7  หน่วยกิต รวม              9  หน่วยกิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 - 326-891 วิทยานพินธ์  9  หน่วยกิต 
   รวม              9  หน่วยกิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

- 326-891 วิทยานพินธ์   8  หน่วยกิต              
 รวม             8  หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต 72  หน่วยกิต 
# ลงทะเบียนเรียนในกรณีที่สอบไม่ผา่น pre-test โดยไม่นบัหน่วยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 



22 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 

326-500 หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 
(Essential Immunology and Molecular Biology)         

1(1-0-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: Consent of the program committee  
แอนติเจน แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน คอมพลีเมนต์ ซัยโตไคน์ ระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการ
โคลนยีนและการประยุกต์ใช้ ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ชีวสารสนเทศ 

Antigen, antibody, antigen-antibody reaction; cells in immune response; 
complements, cytokines, immune system; microbial genetics; gene cloning technology and 
applications; polymerase chain reaction; bioinformatics 
 
326-501 จุลชีววิทยาทนัสมัย 

(Modern Microbiology) 
3 (3-0-6) 

วิทยาภูมิคุ้มกัน  แบคทีเรียวิทยา ราวิทยา ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา การท าให้เกิดโรค           
ของจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา ค้นหาข้อมูลทันสมัยจาก
อินเตอร์เน็ต   

 Immunology; Bacteriology; Mycology; Virology; Parasitology; microbial 
pathogenecity; application of microorganisms in industry, environment and case study; 
internet searching for current knowledge 

 
326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชวีวิทยา  

(Research Methodology in Microbiology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: Consent of the program committee  
การออกแบบการวิจัยด้านจุลชีววิทยา การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนบทความปริทัศน์            

การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย หลักชีวสถิติส าหรับงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 
Experimental designs in microbiological research; writing research proposal and 

review articles; data analysis and discussion; bio-statistic in research methodology; research 
publications; ethic of researchers 

326-503 เทคนิคทันสมัยทางจลุชีววิทยา 
(Modern Techniques in Microbiology) 

3 (2-3-4) 

ชีวสารสนเทศ เนกซ์เจเนอเรชั่นซีเควนซิง การตรวจหาและการแยกแอนติบอดี วิศวกรรม
แอนติบอด ีโปรติโอมิกส์ เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนเฮทเทอโรโลกัส 
  Bioinformatics; next generation sequencing; antibody detection and 
separation; antibody engineering; proteomics; recombinant DNA technology; heterologous 
gene expression 
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326-512 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์
(Microbial Physiology) 

3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  

 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ของโครงสร้าง การเจริญของจุลินทรีย์และการควบคุม 
การขนส่งสารผ่านเข้าออกของเซลล์จุลินทรีย์ การสร้างพลังงานของจุลินทรีย์จากสารอินทรีย์ อนินทรีย์และ
แสง เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต สารประกอบประเภทลิพิดและไนโตรเจน กระบวนการสร้างกรดอะมิโน 
การควบคุมเมแทบอลิซึม การสร้างเอ็นโดสปอร์ เมทาโบโลมิกและวิศวกรรมเมทาโบลิก 
 Structures in microbial cells and functions; microbial growth and control; 
transportation in and out of microbial cells; energy production based on organic, inorganic 
matters and light, metabolisms of carbohydrate, lipid and nitrogen compounds; amino acid 
synthesis; control of metabolisms; endospore formation; metabolomics and metabolic 
engineering 
 
326-513 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์

(Microbial Genetics) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
โครงสร้างของจีโนม การถอดรหัสและแปลรหัสของยีน การควบคุมการท างานของยีน การ

ถ่ายโอนยีนโดยวิธีต่าง ๆ การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอ
เรสและการประยุกต์ใช้ การหาล าดับดีเอ็นเอและชีวสารสนเทศ 

Genomic structure; transcription and translation; regulation of gene 
expression; gene transfer; microbial mutations; genetic engineering and gene cloning 
technology; polymerase chain reaction and applications; DNA sequencing and bioinformatics 
 
326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร 

(Food Microbiology) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญด้านอาหาร บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารและการควบคุม              

หลักการถนอมอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมอาหาร 
Important microorganisms in food, roles of microorganisms in food and 

controlling processes; food preservation; food sanitation; food control   
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326-523 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  
(Industrial Microbiology)  

3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ความส าคัญของจุลินทรีย์ต่ออุตสาหกรรม  วิธีการคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่ง 

ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรม การปรับปรุงสายพันธุ์โดยการกลายพันธุ์ และการเก็บรักษาสายพันธุ์
จุลินทรีย์ กระบวนการหมักแบบต่าง ๆ จลนพลศาสตร์ของการเจริญและการผลิตผลผลิต ส่วนประกอบ
พื้นฐานของถังหมัก การฆ่าเชื้อในกระบวนการหมัก การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการท าให้บริสุทธิ์ ตลอดจนถึง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมที่ได้จากจุลินทรีย์ (กรดอินทรีย์ เอนไซม์ ยาปฏิชีวนะ               
กรดอะมิโน และวิตามิน) 

Industrial importance of microorganisms; methods for isolation and screening 
of microorganisms from various sources for industrial uses; mutation techniques for 
improving strains and preservation techniques of microorganisms; various types of 
fermentation processes, kinetics of growth and product formation; basic configuration of 
bioreactor, sterilization processes, products recovery and purification; industrial-scale 
processing of microbial products (organic acids, enzymes, antibiotics, amino acid and 
vitamin) 

 
326-524 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม 

(Environmental Microbiology) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสภาพแวดล้อม ความสมดุลของสภาพแ วดล้อม                      

กับจุลินทรีย์  การใช้วิธีทางชีวภาพในการแก้ภาวะมลพิษทางดิน น้ า และอากาศ 
Relationship between microorganisms and environments; environmental 

balance with microorganisms; bioremediation of polluted soil, water and air 
 
326-525 จุลชีววิทยาการหมัก 

(Microbial Fermentation) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การหมักของจุลินทรีย์ การเตรียมถังหมักและหัวเชื้อ กระบวนการฆ่าเชื้อ จลนพลศาสตร์ของ

การหมักและการควบคุม การเก็บเกี่ยวสารที่ได้จากการหมัก การหมักเชิงอุตสาหกรรม 
 Microbial fermentation; preparation of bio-reacters and starter; sterilization 

processes; kinetics of fermentation and control; product recovery; industrial fermentation 
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326-526 เอนไซม์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้  
(Microbial Enzymology and Applications) 

3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สมบัติทั่วไป โครงสร้าง การจ าแนก และจลนศาสตร์ของเอนไซม์ การแยกและการคัดเลือก

เชื้อจุลินทรีย์ การผลิตและการควบคุม การสกัดและการท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ สมบัติของเอนไซม์ วิศวกรรม
เอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 

Fundamental aspect of microbial enzymes, structure, classification and 
kinetics; isolation and screening of microorganisms, production and regulation, extraction 
and purification of enzymes; characterization of enzymes; enzyme engineering; enzyme 
immobilization; applications of enzymes in industry 
 
326-529 การทดสอบความไวของสารตา้นจุลินทรีย์และจลุชีววิเคราะห์ 

(Antimicrobial Susceptibility Test and Microbial Assay) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การทดสอบความไวของจุลินทรีย์ต่อสารต้านจุลินทรีย์ การดื้อยา การหาปริมาณของยา

ปฏิชีวนะจากของเหลวในร่างกาย การวิเคราะห์ความแรงของยาปฏิชีวนะและวิตามิน การตรวจหาจุลินทรีย์   
Antimicrobial susceptibility testings; antibiotic resistance; the measurement of 

antibiotics in human body fluid; microbial assay of antibiotics and vitamins; microbial testing 
 
326-531 จุลชีววิทยาระดบัโมเลกุล 

(Molecular  Microbiology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ความรู้และวิธีการทันสมัยในระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และการน าไปใช้

ประโยชน์ส าหรับงานวิจัย และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์, เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม 
Current knowledge of microorganisms and methodology at the molecular level, beneficial 

uses in research and applications in medicine, biotechnology and environment 
 

326-533 ยีสต์เพื่ออุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
(Yeast for Industry) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของยีสต์  การน ายีสต์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน การเกษตร และการใช้เทคโนโลยีของยีนในการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลผลิตที่สูงขึ้น 

 Morphology and physiology of yeasts; beneficial use of yeasts in the food 
industry, beverages, energy, agriculture; strain development by gene technology for new 
products or increasing product yields 
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326-535 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัจุลนิทรีย ์
(Thai Local Wisdom and Microorganisms) 

3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่สัมพันธ์กับจุลินทรีย์ทั้งทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารหมัก 

สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ศึกษาด้วยตนเองจากคนในท้องถิ่น การวิเคราะห์และอภิปรายภูมิปัญญาท้องถิ่น           
โดยใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาเพื่อการปรับปรุง และการพัฒนา 
  Roles of microorganisms in Thai local wisdom; agriculture, fermentation 
industries, environment and health; self studies from local people; analysis and discussion 
of particular local wisdom based on knowledge in microbiology for improvement and 
development 
 
326-542 ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย 

(Bacterial Systematics) 
2(1-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรียสมัยใหม่ที่เรียกว่าโพลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซึ่งใช้ข้อมูลที่ได้

จากนิวเมอริคอล แท็กโซโนมี คีโมแท็กโซโนมี และโมเลคิวลาร์ซิสตีมาติกส์  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แบคทีเรียโดยใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ 

 Modern bacterial classification namely polyphasic taxonomy based on data 
available from numerical taxonomy, chemotaxonomy and molecular systematics, analysis of 
bacterial relatedness using bioinformatics technology 

 
326-551 ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน  

(Immunobiology) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี เซลล์และการ

ผลิตเซลล์ที่เก่ียวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน คอมพลีเมนต์ ซัยโตไคน์ พันธุศาสตร์ของระบบภูมิคุ้มกัน 
การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม ประโยชน์และโทษที่เกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน  

Properties of antigen and antibody; antigen-antibody interaction; cells in the 
immune system and production for immune response; complements; cytokines; 
immunogenetics; response to foreign antigen; advantages and pathology from the immune 
response 
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326-552 การติดเชื้อและภูมิต้านทาน   
(Infection and Immunity) 

2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สมบัติของเชื้อก่อโรคต่าง ๆ กลไกการติดเชื้อของแบคทีเรีย เชื้อรา ปรสิต และไวรัส             

กลไก  ทางภูมิคุ้มกันในการก่อพยาธิสภาพ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดี เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรค 
การควบคุมระบบภูมิคุ้มกันด้วยคอมพลีเมนต์และซัยโตไคน์ ภูมิต้านทานในระบบเยื่อเมือก ระบบหายใจ            
ระบบย่อยอาหาร และระบบสืบพันธุ์ของคน  

Properties of various infection agents; mechanisms of infection by bacteria, 
fungi, parasites and viruses; immunopathogenesis; interaction with antibody; cells of the 
immune system; modulation of the immune system by complements and cytokines; 
immunity in human mucosa, respiratory tract, digestive system and reproductive system 

 

 

326-553 เทคนิคในวิทยาภูมิคุ้มกัน   
(Techniques in Immunology) 

2(1-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สัตว์ทดลอง เซลล์ ชีวเคมี และวีธีทางชีวโมเลกุลที่ ใช้ในงานวิจัยทางภูมิคุ้มกันวิทยา , อีไลซา; 

เวสเทิร์น บลอท; โฟล ไซโทเมทรี; เซอร์เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ์; เทคโนโลยี โมโนโคลนอล แอนติบอดี; 
เฟจ ดิสเพลย์; หนูดัดแปลงพันธุกรรม; การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน V โดยใช้ฐานข้อมูล IMGT  

Animal model, cellular, biochemical and molecular biology techniques used 
in immunological research; ELISA; Western blots; FLOW cytometry; surface plasmon 
resonance; monoclonal antibody technology; phage display; transgenic mice; V sequence 
analysis using the IMGT database 
 

326-571 ปรสิตวิทยา  
(Parasitology) 

3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ปรสิตชนิดต่าง ๆ ในคน พืช และสัตว์ วงจรชีวิตของปรสิต กลไกการตอบสนองของโฮสต์ต่อ

ปรสิต การติดต่อ การท าให้เกิดโรค  การวินิจฉัย การป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคที่เกิดจากปรสิต 
Various groups of parasites in human, plant and animal; life cycle of parasites; 

mechanisms in the host-parasite relationship; transmission; pathogenesis; diagnosis, 
prevention, control and treatment of parasitic infections 
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326- 581 ไวรัสวิทยา 
(Virology) 

2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สมบัติทั่วไป หลักการจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ของไวรัส การเพิ่มจ านวนและการเพาะเลี้ยง              

การตรวจวินิจฉัย ประโยชน์และโทษของไวรัสที่ท าให้เกิดโรคในคน ไวรัสของแบคทีเรีย ไวรัสของพืช           
และไวรัสในสัตว์ขาข้อ 

 General properties, classification, viral genetics, multiplication and cultivation 
of viruses; diagnosis; advantages and disadvantages of human pathogenic viruses; bacterial 
viruses, plant viruses and insect viruses 
 
326-595 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1  

(Special Topics in Microbiology I) 
1(1-0-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในสาขาจุลชีววิทยา บรรยายและอภิปรายโดยอาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
Current issues in Microbiology; lecture and discussion by specialist  

 
326-596 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 

(Special Topics in Microbiology II) 
1(1-0-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในสาขาจุลชีววิทยา บรรยายและอภิปรายโดยอาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
Current issues in Microbiology; lecture and discussion by specialist 
 

326-602 ระเบียบวิธีขั้นสูงทางจุลชีววิทยา 
(Advanced Methods in Microbiology)  

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิค และงานวิจัยใหม่ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการ เก่ียวกับ ทฤษฎี  ปฏิบัติการและการใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา  
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research 

from published academic articles on theory, practise and using of scientific instruments  
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326-611 
 

กลไกการก่อพยาธิสภาพโดยเชือ้ก่อโรค 
(Mechanisms of Microbial Pathogenesis) 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
เซลล์และโมเลกุลของการเกิดพยาธิสภาพจากการติดเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต 

รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคและเจ้าบ้าน   
Cellular and molecular mechanisms of pathogenesis during the course of 

infection by bacteria, fungi, viruses and parasites; interaction between infectious agents and 
host 

 
326-612 สรีรวิทยาขั้นสงูของจุลินทรีย์    

(Advanced Microbial Physiology)    
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับ โครงสร้างของเซลล์ การเติบโต และกระบวน เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์  
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research 

from published academic articles on cell structures, growth and metabolic pathways of 
microorganisms 
 
326-613 พันธุศาสตร์ขั้นสูงของจุลนิทรีย ์

(Advanced Microbial Genetics) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับ พันธุวิศวกรรม การสร้าง การควบคุม การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของ
จุลินทรีย์ 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and research 
from published academic articles on genetic engineering, synthesis, regulation, transfer and 
exchange of genetic material in microorganisms 

 
326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง 

(Advanced Bacteriology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาแบคทีเรีย 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

bacteriology from published academic articles  
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326-651 วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง 
(Advanced Immunology) 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

immunology from published academic articles 
 
326-661 ราวิทยาขั้นสูง  

(Advanced Mycology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับราและยีสต์ 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

mold and yeasts from published academic articles 
 

326-671 ปรสิตวิทยาขั้นสงู  
(Advanced Parasitology)  

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับปรสิตวิทยา 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

parasitology from published academic articles 
 
326-681 ไวรัสวิทยาขั้นสงู  

(Advanced Virology)  
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาไวรัส 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

virology from published academic articles  
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326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง 
(Advanced Medical Microbiology) 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

medical microbiology from published academic articles  
 
326-703 จุลชีววิทยาขั้นสูง 

(Advanced  Microbiology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาประยุกต์ 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

applied microbiology from published academic articles  
 
326-791 วิทยานพินธ์  

(Thesis)   
72(0-216-0) 

 ศึกษาค้นคว้าวิจยัในสาขาวชิาจลุชีววิทยาภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา  
 Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor 

 
326-792 วิทยานพินธ์  

(Thesis) 
48(0-144-0) 

 ศึกษาค้นคว้าวิจยัในสาขาวชิาจลุชีววิทยาภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา  
 Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor 

 
 326-793 สัมมนาจลุชีววิทยา 1  

(Seminar in Microbiology I)  
1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับก่อน: ลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่ต่ ากว่าหนึ่งภาคการศึกษา หรือโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Prerequisite: Enrolled for at least 1 semester or Consent of the program 
committee 

น าเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัยที่ได้จากบทความวิจัย  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research 

articles 
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326-794 สัมมนาจลุชีววิทยา 2  
(Seminar in Microbiology II) 

1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับก่อน: ลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่ต่ ากว่าสองภาคการศึกษา หรือ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Prerequisite: Enrolled for at least 2 semesters or Consent of the program 
committee 

น าเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัยที่ได้จากบทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ 
Oral presentation of current research in Microbiology from published research 

articles or thesis 
 
326-795 สัมมนาจลุชีววิทยา 3 

(Seminar in Microbiology III) 
1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: Consent of the program committee 
น าเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัยที่ได้จากบทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research 

articles or thesis 
 

326-796 สัมมนาจลุชีววิทยา 4    
(Seminar in Microbiology IV) 

1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: Consent of the program committee 
น าเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัยที่ได้จากบทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research 

articles or thesis 
 
326-797 สัมมนาจลุชีววิทยา 5  

(Seminar in Microbiology V)   
1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: Consent of the program committee 
น าเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัยที่ได้จากบทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์  

Oral presentation of current research in Microbiology from published research articles or 
thesis  

 
326-798 สัมมนาจลุชีววิทยา 6 

(Seminar in Microbiology VI) 
1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: Consent of the program committee 
น าเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัยที่ได้จากบทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research 

articles or thesis 
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326-799 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 
(Special Problems in Microbiology) 

3(0-6-3) 

การศึกษาค้นคว้าปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานและน าเสนอ   
Study of special problems in microbiology; writing a paper work                        

and presentation   
 
326-891 วิทยานพินธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis)  

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแล และการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor   
 

326-892 วิทยานพินธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis)  

ศึกษาค้นคว้าวิจยัในสาขาวชิาจลุชีววิทยาภายใต้การดูแล และการแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา  
Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor 

 
327-501 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทนัสมัย  

(Laboratory in Modern Microbiology) 
1(0-3-0) 

รายวิชาบังคับก่อน: ลงทะเบียนเรียนควบคู่กับวิชา 326-501 
Prerequisite: Concurrent to 326-501 
ความรู้และเทคนิคทันสมัยทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับการบรรยายในวิชา 326-501                

น าเสนอข้อมูลที่ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตแบบปากเปล่า 
 Current knowledge and practical techniques in modern microbiology 

correspondence with 326-501; oral presentation from internet searching 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

318-503 ชีวสารสนเทศ 1 
(Bioinformatics 1) 

2(1-2-3) 

การใช้บลาสแบบโลคอล แผนภูมิชาติพันธุ์  การออกแบบไพร์เมอร์ การท านายยีน
เป้าหมายของไมโครอาร์เอ็นเอ การท านายและวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน การท านายปฏิสัมพันธ์
ของโปรตีนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การค้นหาและวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยซอฟต์
แวรโอเพนซอร์ส การศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุกรรมทั่วทั้งจีโนม   

Using local blast; phylogenetic tree; primer design;  microRNA target 
prediction; protein structures prediction and analysis; protein-protein interaction 
prediction and analysis using computer programs; searching and analyzing of variants 
by open source software; genome-wide association studies 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี   

328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา   
(Molecular Biology Techniques)   

2(2-0-4) 

การแยกและวิเคราะห์สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากสิ่งมีชีวิต  การสังเคราะห์กรดนิว
คลีอิคในหลอดทดลอง และการท าให้กลายพันธุ์ในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนนิ่งและการแยกโคลนที่สนใจ 
เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล เพื่องานด้านต่างๆ อาทิ การแพทย์และ
เกษตรกรรม  

Separation and analysis of nucleic acids from living organisms, in vitro 
synthesis of nucleic acids and gene mutagenesis; technique of gene cloning and screening 
the clone of interest; technique of polymerase chain reaction (PCR) and applications of 
techniques in molecular biology in many works such as those in medicine and agriculture 
 
328-513 

 
เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 
(Biochemical Laboratory Techniques) 

 
3(2-3-4) 

 ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาในห้องปฏิบัติการชีวเคมี   การตกตะกอน   เซนตริ- 
ฟิวเกชัน โครมาโตกราฟี อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี การเตรียมพลาสมิด ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ 
เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 

Theories and techniques used in biochemistry laboratory; precipitation, 
centrifugation, chromatography; electrophoresis; spectrophotometry; preparation of 
plasmids, DNA and RNA; real-time PCR 

 
328-601 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกลุ 

(Molecular Genetics) 
2(2-0-4) 

สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารพันธุกรรม และความบกพร่องทางกรรมพันธุ์ 
องค์ประกอบและโครงสร้างของชุดยีนในออร์แกแนลและเซลล์โพรคาริโอต รวมทั้งยีนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ 
และกลไกการสลับที่ของข้อมูลยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล์ระดับทรานสคริปชั่น และ            
ทรานสเลชั่น และความรู้พื้นฐานในด้านเทคนิคของอณูชีววิทยา 

 Physicochemical property of genetic materials; DNA mutations; genome 
components and organization of genes in cellular organelles and prokaryotic cells; 
transposable genetic elements; genetic recombination mechanism control of gene 
expression at transcriptional and translational levels; basic knowledge of molecular biology 
techniques 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
330-602 เซลล์วิทยาขัน้สูง 

(Advanced Cell Biology)   
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับก่อน : ชีววิทยาของเซลล์ หรือเทียบเท่า หรือ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Prerequisite:  Cells biology or equivalent or or Consent of the program 
committee  

ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อใหม่ ๆ ที่น่าสนใจทางเซลล์วิทยา  ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง           
กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน เอกซเรย์ดิฟแฟรคชั่น โมเลกุลขนาดใหญ่ของเซลล์  การล าเลียง                       
ภายในเซลล์  การบาดเจ็บและการแก่ตัวของเซลล์  พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล   การเปลี่ยนแปลงสภาพ               
ของเซลล์ และภูมิคุ้มกันของเซลล์    

Studies of selected topics in cell biology, including microscopy, electron 
microscopy, X-ray diffraction, cellular molecules, cellular transportation, cell injury and 
aging, molecular genetics, cell differentiation, cellular basis of immune system 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนและผลงานทาง 

วิชาการ 

1 ศ. นางดวงพร  คันธโชติ Ph.D. (Soil Science),  
University of Adelaide,  Australia, 2545 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2525 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2522 

ภาคผนวก ง 

2 ศ. นางสาววราภรณ ์ วุฑฒะกุล Ph.D. (Microbiology),  
University of Queensland, Australia, 2532 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2522 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2519 

ภาคผนวก ง 

3 ศ. นางศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย Ph.D. (Microbiology),  
University of New South Wales, Australia, 2532 
B.Sc. (Hons) (Microbiology),  
University of New South Wales, Australia,  2522 

ภาคผนวก ง 

4 รศ. นางนงเยาว์  สว่างเจริญ Ph.D. (Parasitology),  
University of Queensland, Australia, 2538 
วท.ม. (เวชศาสตรเ์ขตร้อน),  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2524 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2521 

ภาคผนวก ง 

5 รศ. นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์ไพจติร Dr.Sc.Hum. (Microbiology),  
University of Heidelberg, Germany, 2531 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลยัมหิดล, 2521 
ภ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519 

ภาคผนวก ง 
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ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนและผลงานทาง 

วิชาการ 
6 ผศ. นางกมลธรรม  อ่ าสกุล Ph.D. (Microbiology),  

University of Melbourne, Australia,  2545 
วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั,  2537 

ภาคผนวก ง 

7 ผศ. นางณัฐวรรณ  เสริมวิทยวงศ ์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2551 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2543 

ภาคผนวก ง 

8 ผศ. นางสาวพิมลศรี มิตรภาพอาทร ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 
2553 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) (เกียรตินิยม อันดับ 2), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2548 

ภาคผนวก ง 

9 ผศ. นายภารนยั  สุขุมังกูร ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2553 
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550 
วท.บ. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 
2547 

ภาคผนวก ง 

10 อ. นางสาวอ าไพทิพย์  สุขหอม Ph.D. (Agriculture and Biological Sciences),  
University of Newcastle upon Tyne, U.K., 2542 
วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2531 

ภาคผนวก ง 

37 



38 

3.2.2 อาจารยประจ า 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนและผลงานทาง 

วิชาการ 

รศ. นางวิลาวัณย์  เจริญจริะตระกลู วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2524 
วท.บ. (ชีววิทยา) (เกียรตินิยม อันดับ 1), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2522 

ภาคผนวก จ 

ผศ. นางปรียานุช  บวรเรืองโรจน ์ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2534 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2529 

ภาคผนวก จ 

อ. นางกาญจนา  ศรีนิติวรวงศ์ Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology), 
University of Sheffield, U.K., 2544  
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลยัมหิดล, 2537 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์,  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531       

ภาคผนวก จ 

อ. นางสาวรัตนรุจิ  พุ่มวิเศษ Ph.D. (Microbiology),  
University of Montana State, U.S.A., 2550 
วท.บ. (จุลชีววิทยา), (เกียรตินิยม อันดับ 2), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2537 

ภาคผนวก จ 

อ. นางสาวลักขณา  กัณหยูวะ Ph.D. (Medical Mycology), Imperial College 
London, London, U.K., 2559  
M.Sc. (Biotechnology) (HONS.),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2551 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) (เกียรตินิยมอนัดับ 1),  
ม.เชียงใหม,่ 2548 

ภาคผนวก จ 

อ. นางสาววิภาวดี  เสียงล้ า ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 
วท.ม. (เทคนิคการแพทย)์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, มหาวทิยาลัยมหิดล, 2545 

ภาคผนวก จ 

อ. นางสาววิลานี  จุ้งลก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2555 
วท.บ. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี 2546 

ภาคผนวก จ 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้อง ที่มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาเอก และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10 มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก ่

ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนและผลงานทาง 

วิชาการ 

ศ. นางสาววิมล ตันติไชยากลุ Ph.D. (Medicinal Chemistry), The Ohio State 
University, U.S.A., 2533 
ภ.ม., จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2528 
ภ.บ., จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2523 

ภาคผนวก ฉ 

รศ. นายวัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ Ph.D. (Agronomy), University of Nebraska-Lincoln, 
U.S.A., 2552 
วท.ม. (เกษตรศาสตร-์พืชไร)่,  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร-์พืชศาสตร)์, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2528 

ภาคผนวก ฉ 

รศ. นายสนั่น ศุภธรีสกลุ Ph.D. (Pharmaceutical Sciences),  
Chiba University, Japan, 2538 
ภ.ม., จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2530 
ภ.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527 

ภาคผนวก ฉ 

ผศ. นางสาวกิติญา วงษ์ค าจันทร ์ Ph.D., (Food Science and Technology), Cornell 
University, U.S.A., 2555 

B.Sc. (Food Science) University of Guelph, Canada, 
2550 

ภาคผนวก ฉ 

อ. นางกมนนัธท์ ศิงฆมานันท์ ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2548 

ภาคผนวก ฉ 

อ. นายนัฐ ตัณศลิา ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์),  มหาวทิยาลัยมหิดล, 2551 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์, มหาวทิยาลัยมหิดล, 2546 

ภาคผนวก ฉ 

39 



40 

นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน มาให้ความรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ
กับนักศึกษาในสว่นที่เก่ียวข้องกับการท าวทิยานิพนธไ์ด้แก่ 
1. นางสาวนพมณีรัตน์ ลีลาวิวัฒน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝา่ยขาย บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด
2. นางสาวธัญกมล  พวงมะลิ ต าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ส านักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ศูนย์วิจัยการเลี้ยงกุ้ง

และเทคโนโลยชีีวภาพ (มหาชัย)
3. นางสาวจริยา สากยโรจน์ ต าแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการความหลากหลายของรา ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี

5. ขอก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 ค าอธิบายโดยยอ
 นักศึกษาท าการศึกษา ค้นควา้ วิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา

วิทยานพินธ์ โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านโครงร่างวทิยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตร และ/หรือ แหล่งทุนที่ได้รบั 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม

ความรู ้
1. อธิบายเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาเฉพาะด้าน และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาที่

ท าวิจัยได้อย่างเพียงพอและลึกซึ้ง รวมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่
2. จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความช านาญของตนเองได้อย่าง อิสระ และ

มีประสิทธิภาพ
ทักษะทางปัญญา 
1. บูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด้าน และในสาขาที่เกี่ยวข้องที่เพียงพอต่อการด าเนินการวิจัย

ได้อย่างอิสระ
2. วิเคราะห์ปัญหาส าคัญทางจุลชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับท้องถ่ินและที่มีผลกระทบทั่วโลก โดยการค้นคว้าทบทวน

วรรณกรรมทางจุลชีววิทยาที่มีในปัจจุบัน
3. ออกแบบ พัฒนา และด าเนินโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยาขั้นสูงได้อย่างอิสระ
4. สร้างนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ใหม่ทางจุลชีววิทยา ที่สนับสนุนความต้องการของชุมชน
5. ประเมินผลกระทบที่ส าคัญที่เกิดจากผลผลิตที่ได้จากการศึกษาวิจัยของตนเอง

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในบทบาทของผู้น า และสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งสามารถ

ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูลทางจุลชีววิทยาขั้นสูงได้อย่างอิสระ
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2. น าเสนอแนวคิดทั่วไปและเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล ผ่านทางการเขียนและ                
การบรรยายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเตรียมต้นฉบับส าหรับตึพิมพ์ผลงานวิจัยของตนเองได้อย่าง
อิสระ 
 

5.3 ชวงเวลา 
5.3.1 หลักสูตร 1.1 และ 2.1: ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา 
5.3.2 หลักสูตร 1.2 และ 2.2: ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา 

5.4 จ านวนหนวยกิต 
5.4.1  ส าหรับหลักสูตร แบบ 1.1  จ านวน  48  หน่วยกิต 
5.4.2  ส าหรับหลักสูตร แบบ 1.2  จ านวน  72  หน่วยกิต 
5.4.3  ส าหรับหลักสูตร แบบ 2.1  จ านวน  36  หน่วยกิต 
5.4.4  ส าหรับหลักสูตร แบบ 2.2  จ านวน  48  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
1. บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชา จัดปฐมนิเทศเพื่อให้ค าแนะน าการลงทะเบียนและด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชา

วิทยานิพนธ์  
2. ประธานหลักสูตรให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่นักศึกษา ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร รายวิชา และตอบข้อซักถาม 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามผลการเรียน และการท าวิจัย 

(วิทยานิพนธ์) ของนักศึกษา แนะน าวิธีสืบค้นข้อมูล การเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการรายงาน
ผลงานวิจัย  ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. ภาควิชาจัดเวทีให้นักศึกษาได้น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าในกรณีที่มีปัญหา 

5. จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาในการน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
6. จัดให้นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
1. ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ (การน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์) 
2. ประเมินผลจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปากเปล่า 
3. ประเมินจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
4. ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ การส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.  มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
2.  มีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน              

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการน าสถิติไปใช้
ในงานวิจัยที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 
 
 
 
3.  มีความคิดริเริ่ม สามารถคิดวิเคราะห์ และอภิปราย  

ผลงานทางวิชาการ สามารถวางแผนการท าวิจัย            
ที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาจุลชีววิทยาได้ด้วยตนเอง 

 

1. สนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 

4. สนับสนุนการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
สังคม 

1. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการใช้โปรแกรม
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 

2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 326-502 ระเบียบวิธี
วิจัยทางจุลชีววิทยา โดยก าหนดให้มีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับหลักชีวสถิติส าหรับงานวิจัย และก าหนดให้ เป็น
รายวิชาบังคับของแผนการศึกษาแบบ 2.2  

1. กระตุ้นให้นักศึกษาคิดริเริ่ม วิเคราะห์ และอภิปราย  
ผ่านการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ 

2. ให้สืบค้นบทความและผลงานทางวิชาการเพื่อประมวล
ความคิด และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทาง
 วิทยาศาสตร์  และมีความรับผิดชอบต่อ
 หน้าที่ของตนเองและสังคม 

1. การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ในการเรียนการสอน 

2. การฝึกปฏิบัติการ 
3. การมอบหมายให้นักศึกษาท างาน

เป็นกลุ่ม  
4. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ 

ถือประโยชนส์ังคมเปน็ที่ตั้ง 
5. การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดี

ของอาจารย์ 
6. การให้การบ้านนักศึกษา 

1. การเขียนรายงาน
ปฏิบัติการกลุ่ม 

2. การประเมินความซื่อสัตย์
จากการสอบ 

3. การตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวชิาการด้วย
โปรแกรม Turnitin 

4. การประเมินจากรายวิชา
วิทยานพินธ ์

5. การมีส่วนร่วมในการท างาน
กลุ่มตามบทบาทที่ได้รับ 

6. การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนรวม 

7. การส่งงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

2.2 ความรู้  
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1. อธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
ทั่ ว ไป จุลชีววิทยาเฉพาะด้าน  และ
ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาที่ท า
วิจัยได้อย่างเพียงพอและลึกซึ้ง รวมทั้ง
แสวงหาความรู้ใหม่ 

2. จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน
วิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความช านาญของ
ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง อิ ส ร ะ  แ ล ะ                     
มีประสิทธิภาพ 

1. การบรรยาย 
2. การตั้งค าถามและให้นักศึกษา

อภิปราย 
3. การฝึกปฏิบัติการ 
4. การใช้กรณีศึกษา 
5. การใช้ปัญหาเปน็ฐาน  
6. การให้นักศึกษาค้นคว้าและ

น าเสนอในชั้นเรียน 
7. การสัมมนา 
8. การให้การบ้านนักศึกษา 

1. การเขียนรายงาน                
การอภิปราย และ           
การตอบข้อซักถาม 

2. การสอบในแต่ละรายวิชา 
3. การจัดท าข้อเสนอโครงการ

เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ จาก
บัณฑิตวิทยาลยั 

4. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
5. การสอบโครงร่าง

วิทยานพินธ ์
6. การน าเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าของ
วิทยานพินธ ์

7. การน าเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา 

8. การสอบป้องกัน
วิทยานพินธ ์
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1. บูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะ
ด้าน และในสาขาที่เกี่ยวข้องที่เพียงพอต่อ
การด าเนินการวิจัยได้อย่างอิสระ 

2. วิเคราะห์ปัญหาส าคัญทางจุลชีววิทยาที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและที่มีผลกระทบทั่ว
โลก โดยการค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม
ทางจุลชีววิทยาที่มีในปัจจุบัน 

3. ออกแบบ พัฒนา และด าเนินโครงการวิจัย
ทางจุลชีววิทยาขั้นสูงได้อย่างอิสระ 

4. สร้างนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ใหม่ทาง
จุลชีววิทยา ที่สนับสนุนความต้องการของ
ชุมชน 

5. ประเมินผลกระทบที่ส าคัญที่ เกิดจาก
ผลผลิตที่ได้จากการศึกษาวิจัยของตนเอง 

1. การศึกษาด้วยตนเอง 
2. การตั้งค าถามและให้นักศึกษา

อภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
4. การใช้ปัญหาเปน็ฐาน  
5. การให้นักศึกษาค้นคว้าและ

น าเสนอในชั้นเรียน 
6. การสัมมนา 
7. การท าวิทยานิพนธ ์

1. การเขียนรายงาน                
การอภิปราย และ           
การตอบข้อซักถาม 

2. การสอบในแต่ละรายวิชา 
3. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
4. การสอบโครงร่าง

วิทยานพินธ ์
5. การน าเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าของ
วิทยานพินธ ์

6. การน าเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา 

7. การสอบป้องกัน
วิทยานพินธ ์

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในบทบาทของผู้น า และสมาชิกในกลุ่ม 
รวมทั้งสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ 

1.  การฝึกปฏิบัติการ 
2. การใช้กรณีศึกษา 
3. การให้นักศึกษาค้นคว้าและ

น าเสนอในชั้นเรียน 

1.  การเขียนรายงาน
ปฏิบัติการกลุ่ม 

2.  การมีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่มตามบทบาท 

 ที่ได้รับ 
 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1. ประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
และวิเคราะห์ข้อมูลทางจุลชีววิทยาขั้นสูง
ได้อย่างอิสระ 

2. น าเสนอแนวคิดทั่วไปและเชิงวิทยาศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล ผ่าน
ทางการเขียนและการบรรยายโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเตรียมต้นฉบับ
ส าหรับตึพิมพ์ผลงานวิจัยของตนเองได้
อย่างอิสระ 

1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบัติการ 
3. การให้นักศึกษาค้นคว้าและ

น าเสนอในชั้นเรียน 
4. การสัมมนา 
5. การท าวิทยานิพนธ ์

1. การเขียนรายงาน
ปฏิบัติการกลุ่ม 

2. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
3. การสอบโครงร่าง

วิทยานพินธ ์
4. การน าเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าของ
วิทยานพินธ ์

5. การน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวชิาการระดบั
นานาชาต ิ

6. การตีพิมพ์ผลงานวจิัย 
7. การสอบป้องกัน

วิทยานพินธ ์
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3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา (Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 
คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม 
 
ความรู ้
1. อธิบายเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาเฉพาะด้าน และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาที่ท า

วิจัยได้อย่างเพียงพอและลึกซึ้ง รวมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ 
2. จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความช านาญของตนเองได้อย่าง อิสระ และ                     

มีประสิทธิภาพ 
 
ทักษะทางปัญญา 
1. บูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด้าน และในสาขาที่เกี่ยวข้องที่เพียงพอต่อการด าเนินการวิจัยได้อย่าง

อิสระ 
2. วิเคราะห์ปัญหาส าคัญทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและที่มีผลกระทบทั่วโลก โดยการค้นคว้าทบทวน

วรรณกรรมทางจุลชีววิทยาที่มีในปัจจุบัน 
3. ออกแบบ พัฒนา และด าเนินโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยาขั้นสูงได้อย่างอิสระ 
4. สร้างนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ใหม่ทางจุลชีววิทยา ที่สนับสนุนความต้องการของชุมชน 
5. ประเมินผลกระทบที่ส าคัญที่เกิดจากผลผลิตที่ได้จากการศึกษาวิจัยของตนเอง 
 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในบทบาทของผู้น า และสมาชิกในกลุ่ม  รวมทั้งสามารถ                

ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ 
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูลทางจุลชีววิทยาขั้นสูงได้อย่างอิสระ 
2. น าเสนอแนวคิดทั่วไปและเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล ผ่านทางการเขียนและ                

การบรรยายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเตรียมต้นฉบับส าหรับตึพิมพ์ผลงานวิจัยของตนเองได้อย่างอิสระ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3.  
ทักษะทางปัญญา 

4. 
ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และ

ความรับ 
ผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 
วิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา            
326-500 หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล            
326-501 จุลชีววิทยาทันสมัย            
326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา            
326-503 เทคนิคทันสมัยทางจุลชีววิทยา            
326-512 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์            
326-513 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์            
326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร            
326-523 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม            
326-524 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม            
326-525 จุลชีววิทยาการหมัก            

326-526 เอนไซม์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้            
326-529 การทดสอบความไวของสารต้านจุลินทรีย์และ

จุลชีววิเคราะห์ 
          

 

326-531 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล            
326-533 ยีสต์เพื่ออุตสาหกรรม            
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3.  
ทักษะทางปัญญา 

4. 
ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และ

ความรับ 
ผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 
326-535 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับจุลินทรีย์            
326-542 ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย            
326-551 ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน            
326-552 การติดเชื้อและภูมิต้านทาน            
326-553 เทคนิคในวิทยาภูมิคุ้มกัน            
326-571 ปรสิตวิทยา            
326-581 ไวรัสวิทยา            
326-595 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1            
326-596 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2            
326-602 ระเบียบวิธีขั้นสูงทางจุลชีววิทยา            
326-611 กลไกการก่อพยาธิสภาพโดยเชื้อก่อโรค            
326-612 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์            
326-613 พันธุศาสตร์ขั้นสูงของจุลินทรีย์            
326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง            
326-651 วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง            
326-661 ราวิทยาขั้นสูง            
326-671 ปรสิตวิทยาขั้นสูง             
326-681 ไวรัสวิทยาขั้นสูง             
326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง            
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3.  
ทักษะทางปัญญา 

4. 
ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และ

ความรับ 
ผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 
326-703 จุลชีววิทยาขั้นสูง            
326-791 วิทยานิพนธ์            
326-792 วิทยานิพนธ์            
326-793 สัมมนาจุลชีววิทยา 1            
326-794 สัมมนาจุลชีววิทยา 2            
326-795 สัมมนาจุลชีววิทยา 3            
326-796 สัมมนาจุลชีววิทยา 4            
326-797 สัมมนาจุลชีววิทยา 5            
326-798 สัมมนาจุลชีววิทยา 6            
326-799 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา            
326-891 วิทยานิพนธ์            
326-892 วิทยานิพนธ์            
327-501 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทันสมัย             
วิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาอื่น ๆ ภายในคณะ            
318-503 ชีวสารสนเทศ 1            
328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา              
328-513 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี            
328-601 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล            
330-602 เซลล์วิทยาขั้นสูง            
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด)   
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ช) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1. ประเมินความสอดคล้องของวิธีการประเมินผลกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
2. ทบทวนเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
3. ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
4. ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาหลังนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5. มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานทางวิชาการ 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1. ประเมินภาวะการได้งานท าจากดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
2. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ดุษฏีบัณฑิต 
3. ประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฏีบัณฑิต 
4. ความเห็นจากอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมประเมนิหลักสูตร 
5. รางวัล ผลงาน และเกียรติคุณของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งในด้านสังคมและวิชาการ 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
1.  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

แบบ 1  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา               
นั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิด             
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ือง 

แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00                 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย                   
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงือ่นไขของทุนการศึกษาทีไ่ด้รับ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารยใหม  
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดับคณะ  
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวจรรยาบรรณแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/ 

คณะ/หลักสูตรที่สอน 
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดย

ผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ                
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

การเตรียมการในระดับภาควิชา 
1. จัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย 
2. มอบหมายภาระในการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา ร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เพื่อที่อาจารย์ใหม่จะได้เรียนรู้

การจัดการ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
3. ผลักดันให้อาจารย์ใหม่ขอทุนวิจัย เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย และต่อยอดมาเป็นองค์ความรู้ใหม่            

เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนในรายวิชา และสร้างงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ 

รวมถึงการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการต่าง ๆ  

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย   
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1. มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยคณะและ

มหาวิทยาลัย  
3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุม

ทักษะการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

1.  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2. สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
3.  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพี่เลี้ยง 
5.  สนับสนุนเครื่องมือวิจัยพื้นฐานแก่คณาจารย์ 
6.  มหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการวิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการไปเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีการพัฒนาหลักสูตรให้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน สกอ. 

1.  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งโดยภาควิชาจุลชีววิทยา จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน 

2. มีการประเมินผลการด าเนินการของรายวิชาใน
หลักสูตรและน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทุกปี 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยทุก 5 ปี 

1.  หลักสูตรได้มาตรฐานตาม สกอ. 
ก าหนด มีความทันสมัย และมีการ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอทุก 5 ปี 

2. มีการรายงานผลตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

3. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี 

2.  มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น                
 ก า ร ส อ น  ที่ มี ค ว า ม
 ทั น ส มั ย  แ ล ะ เ น้ น ใ ห้
 นักศึกษาสามารถค้นคว้า
 ห า ค ว า ม รู้ แ ล ะ ส ร้ า ง
 งานวิจัยได้ด้วยตนเอง 

1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ ผู้ สอบ
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. มีการวางแผน การติดตาม และการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร 

3. มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
เพื่อน ามาปรับปรุ งและพัฒนาประสิทธิภาพ              
การสอนของอาจารย์ 

4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้าร่วมการ
อบรม การพัฒนาการเรียนการสอน การเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

1. จ านวนรายวิชาที่มีกิจกรรมให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัย
ด้วยตนเอง 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลงานและต าแหน่งทางวิชาการ 
และประสบการณ์ด้านการพัฒนา 
ฝึกอบรม 

3. จ านวนนักศึกษาที่ประเมินและผล
การประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอนโดย
นักศึกษา 

4. จ านวนอาจารย์ที่ประเมินและผล
การประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา 

3. หลักสูตรได้มาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
ด้านการศึกษา งานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ และดุษฎี
บัณฑิตมีคุณสมบัติตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มี อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ร า ย วิ ช า ที่ มี ค ว า ม รู้                     
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากการท าวิจัย 

2. ก าหนดแผนและแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ และ
มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์และมี
ความเ ช่ียวชาญตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 

1. คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ ได้
มาตรฐาน สกอ. 

2. จ านวนการสอบผ่านโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3. จ า น ว น ก า ร ส อ บ ผ่ า น ก า ร วั ด
คุณสมบัติของนักศึกษาภายในเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด 

4. การเสนอความก้าวหน้างานวิจัย
ของนักศึกษา ทุกปีการศึกษา 

5. จ านวนการน าเสนอผลงานและการ
ตีพิมพ/์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา ตามเ ง่ือนไขของ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ทุนการศึกษาและตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 

6. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล 

7. จ า น ว น ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ส า เ ร็ จ
การศึ กษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

8. ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

 
2. บัณฑิต   
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  1. ประธานหลักสูตรแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ทุกท่านทราบกรอบมาตรฐานฯ เพื่อร่วมกัน
   ด าเนินการให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรและควบคุมให้หลักสูตรด าเนินการเป็นไป
   ตามกรอบมาตรฐานฯ 
  3. จัดท าแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และความพึงพอใจของ
   ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินผลที่ได้แจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านทราบ พร้อมหาแนวทางปรับปรุง 
   พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. ประธานหลักสูตรแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาทุกท่าน
ทราบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เร่ือง ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ก าหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้างานวิจัยทุกภาคการศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   เข้าฟังและติดตามความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

3. ติดตามภาวการณ์ได้งานท าและผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และประเมินผลที่ได้
   แจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านทราบ พร้อมหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา โดยบัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ 80 ต้องได้
   งานท าภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ 

3. นักศึกษา   
    3.1  การรับนักศึกษา 

3.1.1  กระบวนการรับนักศึกษา 
 1.  ก าหนดจ านวนนักศึกษาที่ต้องการรับเข้า โดยส ารวจจากความต้องการในการรับนักศึกษาของอาจารย์ 
  ในหลักสูตร ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยประเมินจากความรู้ความสามารถทางวิชาการ                         
และการเสนอเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สนใจ 

3.  แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในภาควิชาฯ เป็นกรรมการในการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
4. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
5. ด าเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ 
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3.1.2  กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. ก าหนดให้มีการจัดสอบ pre-test ในช่วง 1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในกรณีนักศึกษา              

สอบไม่ผ่าน หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา 326-500 หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยา
และชีวโมเลกุล เพื่อปรับพื้นฐานก่อนและต้องสอบผ่านได้ระดับขั้น S 

2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแจกคู่มือบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักสูตรและ               
แผนการศึกษาของตนเอง 

    3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
           3.2.1  กระบวนการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

1. ก าหนดให้นักศึกษาส่งรายงานรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา) และ
น าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า (1 คร้ัง/ปีการศึกษา) 

2. ควบคุมสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3. กระตุ้นให้นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนการศึกษาของตนเอง 
 3.2.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. สอดแทรกกิจกรรมการจัดการเรียน การสอนที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเน้นผู้เรียน              
เป็นศูนย์กลาง 

2. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดแทรกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
 3.3.1 กระบวนการติดตามและรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา 
  1. มีการประเมินอัตราคงอยู่ของนักศึกษาทุกชั้นปี 
  2. มีการประเมินการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของนักศึกษา 
 3.3.2 กระบวนการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 1. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรผ่านแบบประเมิน 

4.  คณาจารย ์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

          4.1.1  ระบบในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา 
 4.1.2 ระบบการบริหารคณาจารย์  
 1.  วางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง  ด้านการบริหารอาจารย์ประจ า และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 2. ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
 3.  ตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 4.1.3 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1.   ก าหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชาโดยค านึงถึง
ความสามารถในการสอนและความสามารถในการวิจัย  

2.  ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ 
3.  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการเรียนการสอนและวิจัย             

โดยสนับสนุนงบประมาณ ปีละ 20,000 บาท ต่อคน 
4.  จัดท าแผนพัฒนาอาจารยเ์พื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคล 
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5.  สนับสนุนรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงาน เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชา 
(ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อคน ต่อปี) 

6.  ส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยวิจัย ของกลุ่มคณาจารยที่มีความสนใจในงานวิจัยด้านเดียวกัน  
4.2  คุณภาพอาจารย ์ 

4.2.1 กระบวนการในการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการของหลักสูตร  
1. ประธานหลักสูตรแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ทุกท่านทราบเกณฑ์มาตรฐาน   
2. ก าหนดแผนกลยุทธ์ก าหนดการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์รายบุคคล 

4.2.2 กระบวนการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 
1. ประธานหลักสูตรแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ทุกท่านทราบเกณฑ์มาตรฐาน   
2. ชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยแต่ละประเภทให้คณาจารย์ทุกท่านทราบ 

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์  
 1.  วางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง เพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ โดยค านึงถึงความ 
  เชี่ยวชาญและภาระงานสอน 
 2. จัดสรรและกระจายภาระงานสอน และภาระการคุมวิทยานิพนธ์ให้เหมาะสม 
 3. ควบคุมการประเมินภาระงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 4. การจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ 
 5. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรผ่านแบบประเมิน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
           5.1.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1.  ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าข้อมูลมาใช้ในการออกแบบหลักสูตร 
2. ประชุมหารือในที่ประชุมภาควิชาฯ เรื่อง การเปิด-ปิดรายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักศึกษา  
2. ประชุมคณาจารย์หลังเสร็จสิ้นการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา

ส ารวจปัญหา และหาวิธีพัฒนาสาระรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
5.1.2 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา      

1.  วางแผน กรอบการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และแจ้งให้คณาจารย์
ทุกท่านทราบ 

2.  ส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาในหลักสูตร 
3. ประชุมหารือในที่ประชุมภาควิชาฯ เร่ือง การปรับปรุงหลักสูตร  
4. พิจารณาเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชาเดิม ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา

จุลชีววิทยา และสอดคล้องกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
           5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

1.  ก าหนดผู้สอนตามความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และวุฒิการศึกษา 
2. พิจารณาการกระจายภาระงานในผู้สอนแต่ละท่าน 
3. มีระบบประเมินการสอนของอาจารย์ 

5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 
1.  ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา และให้มีหน้าที่จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) 

ถึงประธานหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด 
5.2.3 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา 
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1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยภาควิชา คณะและบัณฑิตวิทยาลัยมี เพื่อให้ค าแนะน าเร่ืองระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และทุนการศึกษา  

2. นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เข้าศึกษาในหลักสูตร 
3. ภาควิชาจัดเวทีให้นักศึกษาได้น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ทุกปีการศึกษา ซึ่งมี

คณะกรรมการร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าในกรณีที่มีปัญหา 
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1. นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน  และ
วิธีการประเมินผล ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. จัดช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3. จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน  
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. แจ้งผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้คณาจารย์ผู้สอนทราบ 
2. ประชุมคณาจารย์หลังเสร็จสิ้นการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อชี้แจง และวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาตามกรอบฯ ส ารวจปัญหา และหาวิธีพัฒนา 
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 1. ประชุมคณาจารย์หลังเสร็จสิ้นการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ของ

 นักศึกษา ส ารวจปัญหา และหาวิธีพัฒนา 
5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (การจัดท า มคอ.5)  

1.  ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา และให้มีหน้าที่จัดท ารายงานผลการของ
รายวิชา (มคอ.5) ถึงประธานหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด 

5.3.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 1. ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าท าแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาผ่านระบบที่คณะพัฒนาขึ้น 
 2. แจ้งผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้คณาจารย์ทุกท่านทราบ 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6.1  การบริหารงบประมาณ 
 1. คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  
 2. ภาควิชาส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ  
  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย  
 3. ภาควิชาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจัดซื้อ และจัดสรรเงินเพื่อจัดซื้อ  

     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1. สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 ห้องเรียนซึ่งอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมี

อุปกรณ์การสอน  คอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียนและสื่อการสอนแบบ multimedia และมีห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทางส าหรับงานวิจัยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา  ห้องปฏิบัติการราวิทยา   
ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา   ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   
และห้องปฏิบัติการด้านการหมัก  

2. ห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยและคณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ                   
ในสาขาจุลชีววิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีระบบการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล  ต่าง ๆ จ านวนมากกว่า 
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10 ฐานข้อมูล โดยมีส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และหอสมุดวิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ให้บริการ นอกจากนั้นมีการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ ส าหรับการ
สืบค้นหนังสือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับภาคห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย และเป็นสมาชิกเพื่อให้สามารถ
สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้

  

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 มีศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ ามหาวิทยาลัย และคณะเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการเรียน การสอน และการ

สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 

     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อทรัพยากรการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อ

พิจารณาจัดซื้อ 
2. ภาควิชาฯ ประสานงานกับส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ในการจัดหาหนังสือ ต ารา และ วารสารวิชาการ             

ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษาได้ค้นคว้า เพื่อประโยชน์ทางการเรียน การสอน และงานวิจัย  
3. ภาควิชาฯ จัดหาสื่อการสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย           

ทางจุลชีววิทยา  
4. ภาควิชาฯ จัดหาอุปกรณ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น ให้เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน และ

การวิจัยของนักศึกษา และ อาจารย์ 
5. ภาควิชาฯ จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง ต่อการใช้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต่อความพอเพียง หนังสือ ต ารา วารสาร 

อุปกรณ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 
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7. ตัวบงชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  
 อย่างน้อยปีการศึกษาละสองคร้ัง โดยต้องบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน                  
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพ
ก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอน ในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7)  มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ          
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนนิงานที่รายงานในผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรปทีี่ผ่านมา 

     

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการ
เรียนการสอน 

     

9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ              
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน(ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ดุษฎบีัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อดุษฎบีัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอก ไมน่้อยกว่า            
ร้อยละ 60 

     

14) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักทุกคนมีโครงการวิจัย และได้รบั                   
การสนับสนนุจากแหล่งทนุตา่ง ๆ 

     

15) จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวชิาการ ไมน่้อยกว่า              
ร้อยละ 60 

     

ผลการด าเนนิการบรรลุตามเปา้หมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม                  
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คอื มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานทีร่ะบุไว้ในแตล่ะป ี
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2. ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
3. ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา ทั้งผลการสอบกลางภาค และปลายภาคในแต่ละรายวิชา 
4. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5. การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

เพื่อแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน สังเกตการณ์การเรียนการสอน 
3. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุง

กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4. คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีการศึกษาโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ โดย

มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา 
2. คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3. มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
4. คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ตามกรอบระยะเวลาของการประกันคุณภาพ        

ทุกปีและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาต่อหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) 

(หมวดที่ 7 ข้อ 7) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร กลยุทธ์การสอน และการวิจัย 
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรกลยุทธ์การสอน และวิจัย 
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ภาคผนวก 

ก.  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
ข. ส่วนที่ 1 ตารางสรปุความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 
ค.  ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จ.  ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 
ฉ.  ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์พิเศษ 
ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
ซ. ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยา  
 (หลักสูตรนานาชาต)ิ และหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาจุลชวีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 



60 
 

 

ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

ส่วนที่  1   เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล  ปรัชญาของหลักสูตร  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักการและเหตุผล 

 จุลชีววิทยาจัดเป็นทั้งวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและประยุกต์ที่มีความส าคัญ          
ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ  ท า ง ด้ า น
สาธารณสุข การแพทย์ อาหาร เกษตร 
อุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
ดั งนั้ นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า จุ ล ชี ว วิ ท ย า จึ ง ส า ม า ร ถ
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในด้านการ
สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ            
ในระดับสากล มุ่งการต่อยอดสู่นวัตกรรม 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ต่อสังคม 
รวมทั้งการผลิตบุคลากรที่มีจิตสาธารณะ 
มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ก า ร วิ จั ย            
ทา ง วิ ทยาศาสตร์  และ เทคโน โลยี               
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ             
จากการเพิ่ มมูลค่ าของผลผลิตทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร โ ด ย เ น้ น ก า ร ใ ช้
ทรั พยากรธรรมชาติ อย่ า ง รู้ คุณค่ า              
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยจุลชีววิทยา
ประยุกต์  นอกจากนี้ยังเน้นการวิจัยด้าน
จุลชีววิทยาทางการแพทย์เพื่ออาหาร
ปลอดภั ย แ ละก า ร ค้ น หาส า ร ต้ า น
จุลินทรีย์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการ
รักษาโรคติดเชื้อ  น าไปสู่ การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น                  
อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนระดับท้องถิ่นและประเทศ 
และพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขันใน
ระดับสากล 

ความส าคัญ / หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 3 
หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งมุ่ ง เน้นการจัดการเรียนการสอนด้าน                  
จุลชีววิทยา ทั้งจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และจุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
กับ อาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเดิมเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุด มศึกษาแห่ งชาติ  มีความพร้อม                  
ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านคณาจารย์ งานวิจัย การจัดการเรียน
การสอน สถานที่ และอุปกรณ์ในการท าวิจัย  หลักสูตรเดิมเริ่มเปิดรับนักศึกษา
มาตั้ ง แต่ ภ าคการศึ กษาที่  1 / 2547 และ ได้ มี ก า รปรั บปรุ งหลั กสู ต ร                  
มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัจจุบัน การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                   
ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ คือ ด้านการศึกษา  

ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ภาควิชา          
จุลชีววิทยาจึงพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพื่อรองรับการแข่งขันและความก้าวหน้า
ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิม ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการพัฒนาภาคการศึกษา และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมี เป้าหมาย 2 ประการ คือ               
ประการแรก เพื่อยกระดับหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
เดิม ให้มีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย                  
มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางจุลชีววิทยาเพื่อน าไปสู่
การประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับประเทศและ
นานาชาติ ยกระดับเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีความ
เชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยาและมีความรู้ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด้านระดับสูง                 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ การเพิ่มมูลค่าและ              
การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร การผลิตพลาสติกชีวภาพ การใช้ประโยชน์ 
จากจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อ โรคที่เกิดบ่อย
ในสังคมผู้สูงอายุ และการค้นหาสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ เป้าหมาย
ประการที่สอง คือ  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาต่างชาติที่ปัจจุบัน
ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร แต่มีข้อจ ากัดทางด้านภาษา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ปรัชญาของหลักสตูร 
  ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มี
คุณธรรมมีความรู้ความสามารถสูง มี
ภาวะผู้น า สร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนระดับประเทศ
และนานาชาติ 

ปรัชญาของหลักสตูร 
 สร้างนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยาและมีความรู้
ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด้านระดับสูง คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล 
สามารถคิดริเริ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์
ความรู้ใหม่ ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับประเทศ
และนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถ
สร้างเครือข่ายวิจัยและท างานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. เ พื่ อ ผ ลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส า ข า                 

จุ ล ชี ว วิ ท ย า  ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถสูงในระดับสากล             
มีคุณธรรมและ จริยธรรม เพื่อเป็นผู้
มีความพร้อมในการสอนและท า
วิจัย 

2. เพื่ อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่  และ
ยกระดับการศึกษาวิจัยในสาขา    
จุลชีววิทยาในระดับลึกสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และทันต่อ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง วิ ช า ก า ร              
อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และการพึ่งพาตนเองได้ใน
อนาคต   

3. เ พื่ อ ผ ลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส า ข า                 
จุลชีววิทยาให้เป็นผู้น าทางวิชาการ 
สามารถร่วมงานกับผู้อื่นในการ
ท า ง า น  แ ละ วิ จั ย ท า งด้ า น จุ ล
ชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ภาครัฐและเอกชน    

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 1.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 2. สามารถสร้างนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ใหม่ จากการศึกษาวิจัยเชิงลึก ใน

สาขาจุลชีววิทยา ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้และบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องได้ 

 3. เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความพร้อมในการท าวิจัย สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ และทันต่อความก้าวหน้าทาง            
จุลชีววิทยา 

 4. สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยและท างานร่วมกับผู้อื่น ทั้ ง ในประเทศ               
และต่างประเทศได้ 
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ส่วนที่ 2  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เงื่อนไขรายวิชา และจ านวนหน่วยกิต  
2.1  เปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิตสาขาวิชาจลุชีววทิยาเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 (หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง (หน่วยกิต) 

1.  โครงสร้างหลักสูตร 
1.1  หลักสูตร แบบ  1  
 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์) 

 
 

 
 

       1.1.1  แบบ 1.1  
  วิชาบังคับ  
   วิชาสัมมนา  
  วิทยานพินธ ์

48 
 

4* 
48 

คงเดิม   
คงเดิม   
คงเดิม   
คงเดิม   

       1.1.2  แบบ 1.2 
  วิชาบังคับ 
   วิชาสัมมนา  
  วิทยานพินธ ์

72 
 

6*  
72 

คงเดิม  
คงเดิม  
คงเดิม  
คงเดิม  

1.2  หลักสูตร แบบ  2  
   (ท าวิทยานพินธ์และ 
  เรียนรายวิชา) 

 
 

 
 

       1.2.1  แบบ 2.1 
  วิชาบังคับ 
  วิชาเลือก 
  วิทยานพินธ ์

48 
 6 
 6 
36 

คงเดิม  
คงเดิม  
คงเดิม 
คงเดิม 

       1.2.2  แบบ 2.2 
  วิชาบังคับ 
  วิชาเลือก 
  วิทยานพินธ ์

72 
14 
 10 
48 

คงเดิม  
คงเดิม  
คงเดิม  
คงเดิม 

* ลงทะเบียนโดยไมน่ับหน่วยกติ    
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2.2  รายละเอียดการปรบัปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 (หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง (หน่วยกิต) 

แบบ 1  (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)   แบบ 1  (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)   
แบบ 1.1  (จบปริญญาโท) แบบ 1.1  (จบปริญญาโท) 
วิชาบังคับ วิชาบังคับ 
 326-500#  หลักส าคัญทางภูมิคุม้กันวิทยา 

              และชีวโมเลกุล          ไม่นับหน่วยกิต 
326-793  สัมมนาจุลชีววิทยา  1    ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-794  สัมมนาจุลชีววิทยา  2    ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-795  สัมมนาจุลชีววิทยา  3   ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-796  สัมมนาจุลชีววิทยา  4    ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-792  วิทยานิพนธ ์ (36) คงเดิม 

 
แบบ 1.2  (จบปริญญาตรี) แบบ 1.2  (จบปริญญาตรี) 
วิชาบังคับ วิชาบังคับ 
 326-500#  หลักส าคัญทางภูมิคุม้กันวิทยา 

            และชีวโมเลกุล          ไม่นับหน่วยกิต 
326-793  สัมมนาจุลชีววิทยา  1    ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-794  สัมมนาจุลชีววิทยา  2    ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-795  สัมมนาจุลชีววิทยา  3    ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-796  สัมมนาจุลชีววิทยา  4    ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-797  สัมมนาจุลชีววิทยา  5    ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-798  สัมมนาจุลชีววิทยา  6    ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
326-791  วิทยานิพนธ ์ (72) คงเดิม 

#ลงทะเบียนเรียนในกรณีที่สอบไม่ผ่าน pre-test โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

แบบ 2  (ท าวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา) แบบ 2  (ท าวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา) 
แบบ 2.1  (จบปริญญาโท)   
1.  วิชาบังคบั    

 
 
 326-793  สัมมนาจุลชีววิทยา 1 (1) 
 326-794  สัมมนาจุลชีววิทยา 2    (1) 
 326-795  สัมมนาจุลชีววิทยา 3    (1) 

1.  วิชาบังคบั                   
    326-500# หลักส าคัญทางภมูิคุ้มกันวิทยา 
             และชีวโมเลกุล          (1) 
 คงเดิม 

คงเดิม 
 คงเดิม 

    326-701*  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง  (3) 
 326-703*  จุลชีววิทยาขั้นสูง                     (3) 

 คงเดิม* 
 คงเดมิ* 

* ให้นักศึกษาเลือกเรียน 326-701 หรือ 326-703 วิชาใดวิชา
หนึ่งให้สอดคล้องกับงานวิทยานพินธ์ 

#ลงทะเบียนเรียนในกรณีที่สอบไม่ผ่าน pre-test 
โดยไม่นับหน่วยกิต 
*  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น  3 2 6 -7 0 1  ห รื อ             
326-703 วิชาใดวิชาหนึ่งให้สอดคล้องกับงาน
วิทยานิพนธ์ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 (หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง (หน่วยกิต) 
2.  วิชาเลือก  6  หน่วยกิต 2.  วิชาเลือก            6  หน่วยกิต 

326-512  *สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  (3) คงเดิม 
326-513  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ (3) คงเดิม 
326-521  จุลชวีวิทยาทางอาหาร   (3) คงเดิม 
326-522  จุลชวีวิทยาในภูมิปัญญาไทย (3) 326-535  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับจุลินทรีย์  (3) 
326-523  จุลชวีวิทยาทางอุตสาหกรรม  (3) คงเดิม 
326-524  จุลชวีวิทยาสิ่งแวดลอ้ม  (3) คงเดิม 
326-525  จุลชวีวิทยาการหมัก (3) คงเดิม 
326-526  เอนไซม์ของจุลินทรีย์               (3) 326-526 เอนไซม์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ (3) 
326-529  การทดสอบความไวของสารต้าน 

    จุลินทรีย์และจุลชีววิเคราะห์  (3) 
คงเดิม 

326-531  จุลชวีวิทยาระดับโมเลกุล    (3) คงเดิม 
326-533  ยีสต์เพื่ออุตสาหกรรม (3) คงเดิม 
326-541  การจัดระบบแบคทีเรีย 

              แบบทนัสมัย         (3) 
326-542  ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย (2) 

326-571  ปรสิตวทิยา  (3) คงเดิม 
326-595  หัวข้อพิเศษทางจุลชวีวิทยา 1 (1) คงเดิม 
326-596  หัวข้อพิเศษทางจุลชวีวิทยา 2 (1) คงเดิม 
326-602  ระเบียบวธิีขั้นสูงทางจุลชีววิทยา (3) คงเดิม 
326-611 กลไกการก่อพยาธิสภาพ 
 โดยเชื้อก่อโรค (3) 

คงเดิม 

326-612  สรีรวิทยาขัน้สูงของจุลินทรีย์ (3) คงเดิม 
326-613  พันธุศาสตร์ข้ันสงูของจุลินทรีย์ (3) คงเดิม 
326-632  จุลชวีวิทยาประยุกตข์ั้นสูง (3) ยกเลิก 
326-641  วิทยาแบคทีเรียขั้นสงู (3) คงเดิม 
326-651  วิทยาภูมิคุ้มกันขัน้สูง (3) คงเดิม 
326-661  ราวิทยาขั้นสงู (3) คงเดิม 
326-671  ปรสิตวทิยาขั้นสูง (3) คงเดิม 
326-681  วิทยาไวรัสวทิยาขั้นสูง (3) คงเดิม 

   326-551   ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน                  (3) คงเดิม 
   326-552   การติดเชื้อและภมูิต้านทาน      (3) คงเดิม 
   326-553   เทคนิคในวิทยาภมูิคุ้มกัน           (3)  คงเดิม 
   326-799  ปัญหาพิเศษทางจลุชีววิทยา      (3) คงเดิม 
นักศึกษาที่ไมไ่ด้จบปริญญาตรีจลุชีววิทยา ต้องลงทะเบียน
เรียนวิชา 326-512 แบบ credit 

*นักศึกษาทีไ่ม่ได้จบปริญญาตรจีุลชีววิทยา ต้อง
ลงทะเบียนเรียนวชิา 326-512 โดยสามารถ
ลงทะเบียนแบบ audit หรือ credit 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 (หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง (หน่วยกิต) 
3.  วิทยานิพนธ ์ 36  หน่วยกิต 3.  วิทยานิพนธ์                      36  หน่วยกิต 
แบบ 2.2  (จบปริญญาตรี) 72  หน่วยกิต คงเดิม 
1.  วิชาบังคบั   16  หน่วยกิต 

 
 
326-501*  จุลชีววิทยาทนัสมัย     (3) 
326-502  ระเบียบวธิีวิจัยทางจลุชีววิทยา   (3) 

 
326-500# หลักส าคัญทางภูมิคุม้กันวิทยา (1) 
             และชีวโมเลกุล  

คงเดิม 
คงเดิม 

   326-701** จุลชีววทิยาทางการแพทย์ขั้นสูง  (3) 
326-703** จุลชีววทิยาขัน้สูง (3) 

   คงเดิม** 
   คงเดิม** 

326-793  สัมมนาจุลชีววิทยา 1 (1) คงเดิม 
326-794  สัมมนาจุลชีววิทยา 2  (1) คงเดิม 
326-795  สัมมนาจุลชีววิทยา 3  (1) คงเดิม 
326-796  สัมมนาจุลชีววิทยา  4   (1) คงเดิม 

     327-501 ปฏิบัติการจุลชวีวทิยาทนัสมัย    (1)                        คงเดิม 
 

*นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนวชิา                 
326-501 และต้องได้ผลการเรียน อย่างน้อย B จึงจะมีสิทธิ ์
คงสภาพเปน็นักศึกษา และสามารถที่จะลงวชิาเรียนอืน่ ๆ ได้
ในเทอมต่อไป 

** ให้นักศึกษาเลือกเรียน 326-701 หรือ 326-703  
วิชาใดวชิาหนึ่งให้สอดคล้องกับงานวทิยานิพนธ์ 

  #ลงทะ เบี ยน เ รี ย น ในกรณีที่ ส อบ ไ ม่ ผ่ า น               
pre-test โดยไม่นับหน่วยกิต 

*นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียนเรียน
วิชา 326-501 หากมีการถอนรายวิชานี้ ต้องเรียน
ต่อไปในปีถัดไป โดยต้องได้ผลการเรียนไม่น้อยกว่า C 
และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00               
จึงจะจบการศึกษา 

**ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา 326-701 หรือ 
326 -703 วิชาใดวิชาหนึ่ ง ให้สอดคล้องกับงาน
วิทยานิพนธ์ 

2.  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต 3.  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 
   
326-512  *สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  (3) คงเดิม 
326-513  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ (3) คงเดิม 
326-521  จุลชวีวิทยาทางอาหาร   (3) คงเดิม 
326-522  จุลชวีวิทยาในภูมิปัญญาไทย (3) 326-535  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับจุลินทรีย์ (3) 
326-523  จุลชวีวิทยาทางอุตสาหกรรม (3) คงเดิม 
326-524  จุลชวีวิทยาสิ่งแวดลอ้ม (3) คงเดิม 
326-525  จุลชวีวิทยาการหมัก (3) คงเดิม 
326-526  เอนไซม์ของจุลินทรีย์                 (3) 326-526 เอนไซม์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ (3) 
326-529  การทดสอบความไวของสารต้าน            

     จุลินทรีย์และจุลชีววิเคราะห ์ (3) 
 

คงเดมิ 
326-531  จุลชวีวิทยาระดับโมเลกุล    (3) คงเดิม 
326-533  ยีสต์เพื่ออุตสาหกรรม (3) คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 (หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง (หน่วยกิต) 
326-542  การจัดระบบแบคทีเรีย 
              แบบทนัสมัย         (3) 

326-542  ระบบการจัดหมวดหมูแบคทีเรีย   (2) 

326-571  ปรสิตวทิยา  (3) คงเดิม 
326-595  หัวข้อพิเศษทางจุลชวีวิทยา 1 (1) คงเดิม 
326-596  หัวข้อพิเศษทางจุลชวีวิทยา 2 (1) คงเดิม 
326-602  ระเบียบวธิีขั้นสูงทางจุลชีววิทยา  (3) คงเดิม 
326-611   กลไกการก่อพยาธิสภาพ 

                  โดยเชื้อก่อโรค  (3) 
คงเดิม 

326-612  สรีรวิทยาขัน้สูงของจุลินทรีย์ (3) คงเดิม 
326-613  พันธุศาสตร์ข้ันสงูของจุลินทรีย์ (3) คงเดิม 
326-641  วิทยาแบคทีเรียขั้นสงู (3) คงเดิม 
326-651  วิทยาภูมิคุ้มกันขัน้สูง (3) คงเดิม 
326-661  ราวิทยาขั้นสงู (3) คงเดิม 
326-671  ปรสิตวทิยาขั้นสูง (3) คงเดิม 
326-681  วิทยาไวรัสวทิยาขั้นสูง (3) คงเดิม 

    326-551   ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน                    (3) คงเดิม 
326-552   การติดเชื้อและภูมิตา้นทาน         (3) คงเดิม 

    326-553   เทคนิคในวิทยาภูมิคุ้มกัน             (3) คงเดิม 
326-799  ปัญหาพิเศษทางจลุชวีวิทยา         (3) คงเดิม 
  
*นักศึกษาทีไ่ม่ได้จบปริญญาตรจีุลชีววิทยา ต้อง

ลงทะเบียนเรียนวชิา 326-512 แบบ credit 
*นักศึกษาทีไ่ม่ได้จบปริญญาตรจีุลชีววิทยา ต้อง
ลงทะเบียนเรียนวชิา 326-512 โดยสามารถ
ลงทะเบียนแบบ audit หรือ credit 

3.  วิทยานิพนธ ์ 48  หน่วยกิต  
326-891  วิทยานิพนธ ์ (48) คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
 

ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์          

ของหลักสูตร 
ปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 

3 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการ
สอนด้าน จุลชีววิทยา ทั้งจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และจุลชีววิทยา
ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเดิมเป็น
หลักสูตรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความพร้อม ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ  
ทั้งในด้านคณาจารย์ งานวิจัย การจัดการเรียนการสอน สถานที่ และ
อุปกรณ์ในการท าวิจัย  หลักสูตรเดิมเริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1/2547 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร มาอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามปัจจุบัน การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ส่งผล
กระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ คือ ด้านการศึกษา  

ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
ภาควิชาจุลชีววิทยาจึงพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพื่อรองรับการแข่งขัน
และความก้าวหน้าในสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิม ให้
เป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการ
พัฒนาภาคการศึกษา และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยมีเป้าหมาย 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อยกระดับหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเดิม  ให้มีความเป็นสากล
ทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน
ในระดับสากล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย มีความสามารถ
ด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางจุลชีววิทยาเพื่อน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับประเทศและ
นานาชาติ ยกระดับเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยาและมีความรู้ทาง              
จุลชีววิทยาเฉพาะด้านระดับสูง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
อาหารเสริมสุขภาพ การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปวัตถุดิบทาง
การเกษตร การผลิตพลาสติกชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์                   
ในระบบนิเวศ การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อ โรคที่เกิดบ่อยใน
สังคมผู้สูงอายุ และการค้นหาสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ เป้าหมาย
ประการที่สอง คือ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาต่างชาติที่
ปัจจุบันให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร แต่มีข้อจ ากัด
ทางด้านภาษา  

สร้างนักวิจัยและ
นั ก วิ ช า ก า ร ที่ มี
ความ เชี่ ย วชาญ
ทางจุลชี ววิ ทยา
และมีความรู้ทาง
จุลชีววิทยาเฉพาะ
ด้ า น ร ะ ดั บ สู ง 
คุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานในระดับ
สากล สามารถคิด
ริ เ ริ่ ม  วิ เ คร าะห์ 
สังเคราะห์ ค้นคว้า 
วิ จั ย  เ พื่ อ ส ร้ า ง
นวั ตกรรม  และ
องค์ คว ามรู้ ใ หม่ 
ประยุ กต์ ใช้ เพื่ อ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ระดับประเทศและ
น า น า ช า ติ 
ตลอดจนเป็นผู้ มี
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณของ
นักวิจัย สามารถ
สร้างเครือข่ายวิจัย
และท างานร่วมกับ
ผู้ อื่ น  ทั้ ง ใ น
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศได้ 
 

เ พื่ อ ส ร้ า ง ดุ ษ ฎี
บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี
คุณลักษณะต่อไปนี้ 
1. มีความรับผิดชอบ            

ต่ อ ห น้ า ที่                  
มี คุ ณ ธ ร รมแล ะ
จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 

2. ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง 
นวั ตกรรม หรื อ 
องค์ ความรู้ ใหม่               
จากการศึกษาวิจัย
เ ชิ ง ลึ ก ใน ส าข า                
จุ ล ชี ว วิ ท ย า                  
ที่ ส า ม า ร ถ               
น าไปประยุกต์ใช้
และบูรณาการกับ
ศ า ส ต ร์          
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ 

3. เ ป็ น ผู้ น า ท า ง
วิ ช า ก า ร             
มีความพร้อมใน
ก า ร ท า วิ จั ย 
สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อให้
ไ ด้ ง า น วิ จั ย ที่ มี
คุณภาพ และทัน
ต่อความก้าวหน้า
ทางจุลชีววิทยา 

4. ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
เครือข่ายวิจัยและ
ท า ง า น ร่ ว ม กั บ
ผู้ อื่ น  ทั้ ง ใ น
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศได้ 
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ส่วนที่ 2  ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 
วัตถุประสงค ์ รายวิชา 

เพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1.  มี ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่  มี คุณธรรมและ

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

 
ทุกรายวิชาในหลักสูตร 

2. สามารถสร้างนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ ใหม่               
จากการศึกษาวิจัย เชิ งลึกในสาขาจุลชีววิทยา                 
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้และบูรณาการกับศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

หมวดวิชาวิทยานพินธ์ 
326-791 วิทยานิพนธ ์  72(0-216-0) 
326-792 วิทยานิพนธ ์  48(0-144-0) 
326-891 วิทยานิพนธ ์  48(0-144-0) 
326-892 วิทยานิพนธ ์  36(0-108-0) 

3. เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความพร้อมในการท าวิจัย 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้งานวิจัย              
ที่มีคุณภาพ และทันต่อความก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา 

ทุกรายวิชาในหลักสูตร 

4. สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยและท างานร่วมกับผู้อื่น 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

 
 
 

หมวดวิชาบงัคับ 
326-501 จุลชวีวิทยาทันสมัย  3(3-0-6) 
326-502 ระเบียบวธิีวิจัยทางจลุชีววิทยา 3(3-0-6) 
326-701 จุลชวีวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
326-703 จุลชวีวิทยาขั้นสูง   3(3-0-6) 
327-501 ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา  1(0-3-0) 
  ทันสมัย   
หมวดวิชาวิทยานพินธ์ 
326-791 วิทยานิพนธ ์  72(0-216-0) 
326-792 วิทยานิพนธ ์  48(0-144-0) 
326-891 วิทยานิพนธ ์  48(0-144-0) 
326-892 วิทยานิพนธ ์  36(0-108-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรมีทั้งปริญญาโท และเอก มีทั้งหลักสูตร
ปกติและหลักสูตรนานาชาติ มีทั้งแบบท าวิทยานิพนธ์               
อย่าง เดียว และแบบมีการเรียนรายวิชาร่วมด้วย                      
ท าให้น่าจะมีความสับสนในการเรียนและการจัดการสอน
พอสมควร น่าจะพิจารณาว่า 
1. มีความจ าเป็นต้องแยกระหว่างหลักสูตรธรรมดา                

และนานาชาติ หรื อ ไม่  ถ้ า ไม่ จ า เป็นก็ ให้ มี แต่               
หลักสูตรนานาชาติอย่างเดียวได้หรือไม่ 

โดยภาพรวมด้านอื่น ๆ หลักสูตรมีความชัดเจน
และเหมาะสม แต่การบรรยายรายวิชาค่อนข้างไม่ชัดเจน          
อยู่บ้าง ค่อนข้างสั้นและไม่ค่อยทันสมัย ในปัจจุบัน                 
มีหัวข้อใหม่ ๆ เพิ่มเติมมาจ านวนพอสมควร ซึ่งไม่ปรากฎ
ในค าอธิบายรายวิชา และบางหัวข้อในค าอธิบายรายวิชา
ที่เห็นว่า อาจไม่สอนก็ได้ น่าจะทบทวนเขียนค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ทั้งหมด ให้ทันสมัยและชัดเจนขึ้น เนื่องจาก
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาบางส่วน จะเรียนโดย
การท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จึงควรจะมีค าบรรยาย
รายวิชาค่อนข้างละเอียด สามารถให้นักศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาด้วยตนเองได้ 
 
ตัวอย่างข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ได้แก่  
 
326-500 Essential immunology and molecular 
biology  
ชื่อภาษาอังกฤษไม่ตรงกับชื่อไทยเสียทีเดียว 
เนื่องจากเป็นวิชาส าคัญและบังคับให้ต้องผ่าน ถ้าไม่ผ่าน
การทดสอบก็ไม่สามารถศึกษาต่อไป จะต้องเขียน
ค าอธิบายให้ละเอียดถึงขั้นให้นักศึกษาไปเรียนด้วยตัวเอง
ได้ เช่น ต้องบอกว่า ต้องมีความรู้ทางอณูชีววิทยา                
เร่ืองอะไรบ้าง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เหลือเพียง
หลักสูตรนานาชาติ (ระดับปริญญาโท และเอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและค าอธิบายรายวิชา 
หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 
Antigen, antibody, antigen-antibody reaction; 
cells in immune response; complements, 
cytokines, immune system; microbial genetics; 
gene cloning technology and applications; 
polymerase chain reaction; bioinformatics 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
326-502 Research methodology in Microbiology  
ค าอธิบายรายวิชาอ่านเหมือนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทั่วไป 
ซึ่งไม่น่าต้องใช้ถึง 3 หน่วยกิต อ่านแล้วไม่แน่ใจว่า                 
จะ เรี ยน เรื่ องวิ ธี การวิ จั ยพื้ นฐานทางจุลชี ว วิทยา   
(general microbiological methods) ด้วยหรือไม่    
เช่นการวัด growth curve, storage of microbes, 
etc. เนื่องจากเป็นวิชาแกนของหลักสูตร ควรเขียน           
ให้ชัดเจนกว่าเดิมมาก 
 
326-503 Modern techniques in Microbiology  
น่าจะมีค าอธิบายที่ชัดเจนกว่านี้ โดยมองไปข้างหน้า
ประมาณ 5 ปี อย่างน้อยควรจะมี bioinformatics และ 
next generation sequencing, proteomics, 
heterologous gene expression เป็นต้น 
 
326-512 Microbial physiology  
น่าจะมีหัวข้อเรื่อง metabolomics และ metabolic 
engineering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326-513 Microbial genetics  
หัวข้อเรื่องเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การเพิ่มปริมาณ 
DNA ควรอยู่ในวิชา 326-502 มากกว่าหรือไม่ ปกติชื่อ
รายวิชาแบบนี้ น่าจะเน้นเรื่อง genomic structure, 
mutations and gene exchange และ gene 
regulations มากกว่า ค าอธิบายรายวิชาที่ไม่ชัดเจน 

คงเดิม  
เ นื่ อ ง จ า กค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ค รอบคลุ ม เนื้ อ ห า              
ที่จัดการเรียนการสอนแล้ว รายวิชานี้ไม่ได้จัดการเรียน
การสอนเก่ียวกับวิธีการวิจัยพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
 
 
 
 
 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
Bioinformatics; next generation sequencing; 
antibody detection and separation; antibody 
engineering; proteomics; recombinant DNA 
technology; heterologous gene expression  
 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ของโครงสร้าง 
การเจริญของจุลินทรีย์และการควบคุม การขนส่งสาร
ผ่านเข้าออกของเซลล์จุลินทรีย์ การสร้างพลังงานของ
จุลินทรีย์จากสารอินทรีย์ อนินทรีย์และแสง เมแทบอลิซึม
ของคาร์โบไฮเดรต สารประกอบประเภทลิพิดและ
ไนโตรเจน กระบวนการสร้างกรดอะมิโน พิวรีนและพิริมิ
ดีน การควบคุมเมแทบอลิซึม การสร้างเอ็นโดสปอร์ เมทา
โบโลมิกและวิศวกรรมเมทาโบลิก 
Structures in microbial cells and functions; 
microbial growth and control; transportation in 
and out of microbial cells; energy production 
based on organic, inorganic matters and light, 
metabolisms of carbohydrate, lipid and nitrogen 
compounds; amino acid synthesis; control of 
metabolisms; endospore formation; 
metabolomics and metabolic engineering 
 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างของจีโนม การถอดรหัสและแปลรหัสของยีน 
การควบคุมการท างานของยีน การถ่ายโอนยีนโดยวิธีต่าง 
ๆ การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ พันธุวิศวกรรมและการ
โคลนยีน ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสและการประยุกต์ใช้ 
การหาล าดับดีเอ็นเอและชีวสารสนเทศ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท าให้ไม่ค่อยเข้าใจว่าหัวข้ออะไรอยู่ที่ไหน 
 
 
 
 
 
 
326-521 Food Microbiology  
น่าจะมีเรื่อง Microbiology of fermented food             
ด้วยหรือไม่ 
 
326-523 Industrial Microbiology  
ควรจะมีเรื่อง microbial seed storage and 
characterization, large scale production of 
microbes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326-526 Microbial enzymes 
น่าจะพิจารณาเปลี่ยนชื่อเป็น Microbial enzymology 
and application และน่าจะเพิ่มหัวข้อ เช่น enzyme 
engineering  

Genomic structure; transcription and translation; 
regulation of gene expression; gene transfer; 
microbial mutations; genetic engineering and 
gene cloning technology; polymerase chain 
reaction and applications; DNA sequencing and 
bioinformatics 
 
คงเดิม  
หัวข้อ Microbiology of fermented food อยู่ใน  
หัวข้อบทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร 
 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
ความส าคัญของจุลินทรีย์ต่ออุตสาหกรรม  วิธีการคัดแยก
และคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่ง ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรม การปรับปรุงสายพันธุ์โดยการกลายพันธุ์ 
และการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ กระบวนการหมัก
แบบต่าง ๆ จลนพลศาสตร์ของการเจริญและการผลิตผล
ผลิต ส่วนประกอบพื้นฐานของถังหมัก การฆ่าเชื้อใน
กระบวนการหมัก การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการท าให้
บริสุทธิ์ ตลอดจนถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับ
อุตสาหกรรมที่ได้จากจุลินทรีย์ (กรดอินทรีย์ เอนไซม์           
ยาปฏิชีวนะ กรดอะมิโน และวิตามิน) 
Industrial importance of microorganisms; 
methods for isolation and screening of 
microorganisms from various sources for 
industrial uses; mutation techniques for 
improving strains and preservation techniques 
of microorganisms; various types of 
fermentation processes, kinetics of growth and 
product formation; basic configuration of 
bioreactor, sterilization processes, products 
recovery and purification; industrial-scale 
processing of microbial products (organic acids, 
enzymes, antibiotics, amino acid and vitamin) 
 
เปลี่ยนชื่อรายวิชา และแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
326-526  เอนไซม์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 
(Microbial Enzymology and Applications) 
สมบัติทั่วไป โครงสร้าง การจ าแนก และจลนศาสตร์ของ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326-529 Antimicrobial susceptibility testing and 
Microbial assay 
ขอบเขตของวิชานี้น่าจะแคบไปส าหรับหลักสูตรแบบนี้ 
น่าจะเปลี่ยนเป็น Antimicrobial therapy and 
resistance หรืออีกแนวหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็น Modern 
clinical Microbiology 
 
326-553 Techniques in immunology 
เทคนิคที่กล่าวไว้ค าอธิบายรายวิชาค่อนข้างเก่ามากแล้ว 
จ าเป็นต้องสอนเรื่อง ELISA, Western blot, 
immunohistochemistry, flow cytometry, ChIP-
on-chip, autophagy techniques เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 
ถ้าเป็นไปได้ควรมีวิชา Microbial evolution และ
Mycology เป็นวิชาเลือกด้วย 

เอนไซม์ การแยกและการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ การผลิต
และการควบคุม การสกัดและการท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ 
สมบัติของเอนไซม์ วิศวกรรมเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ 
และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 
Fundamental aspect of microbial enzymes, 
structure, classification and kinetics; isolation 
and screening of microorganisms, production 
and regulation, extraction and purification of 
enzymes; characterization of enzymes; enzyme 
engineering; enzyme immobilization; 
applications of enzymes in industry 

 
คงเดิม เนื่ องจากรายวิชานี้มีการทดสอบความไว               
และการวิเคราะห์ปริมาณยาในเภสัชต ารับต่าง ๆ ด้วย  
ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านการแพทย์ 
 
 
 
 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
สัตว์ทดลอง เซลล์ ชีวเคมี และวีธีทางชีวโมเลกุลที่ ใช้ใน
งานวิจัยทางภูมิคุ้มกันวิทยา, อีไลซา; เวสเทิร์น บลอท; 
โฟล ไซโทเมทรี; เซอร์เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ์ ; 
เทคโนโลยี โมโนโคลนอล แอนติบอดี; เฟจ ดิสเพลย์; หนู
ดัดแปลงพันธุกรรม; การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน V โดยใช้ฐานข้อมูล IMGT  
Animal model, cellular, biochemical and 
molecular biology techniques used in 
immunological research; ELISA; Western blots; 
FLOW cytometry; surface plasmon resonance; 
monoclonal antibody technology; phage 
display; transgenic mice; V sequence analysis 
using the IMGT database 
 

คงเดิม  
รายวิชา Advanced Mycology อยู่ในรายวิชาเลือกแล้ว 
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 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  เร่งพิพัฒน์ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ความคิดเห็น  
1. ชื่อหลักสูตรและปริญญา เหมาะสมดี 
2. คุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ และ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ของคณาจารย์ที่ รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติ    
รวมทั้ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ดูแลการเรียน            
การสอนในวิชาที่เปิดสอน ท าให้เกิดความเข้มแข็ง              
ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติได้ 

3. ห ลั ก สู ต ร มี วิ ช า ที่ นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ท า  pretest                 
ลงเรียนบางวิชา และท าวิจัยใช้เครื่องมือร่วมกัน               
ท าให้ง่ายต่อการจัดการ รวมทั้งมีรายวิชาหลากหลาย
ให้เลือก ทั้งนี้เพื่อเตรียมนักศึกษาที่เชี่ยวชาญและ            
มีความถนัดในต่างสาขาย่อยของจุลชีววิทยาได้ 

4. งบประมาณรายจ่ายในหัวข้อ ค่าใช้จ่ายบุคลากร                         
เป็นการใช้จ่ายที่ใช้บุคลากรเดียวกันได้ในบางหน้าที่ 
ดังนั้นงบรายจ่ายจะลดลงได้ 

5. ทั้งสองหลักสูตรนานาชาติเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบ
ปริญญาตรีที่เรียนดีมากเข้าเรียนได้ เป็นแรงจูงใจ            
ให้หลักสูตรสามารถเตรียมบุคลากรตามปรัชญา             
ที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาของสถาบันที่นี้เอง 

6. ต าแหน่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยท าให้สามารถรับ
นักศึกษาจาก ประเทศในกลุ่ม AEC ได้ง่าย 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. คุณสมบัติ ของผู้ เข้ าศึกษา  เรื่ อ งการสอบผ่ าน

ภาษาอังกฤษ เกณฑ์แรกเข้า ควรจะสูงกว่าที่ก าหนด 
เช่น TOEFL ≥520  
กรณีนักศึกษาได้ระดับดีมาก TOEFL ≥420 แต่ก่อน
จบต้อง สอบให้ได้ TOEFL ≥520 

2. ตารางงบ หน้า 10 (มหาบัณฑิต) ข้อ 2.6.2/ก./2 
ข้อความ “(ไม่รวม 3)” หมายความว่าอะไร 

3. เติม  ภาคผนวก ก ด้ วย เนื้ อหาใด  ๆ เกี่ ยวกับ                
การเตรียมความพร้อมของสังคมผู้สูงอายุ  และ               
การเปิดตลาดเสรีในกลุ่ม AEC 

4. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่เสนอมา มีจากภาครัฐเท่านั้น             
แต่หัวข้อเขียนว่ามาจากเอกชนด้วย 

5. ทบทวนผลงานที่ตีพิมพ์ ในอาจารย์บางท่านมีผลงาน
ในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งเกินเกณฑ์ห้าปีตามก าหนดหรือไม่ 
เนื่องจากเปิดสอน ค.ศ. 2017 

คงเดิม 
ใช้เกณฑ์สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 
หมายความว่า ไม่รวมค่าใช้จ่ายในข้อ 3 (ทุนการศึกษา) 
 
เพิ่มเติมข้อความ “อาหารเสริมสุขภาพ โรคที่เกิดบ่อยใน
สังคมผู้สูงอายุ” ในหลักการและเหตุผล 
 
เพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน 
 
คงเดิม 
คณะก าหนดให้ใช้เกณฑ์ ค.ศ. 2011 – ค.ศ. 2015 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  ควรระบุเหตุผลและความจ าเป็นให้ชัดเจนในการเปิด
หลักสูตรนานาชาติว่ามีความแตกต่างจากหลักสูตร
ภาษาไทยอย่างไร เนื่องจากหลักสูตรภาษาไทย       
มี ก า ร ส อ น ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ                
และรับนักศึกษาไทยและต่างชาติด้วย รวมถึงอาชีพ           
ที่ ส า ม า รถป ระกอบ ได้ หลั ง ส า เ ร็ จ กา รศึ กษ า                   
การยอมรับหลักสูตรในระดับนานาชาติเป็นอย่างไร 

2.  การจัดท ารายละเอียดหลักสูตรนานาชาติ ต้องมี           
ฉบับภาษาอังกฤษด้วย 

3.  สถาบันในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 
ต้องม ีMoU และมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

4.  เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ ดังนั้นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรควรจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จากต่างประเทศ 

 
 
5.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 

หรือ ELO ที่ระบุต้องสามารถเชื่อมโยงกับทักษะ             
5 ด้านที่กระจายสู่รายวิชา (curriculum mapping) 
ในรายวิชาต่าง ๆ  

6.  การก าหนดทักษะ 5 ด้าน  นอกจากต้องสอดคล้องกับ 
ELO แล้ว ยังต้องสามารถกระจายไปสู่รายวิชาต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องสามารถประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละข้อย่อยทุกข้อที่ก าหนดไว้ด้วย 

7.  ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบ  (curriculum 
mapping) ในท้ายหน้า 49 ควรเพิ่มคอลัมน์สรุปว่า
ทักษะ 5 ด้านที่ก าหนด (จุดด า) ครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 

8.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ไม่จ าเป็นต้องก าหนดตาม 
TQF เนื่องจาก สกอ. มี เอกสารแจ้งให้ทุก
มหาวิทยาลัยรับทราบว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม แต่ต้องเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถบ่งบอก
ถึงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรได้ 

หลักสูตรนานาชาติจั ดการเรียนการสอน โดยใช้
ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว บัณฑิตสามารถประกอบ
อาชีพได้ เหมือนกับผู้ที่ จบจากหลักสูตรภาษาไทย                
แต่มีความได้เปรียบกว่าในด้านทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีนักศึกษา
ต่างชาติสมัครเข้าศึกษาทุกปี 
มีการจัดท าคู่มือหลักสูตร (ฉบับย่อ) ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ 
 
สถาบันในต่างประเทศมี MoU ร่วมกันแล้ว 
 
อาจารย์รุ่นใหม่ในภาควิชาจบจากสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศแต่มีประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ
เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตวุฒิปริญญาเอกภายในประเทศ เช่น โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
ELO ที่ระบุไว้ มีความเชื่อมโยงกับทักษะทั้ง 5 ด้าน  
การเชื่อมโยงได้ระบุไว้ใน หมวดที่ 4 
 
 
ELO ได้กระจายไปสู่รายวิชาต่าง ๆ แล้ว และกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ได้ระบุไว้ใน หมวดที่ 4  
 
 
คงเดิม  
ทุกรายวิชาครอบคลุมทักษะ 3 ด้านแรก และเกินคร่ึงหนึ่ง
ของรายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมทักษะทั้ง 5 ด้าน 
 
คงเดิม 
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ดร.ชุติมา  มัญชวินทร ์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  โดยภาพรวมหลักสูตรนี้แม้จะเป็นหลักสูตรใหม่              
แต่ดูแล้วมีความเข้มแข็งและน่าสนใจ แต่มีข้อกังวล 
คือนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่สนใจจะเข้า
มาศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาจะมีตามที่ตั้งเป้าไว้
หรือไม่  

 
 
2.  รายวิชาสัมมนามีทุกปีและทุกเทอมถือว่าเป็นสิ่งที่ดี 
3.  อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดให้มี  journal club             

เ พื่ อ ฝึ ก ก า ร อ่ า น  แ ป ล  แ ล ะ เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้                 
ให้กับนักศึกษา  

4.  มีค าที่พิมพ์ไม่ถูกต้องอยู่ในหน้าที่ 2 หัวข้อความ
ร่วมมือกับสถาบันอื่น ตรงบรรทัดที่ 3 จากด้านล่างให้
แก้จาก ชอง เป็น ของ 

5. หน้าที่ 4 หัวข้อสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม  
ให้แก้ โปรไอโอติก เป็น โปรไบโอติก 

ด้วยศักยภาพของคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่เป็น
ที่รู้จักในระดับสากล หลักสูตรคาดว่าจะมีนักศึกษาให้
ความสนใจ อย่างไรก็ตามผู้สมัครส่วนใหญ่ ในหลักสูตร
เดิมเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาอยู่แล้ว   
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ ง มี ก า ร เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ด้ า น ทั ก ษ ะ              
ทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจ
เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้ได้นักศึกษาตามที่ตั้งเป้าไว้ 
 
ได้ด าเนินการแล้วโดยจัดให้มี journal club  
เดือนละ 2 คร้ัง             
 
แก้ไขตามเสนอ 
 
 
แก้ไขตามเสนอ 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Soil Science) 

1) ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-241 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย  2(1-3-2) 
326-312   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  3(2-3-4) 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร   3(2-3-4) 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์   1(1-0-2) 
326-424 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม   3(2-3-4) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1   3(0-9-0) 
326-492 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2   3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 
  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-501 จุลชีววิทยาทนัสมัย  3(3-0-6) 
326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชวีวิทยา  3(3-0-6) 
326-512 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์     3(2-3-4) 
326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร   3(2-3-4) 
326-524 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม  3(2-3-4) 
326-535 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัจุลนิทรีย์  3(2-3-4) 
326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง  3(3-0-6) 
326-703 จุลชีววิทยาขั้นสูง  3(3-0-6) 
326-791 วิทยานพินธ ์  72(0-216-0) 
326-792 วิทยานพินธ ์  48(0-144-0) 

 
2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
  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. 
65(4): 2109-2118. 
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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.  

5. Mukkata, K., Kantachote, D., Wittayaweerasak, B., Techkarnjanaruk, S. and 
Boonapatchareon, N. 2015. Diversity of purple nonsulfur bacteria in shrimp ponds with 
varying mercury levels. Saudi Journal of Biological Sciences. doi: 
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.   

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): 1021-1032.  

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 -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 
-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: 137-144. 
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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. 

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. doi: 10.2225/vol15-issue6-fulltext-8.  

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 -aminobutyric acid in a fermented red seaweed beverage by starter 
culture Lactobacillus plantarum DW12. Electronic Journal of Biotechnology. doi: 
1010.2225/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. 
doi: 10.2225/vol14-issue4-fulltext-2. 

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.  



79 
 

 

2.  ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์   วุฑฒะกุล 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Microbiology) 

1) ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา     3(2-3-4) 
326-102  จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา    4(3-3-4) 
326-201  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      5(4-3-3) 
326-205  จุลชีววิทยาทางการแพทยส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์  3(2-3-4) 
326-206  จุลชีววิทยา      4(3-3-6) 
326-241  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย      2(1-3-2) 
326-351  วิทยาภูมิคุ้มกัน      3(2-3-4) 
326-391   จุลชีววิทยาปริทัศน์       1(1-0-2) 
326-441  วิทยาแบคทีเรียการแพทย์       3(2-3-4) 
326-491   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1      3(0-9-0) 
326-491   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2      3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-0) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-500  หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล   1(1-0-2) 
326-501  จุลชีววิทยาทนัสมัย     3(3-0-6) 
326-503  เทคนิคทันสมัยทางจลุชีววิทยา    3(2-3-4) 
326-701  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง     3(3-0-6) 
326-791   วิทยานพินธ ์      72(0-216-0) 
326-792   วิทยานพินธ ์      48(0-144-0) 
327-501  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทนัสมัย    1(0-3-0) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

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. Journal of Food Safety. 36: 254-259. 

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. doi: 10.1093/femsec/fiv087. 

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. 
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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. 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.  

6. 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. 

7 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: 881-886. 

8. 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. 

9. Yingkajorn, M., Sermwitayawong, N., Palitapongarnpimp, P., Nishibuchi, M., Robins, W.P., 
Mekalanos, J.J. 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. 

10. Wang, Z., Lin, B., Mostaghim, A., Rubin, R.A., Glaser, E., Mittraparp-arthorn, P., Thompson, 
J.R., Vuddhakul, V. and Vora, G.J. 2014. Vibrio campbellii hmgA-mediated 
pyomelanization impairs quorum sensing, virulence and cellular fitness. Frontiers in 
Microbiology. 4: doi: 10.3389/fmicb.2013.00379. 

11. 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. 

12. 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. 

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.  



81 
 

 

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, Thailand. Canadian Journal of Microbiology. 57: 
867-873. 

19. 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: 381-386. 

20. 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. J. 18: 667-672. 
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3.   ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Microbiology) 

1. ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา     3(2-3-4) 
326-102  จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา    4(3-3-4) 
326-201  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      5(4-3-3) 
326-206    จุลชีววิทยา      4(3-3-6) 
326-241  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย      2(1-3-2) 
326-391   จุลชีววิทยาปริทัศน์       1(1-0-2) 
326-441  วิทยาแบคทีเรียการแพทย์       3(2-3-4) 
326-491   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1      3(0-9-0) 
326-491   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2      3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-0) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-791   วิทยานพินธ ์      72(0-216-0) 
326-792   วิทยานพินธ ์      48(0-144-0) 

 
2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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.  
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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.  

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 
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4.  รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Parasitology) 

1) ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-4-3) 
326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 4(3-3-4) 
326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   5(4-3-3) 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
326-205   จุลชีววิทยาทางการแพทยส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์ 3(2-3-4) 
326-206   จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
326-271 ปรสิตวิทยาทั่วไป    2(1-3-2) 
326-372   ปรสิตวิทยาทางการแพทย์   6(2-3-3) 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์   1(1-0-2) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1   3(0-9-0) 
326-492 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2   3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-501 จุลชีววิทยาทนัสมัย  3(3-0-6) 
326-571 ปรสิตวิทยา  3(2-3-4) 
326-671 ปรสิตวิทยาขั้นสงู  3(3-0-6) 
326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง  3(3-0-6) 
326-791 วิทยานพินธ์   72(0-216-0) 
326-792 วิทยานพินธ ์  48(0-144-0) 
327-501 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทนัสมัย  1(0-3-0) 

 
2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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Thanwisai, A., Tan, T.C., Sawangjaroen, N. and Nissapatorn, V. 2015. A reproducible 
method for extraction of Plasmodium falciparum DNA by microwave irradiation and its 
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2.   Khaw, L.T., Leerach, N., Yap, N.J., Jaturas, N., Mahboob, T., Tan, T.C., Dungca, J.Z., LosBaos, 
Z.D., Sitthisak, S., Chow, S.C., Lim, Y.A.L., Sawangjaroen, N., Wiart, C. and Nissapatorn, V. 
2015. A preliminary screening of potentially antimalarial plants against Plasmodium 
falciparum in vitro. Tropical Biomedicine. 32: 676-683. 
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prevalence and risk factors in HIV-infected patients from Songklanagarind Hospital, 
Southern Thailand. Frontiers in Microbiology. 6: 1304. 
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Comparative study on Toxoplasma infection between Malaysian and Myanmar pregnant 
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Philippines and Thailand. Frontiers in Microbiology. 5: 291.  

9. Hounkong, K., Sawangjaroen, N., Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S. and 
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hydroxymethylanthraquinone from Coptosapelta flavescens. Asian Pacific Journal of 
Tropical Disease. 4(6): 457-462. 

10. 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.  

11. 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.  

12. Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Sawangjaroen, N., Songsing, P. and 
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5.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.Sc.Hum. (Microbiology) 

1) ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3(2-4-3) 
326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน  4(3-3-4) 
326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    5(4-3-3) 
326-205 จุลชีววิทยาทางการแพทยส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์ 3(2-3-4) 
326-206   จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
326-211   วิธีทางจลุชีววทิยา  3(2-3-4) 
326-361   ราวิทยา  3(2-3-4) 
326-429 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา   3(2-3-4) 
326-441   วิทยาแบคทีเรียการแพทย์   3(2-3-4) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1   3(0-9-0) 
327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา        หน่วยกิต 

 

326-501 จุลชีววิทยาทนัสมัย  3(3-0-6) 
326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชวีวิทยา  3(3-0-6) 
326-552 
326-661 
326-701 
326-703 

การติดเชื้อและภูมิต้านทาน 
ราวิทยาขั้นสูง 
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง 
จุลชีววิทยาขั้นสูง 

 2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

326-791 วิทยานพินธ์   72(0-216-0) 
326-792 วิทยานพินธ ์  48(0-144-0) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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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. 29: 1995-1999. 
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6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม   อ่ าสกุล 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Microbiology) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
326-424 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม   3(2-3-4) 
326-428   เทคโนโลยีของจลุินทรีย์  3(3-0-6) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1   3(0-9-0) 
326-492 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2   3(0-9-0) 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์   1(1-0-2) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา หน่วยกิต 

 

326-524 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม  3(2-3-4) 
326-703 จุลชีววิทยาขั้นสูง  3(3-0-6) 
326-791 วิทยานพินธ์   72(0-216-0) 
326-792 วิทยานพินธ ์  48(0-144-0) 

    
2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Loyarkat, S., Cheirsilp, B. and Umsakul, K. 2013. Direct conversion of sugars and organic 
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medium. Applied Biochemistry and Biotechnology. 171(7): 1726-1738.   

2. 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.   

3. 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. 

4. 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. doi: 10.2225/vol15. issue1-fulltext-
10.  

5. 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. 
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7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวรรณ  เสริมวิทยวงศ์ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

1) ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา     3(2-3-4) 
326-102  จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา    4(3-3-4) 
326-201  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      5(4-3-3) 
326-205    จุลชีววิทยาทางการแพทยส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์   3(2-3-4) 
326-206    จุลชีววิทยา      4(3-3-6) 
326-211    วิธีทางจลุชีววทิยา      2(1-3-2) 
326-271  ปรสิตวิทยาทั่วไป        2(1-3-2) 
326-351   วิทยาภูมิคุ้มกัน        3(2-3-4) 
326-391   จุลชีววิทยาปริทัศน์       1(1-0-2) 
326-481   ไวรัสวิทยา        2(2-0-4) 
326-491   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1      3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-0) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-500  หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล   1(1-0-2) 
326-501  จุลชีววิทยาทนัสมัย     3(3-0-6) 
326-701  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง     3(3-0-6) 
326-791   วิทยานพินธ ์      72(0-216-0) 
326-792   วิทยานพินธ ์      48(0-144-0) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

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. 38: 957-
966. 

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.  

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. 
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8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี  มิตรภาพอาทร 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 

1) ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา     3(2-3-4) 
326-201  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      5(4-3-3) 
326-205    จุลชีววิทยาทางการแพทยส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์   3(2-3-4) 
326-206    จุลชีววิทยา      4(3-3-6) 
326-211    วิธีทางจลุชีววทิยา      2(1-3-2) 
326-241  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย      2(1-3-2) 
326-313   พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์       3(2-3-4) 
326-361   ราวิทยา       3(2-3-4) 
326-441   วิทยาแบคทีเรียการแพทย์       3(2-3-4) 
326-391   จุลชีววิทยาปริทัศน์       1(1-0-2) 
326-491   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1      3(0-9-0) 
326-492   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2      3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-0) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-500  หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล   1(1-0-2) 
326-501  จุลชีววิทยาทนัสมัย     3(3-0-6) 
326-503  เทคนิคทันสมัยทางจลุชีววิทยา    3(2-3-4) 
326-513   พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์       3(2-3-4) 
326-602  ระเบียบวิธีขั้นสูงทางจุลชีววิทยา    3(3-0-6) 
326-701  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง    3(3-0-6) 
326-791  วิทยานพินธ ์      72(0-216-0) 
326-792  วิทยานพินธ ์      48(0-144-0) 
326-793  สัมมนาจลุชีววิทยา 1     1(1-0-2) 
326-794  สัมมนาจลุชีววิทยา 2     1(1-0-2) 
326-795  สัมมนาจลุชีววิทยา 3     1(1-0-2) 
326-796  สัมมนาจลุชีววิทยา 4     1(1-0-2) 
326-797  สัมมนาจลุชีววิทยา 5     1(1-0-2) 
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2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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 
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Thailand. Foodborne Pathogens and Disease. 11(11): 881-886. 

3. Yingkajorn, M., Mittraparp-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.  

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. 
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9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารนัย สุขุมังกูร 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

1) ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา     3(2-3-4) 
326-102  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา     4(3-3-4) 
326-201  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      5(4-3-3) 
326-205    จุลชีววิทยาทางการแพทยส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์   3(2-3-4) 
326-206    จุลชีววิทยา      4(3-3-6) 
326-211    วิธีทางจลุชีววทิยา      2(1-3-2) 
326-241  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย      2(1-3-2) 
326-313   พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์       3(2-3-4) 
326-481   ไวรัสวิทยา      3(2-3-4) 
326-391   จุลชีววิทยาปริทัศน์       1(1-0-2) 
326-491   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1      3(0-9-0) 
326-492   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2      3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-0) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-500  หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล   1(1-0-2) 
326-501  จุลชีววิทยาทนัสมัย     3(3-0-6) 
326-503  เทคนิคทันสมัยทางจลุชีววิทยา    3(2-3-4) 
326-513   พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์       3(2-3-4) 
326-701  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง    3(3-0-6) 
326-791  วิทยานพินธ ์      72(0-216-0) 
326-792  วิทยานพินธ ์      48(0-144-0) 
326-793  สัมมนาจลุชีววิทยา 1     1(1-0-2) 
326-794  สัมมนาจลุชีววิทยา 2     1(1-0-2) 
326-795  สัมมนาจลุชีววิทยา 3     1(1-0-2) 
326-796  สัมมนาจลุชีววิทยา 4     1(1-0-2) 
326-797  สัมมนาจลุชีววิทยา 5     1(1-0-2) 
327-501  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทนัสมัย    1(0-3-0) 
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2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1.  Themphachana, M., Kongpheng, S., Rattanachuay, P., Khianngam, S., Singkhamanan, K. and 

Sukhumungoon, P. 2015. Molecular characterization of virulence and antimicrobial 
susceptibility profiles of uropathogenic Escherichia coli from patients in a tertiary hospital, 
Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 47: 
1021-1030. 

2. Sukkua, K., Patungkaro, W. and Sukhumungoon, P. 2015. Detection and molecular 
characterization of enteroaggregative Escherichia coli from diarrheal patients in tertiary 
hospitals, Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 
Health. 47: 901-910. 

3.  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 canteen, southern Thailand: virulence characterization 
and genetic relationship. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 
46(1): 86-96.  

4.  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. 

5. Sukhumungoon, P. 2015. Incidence of Escherichia coli O157:H7 in Thailand. Sains 
Malaysiana. 44(2): 261-267. 

6.  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.  

7.  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.  

8.  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.  

9.  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.  
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10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Sukhumungoon, P., Rattanachuay, P., Hayeebilan, F. and Kantachote, D. 2013. 
Biodegradation of Ethidium bromide by Bacillus thuringiensis isolated from soil. African 
Journal of Microbiology Research. 7(6): 471-476. 

14. 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, Thailand. Canadian Journal of Microbiology. 
57(11): 867-873. 

15. 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. 

16. 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. 
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10.  ดร.อ าไพทิพย์  สขุหอม 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Agriculture and Biological Sciences) 

1) ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-211    วิธีทางจลุชีววทิยา      2(1-3-2) 
326-241  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย      2(1-3-2) 
326-322  นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา      1(1-0-2) 
326-391   จุลชีววิทยาปริทัศน์       1(1-0-2) 
326-442   ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย      2(1-3-2) 
326-491   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1      3(0-9-0) 
326-492   โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2      3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-0) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-501  จุลชีววิทยาทนัสมัย     3(3-0-6) 
326-535  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัจุลนิทรีย์    3(2-3-4) 
326-542   ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย      2(1-3-2) 
326-703  จุลชีววิทยาขั้นสูง       3(3-0-6) 
326-791  วิทยานพินธ ์      72(0-216-0) 
326-792  วิทยานพินธ ์      48(0-144-0) 
326-793  สัมมนาจลุชีววิทยา 1     1(1-0-2) 
326-794  สัมมนาจลุชีววิทยา 2     1(1-0-2) 
326-795  สัมมนาจลุชีววิทยา 3     1(1-0-2) 
326-796  สัมมนาจลุชีววิทยา 4     1(1-0-2) 
326-797  สัมมนาจลุชีววิทยา 5     1(1-0-2) 

   327-501  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทนัสมัย    1(0-3-0) 
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2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
   บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

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 -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 
-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., 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. 

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. and 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 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

1.  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์   เจริญจิระตระกูล 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

1) ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา         หน่วยกิต 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
326-206 จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) 
326-431 สุขาภิบาลและระบบความปลอดภัยในอาหาร 3(2-0-4) 
326-434 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(2-3-4) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1 3(0-9-0) 
326-492 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2 3(0-9-0) 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) 

  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร   3(2-3-4) 
326-703 จุลชีววิทยาขั้นสูง  3(3-0-6) 

 2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1.  Ratanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W. and Sukhoom, A. 2013. 
Enhancement of -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 -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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2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช   บวรเรืองโรจน์ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร   3(2-3-4) 
326-424 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม   3(2-3-4) 
326-426 เอนไซม์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้  3(2-3-4) 
326-428  เทคโนโลยีของจลุินทรีย์  3(3-0-6) 
326-434  จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(3-0-6) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1   3(0-9-0) 
326-492 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2   3(0-9-0) 
326-494  การฝึกงานทางจลุชีววิทยา  1(0-0-6) 
327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา  หน่วยกิต 

 
 

หน่วยกิต 
326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร   3(2-3-4) 
326-523 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
326-524 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม  3(2-3-4) 
326-526 เอนไซม์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้  3(2-3-4) 
326-535 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัจุลนิทรีย์  3(2-3-4) 
326-703 จุลชีววิทยาขั้นสูง  3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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, W., 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. 
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3.  ดร.กาญจนา  ศรีนิติวรวงศ์   
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3(2-4-3) 
326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา  4(3-3-4) 
326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   5(4-3-3) 
326-205  จุลชีววิทยาทางการแพทยส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์ 3(2-3-4) 
326-206  จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
326-271  ปรสิตวิทยาทั่วไป   2(1-3-2) 
326-313 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์    3(2-3-4) 
326-361 ราวิทยา  3(2-3-4) 
326-372 ปรสิตวิทยาทางการแพทย ์  6(2-3-3) 
326-481 ไวรัสวิทยา  3(3-0-6) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1   3(0-9-0) 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์   1(1-0-2) 
327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา  หน่วยกิต 

 
 

หน่วยกิต 
326-513 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์  3(2-3-4) 
326-571 ปรสิตวิทยา  3(2-3-4) 
326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง  3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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: e32523. 

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. 
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4.  ดร.รัตนรุจิ  พุ่มวิเศษ  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Microbiology) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-4-3) 
326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา  4(3-3-4) 
326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    5(4-3-3) 
326-205   จุลชีววิทยาทางการแพทยส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์ 3(2-3-4) 
326-206   จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
326-351 วิทยาภูมิคุ้มกัน  3(2-3-4) 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์   1(1-0-2) 
326-481   ไวรัสวิทยา 3(3-0-6) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1   3(0-9-0) 
326-492 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2   3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา  หน่วยกิต 

 
 

หน่วยกิต 
326-500 
326-501 

หลักส าคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล
   จุลชีววิทยาทนัสมัย 

 
1(1-0-2) 
3(3-0-6) 

326-551 ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน      3(2-3-4)  
326-581 ไวรัสวิทยา  3(3-0-6) 
326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง  3(3-0-6) 
326-651 วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง  3(3-0-6) 
326-681 ไวรัสวิทยาขั้นสงู  3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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. 
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5.  ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Medical Mycology) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-4-3) 
326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา  4(3-3-4) 
326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    5(4-3-3) 
326-206  จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
326-361 ราวิทยา  3(2-3-4) 
326-391  จุลชีววิทยาปริทัศน์  1(1-0-2) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1   3(0-9-0) 
326-492 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 2   3(0-9-0) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา  หน่วยกิต 

 
 

หน่วยกิต 
326-501 จุลชีววิทยาทนัสมัย     3(3-0-6) 
326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง  3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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.  Federation of European Biochemical Societies 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. 
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6.  ดร.วิภาวดี เสียงล้ า   
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3(2-4-3) 
326-102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  4(3-3-4) 
326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    5(4-3-3) 
326-205   จุลชีววิทยาทางการแพทยส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์ 3(2-3-4) 
326-206   จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
326-241 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย    2(1-3-2) 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์   1(1-0-2) 
326-481   ไวรัสวิทยา 3(3-0-6) 
326-493 สัมมนาทางจลุชีววิทยา   1(1-0-2) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา  หน่วยกิต 

 
 

หน่วยกิต 
326-501 จุลชีววิทยาทนัสมัย  3(3-0-6) 
326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง  3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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. 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. 
64: 175-180. 

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. 6: e16628. 
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7.  ดร.วิลานี จุ้งลก 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)  
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน ์ 1(1-0-2) 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
326-426 เอนไซม์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 3(2-3-4) 
326-428 เทคโนโลยีของจลุินทรีย์  3(3-0-6) 
326-491 โครงงานทางจุลชวีวิทยา 1  3(0-9-0) 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา  หน่วยกิต 

 
 

หน่วยกิต 
326-501 จุลชีววิทยาทนัสมัย  3(3-0-6) 
326-703 จุลชีววิทยาขั้นสูง  3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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. 

2.  Chunglok, W., Khownarumit, P., Rijiravanich, P., Somasundrum, M. and Surareungchai, W. 
2011. Electrochemical immunoassay platform for high sensitivity protein detection based 
on redox-modified carbon nanotube labels. Analyst.  136: 2969-2974. 

3.  Chunglok, W., Wuragil, D.K., Oaew, S., Somasundrum, M. and Surareungchai, W. 2011. 
Immunoassay based on carbon nanotubes-enhanced ELISA for Salmonella enterica 
serovar Typhimurium. Biosens Bioelectron. 26: 3584-3589. 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.วิมล ตันติไชยากุล 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Medicinal Chemistry) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
 326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชวีวิทยา 3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1.  Sangfai, T., Tantishaiyakul, V., Hirun, N. and Li, L. 2015. Preparation and characterization 

of к-carrageenan and xyloglucan blends for sustained release of a hydrophilic drug. 
Polymer Bulletin 2015. 72: 1647-61. 

2.  Rangabhatla, A., Tantishaiyakul, V. and Oungbho, K. 2015. Etidronate loaded gelatin 
nanoparticles by nanoprecipitation. Latin American Journal of Pharmacy. 34: 1684-7. 

3.  Klaewklod, A., Tantishaiyakul, V., Hirun, N., Sangfai, T. and Li, L. 2015. Characterization of 
supramolecular gels based on β-cyclodextrin and polyethyleneglycol and their potential 
use for topical drug delivery. Materials Science and Engineering C. 50: 242-50. 

4.  Hirun, N., Sangfai, T. and Tantishaiyakul, V. 2015. Characterization of freeze-dried gallic 
acid/xyloglucan. Drug Development and Industrial Pharmacy. 41: 194-200. 

5.  Tantishaiyakul, V., Dokmaisrijan, S., Sangfai, T., Hirun, N., Li, L., Juntarapet, S. and  
Suknuntha, K. 2014.  Investigation of the efficiency of gelation of melamine with the 
positional isomers of aminobenzoic acid. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects. 446: 118-26. 

6.  Dokmaisrijan, S., Payaka, A., Tantishaiyakul, V., Chairat, M., Nimmanpipug, P. and Lee, V.S. 
2013. Conformations and spectroscopic properties of laccaic acid A in the gas phase and 
in implicit water. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 
105: 125-34. 

7.  Tantishaiyakul, V., Suknuntha, K., Saithong, S. and Pakawatchai, C. 2012. Glabridin. Acta 
Crystallographica Section E: Structure Reports Online 68. 

8. Suknuntha, K., Jones, D.S. and Tantishaiyakul, V. 2012. Properties of felodipine-
poly(vinylpyrrolidone) solid dispersion films and the impact of solvents. ScienceAsia. 38: 
188-95. 

9.  Hirun, N., Rugmai, S., Sangfai, T. and Tantishaiyakul, V. 2012. SAXS and ATR-FTIR studies 
on EBT-TSX mixtures in their sol-gel phases. International Journal of Biological 
Macromolecules. 51: 423-30. 
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10.  Hirun, N., Dokmaisrijan, S. and Tantishaiyakul, V. 2012. Experimental FTIR and theoretical 
studies of gallic acid-acetonitrile clusters. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy. 86: 93-100. 

11.  Hirun, N., Bao, H., Li, L., Deen, G.R. and Tantishaiyakul, V. 2012. Micro-DSC, rheological 
and NMR investigations of the gelation of gallic acid and xyloglucan. Soft Matter. 8: 7258-
68. 

12.  Suknuntha, K., Tantishaiyakul, V., Worakul, N. and Taweepreda, W. 2011. Characterization 
of muco- and bioadhesive properties of chitosan, PVP, and chitosan/PVP blends and 
release of amoxicillin from alginate beads coated with chitosan/PVP. Drug Development 
and Industrial Pharmacy. 37: 408-18. 

13.  Hirun, N., Saithong, S., Pakawatchai, C. and Tantishaiyakul, V. 2011. 3,4,5-
Trihydroxybenzoic acid. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online : 67. 
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2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Agronomy) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
 326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชวีวิทยา 3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 ต ารา/หนังสือ 
1.  วัชรินทร์  ซุ้นสุวรรณ. 2558. การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล.  ภาควิชาพืชศาสตร์                     

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 
2.  วัชรินทร ์ ซุ้นสุวรรณ. 2558. การใช้โปรแกรม SAS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล.  ภาควิชาพชืศาสตร์                   
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา หน่วยกิต 
 326-535 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัจุลนิทรีย์ 3(2-3-4) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1. Morii, Y., Matsushita, H., Minami, A., Kanazawa, H., Suzuki, T., Subhadhirasakul, S., 
Watanabe, K. and Wakatsuki, A. 2015. Young coconut juice supplementation results in 
greater bone mass and bone formation indices in ovariectomized rats: A Preliminary 
Study. Phytotherapy Research. 29: 1950-1955. 

2. Jaisaman, S. and Subhadhirasakul, S. 2014. Study on indigenous knowledge of thai 
folk healer : A case study of Mr. Prawit Keawthong. Songklanakarin Journal of Social 
Sciences & Humanities. 20(1): 163-186.  

3. Keereekoch, T., Srisuwan, T., Taleh, R., Hemtrakoonwong, R., Chesa-E, S. and 
Subhadhirasakul, S. 2014. Effects of steam sterilization time and temperature on 
quality of turmeric powder (Curcuma longa L.). Thaksin J. 17(1): 57-67. 

4. Subhadhirasakul, S. and Moosigapong, K. 2014. Relexation Effect on Volunteers of 
Essential Oil from Amomum boflorum Jack. Thaksin J. 17(2): 17-25. 

5. ธวัชชัย นาใจคง, อาซีด หวันยาวา, กฤตพงษ์ เก้าเอ้ียน, จตุพร คงสุขนิรันดร์,  สนั่น ศุภธีรสกุล, มาลินี 
วงศ์นาวา และนิสิตา บ ารุงวงศ์. 2557. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเหล็ก
ของสมุนไพรไทยบางชนิด. ว. วิทยาศาสตร์ มข. 42(1): 149-158.  

6. Phungtammsan, S., Chonsongkram, N., Petchmanee, N., Jarukitsakul, S. and 
Subhadhirasakul, S. 2012. Effect of sacral massage by method of Mr. Khanit 
Khemapanmanat to reduce dysmenorrhea. Thaksin J. 15(1): 67-74. 

7. Joycharat, N., Limsuwan, S., Subhadhirasakul, S., Voravuthikunchai, S.P., Pratumwan, 
S., Madahin, I., Nuankaew,  W. and Promsawat, A. 2012. The anti-Streptococcus 
mutans efficacy of thai herbal formula used as a remedy for dental 
caries. Pharmaceutical Biology. doi: 10.3109/13880209.2011.649430. 

8. Beauchoom, B., Sripon, V., Thinsuwan, U., Sukjan, K. and Subhadhirasakul, S. 
2011. The compilation of folk medicine healer knowledge in “Amphur Ruttaphum” a 
case study of Mr. Khai Kosin, Songklanakarin Journal of Social Sciences & Humanities. 
17(1): 123-132. 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์ค าจันทร์ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Food Science and Technology) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา หน่วยกิต  
326-602 ระเบียบวิธีขั้นสูงทางจุลชีววิทยา   3(3-0-6) 
326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง  3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Vongkamjan, K., Fuangpaiboon, J., Turner, M.P. and Vuddhakul,  V. 2016. Various ready-

to-eat products from retail stores linked to occurrence of diverse Listeria monocytogenes 
and Listeria spp. isolates. Journal of Food Protection. 79: 239-245. 

2. Vongkamjan, K., Fuangpaiboon, J., Jirachotrapee, S. and Turner, M.P. 2015. Occurrence 
and diversity of Listeria spp. in seafood processing plant environments. Food Control. 50: 
265-272.  

3. Vongkamjan, K., and Wiedmann, M. 2015. Starting from the bench–prevention and 
control of foodborne and zoonotic diseases. Preventive Veterinary Medicine. 118: 189-195 

4. Odedina, G.F., Vongkamjan, K., and Voravuthikunchai, S.P. 2015. Potential bio-control 
agent from Rhodomyrtus tomentosa against Listeria monocytogenes. Nutrients. 7: 7451-
7468. 

5. Arfat, Y.A., Benjakul, S., Vongkamjan, K., Sumpavapol, P. and Yarnpakdee, S. 2015. Shelf-
life extension of refrigerated sea bass slices wrapped with fish protein isolate/fish skin 
gelatin-ZnO nanocomposite film incorporated with basil leaf essential oil.  Journal of 
Food Science and Technology.  1-12. 

6. Addeen, A., Benjakul, S., Maqsood, S. and Vongkamjan, K. 2015. Chicken blood promotes 
growth of Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium, Campylobacter jejuni and 
Pseudomonas aeruginosa in minced chicken during refrigerated storage. International 
Food Research Journal. 22: 2619-2628. 

7. Denes, T., Vongkamjan, K., Ackermann, H.W., Moreno Switt, A.I., Wiedmann, M. and Den 
Bakker, H.C. 2014. Comparative genomic and morphological analyses of Listeria phages 
isolated from farm environments. Applied and Environmental Microbiology. 80: 4616-
4625. 

8. Vongkamjan, K., Roof, S., Stasiewicz, M. and Wiedmann, M. 2013. Susceptibility to 
listeriaphages of persistent L. monocytogenes isolated from a smoked fish processing 
plant. Food Microbiology. 35: 38-48. 

9. Vongkamjan, K., Moreno Switt, A., Den Bakker, H.C., Fortes, E.D. and Wiedmann, M. 2012. 
Silage collected on dairy farms harbors an abundance of listeriaphages with considerable 
host range and genome size diversity. Applied and Environmental Microbiology. 78: 8666-
8675. 
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10. Moreno Switt, A., Den Bakker, H.C., Vongkamjan, K., Hoelzer, K., Warnick, L.D., Cummings, 
K. and Wiedmann, M. 2013. Salmonella bacteriophage diversity reflects host diversity on 
dairy farms. Food Microbiology. 36: 275-287. 

11. Moreno Switt, A., Orsi, R., Den Bakker, H.C., Vongkamjan, K., Altier, C. and Wiedmann, M. 
2013. Genomic characterization provides new insight into Salmonella phage diversity. 
BMC Genomics. doi: 10.1186/1471-2164-14-481. 

12. Ferreira, V., Barbosa, J., Stasiewicz, M., Vongkamjan, K., Moreno Switt, A., Hogg, T., Gibbs, 
P., Teixeira, P. and Wiedmann, M. 2011. Diverse geno-and phenotypes of persistent 
Listeria monocytogenes isolates from fermented meat sausage production facilities in 
Portugal. Applied and Environmental Microbiology. 77: 2701-2715. 

 
Book chapters  
1. Vongkamjan, K., Wang, S., and Moreno Switt, A. Chapter 34: Rapid detection of 

foodborne pathogens in seafood. In Handbook of seafood: Harvesting, quality, protection 
and health benefits. Genç, I.Y., Esteves, E., Diler, A., Öksüz, A. & H. Kucuktas (eds.) (in 
prep., 2016). Nova Science Publishers Inc., New York., USA Invited Author. 

2. Petsong, K. and Vongkamjan, K. Applications of Salmonella bacteriophages in the food 
production chain. In The Battle Against Microbial Pathogens: Basic Science, Technological 
Advances and Educational Programs (2015). Formatex Research Center. Badajoz, Spain 
Invited Author.    
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5. ดร.กมนนัธท์ ศิงฆมานันท ์
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา หน่วยกิต  
326-602 ระเบียบวิธีขั้นสูงทางจุลชีววิทยา   3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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 canteen, Southern Thailand: Virulence 
characterization and genetic relationship. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 
and Public Health. 46(1): 86-96.  

2. 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 strain from a patient with diarrhea. Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public Health. 45(5):  881-889.   

3.  Chusri, S., Chogsuvivatwong, V., Silpapojakul, K., Jesabel, I.R., Singkhamanan, K. and 
Yohei, D. 2014. Clinical outcomes of hospital-acquired infection with Acinetobacter 
nosocomialis and Acinetobacter pittii. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 58(7): 
4172-4179.   

4.  Kongrueng, J., Yingkajorn, M., Bunpa, S., Sermwittayawong, N., Singkhamanan, K. and 
Vuddhakul, V. 2014. Characterization of Vibrio parahaemolyticus causing acute 
hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in southern Thailand. Journal of Fish Diseases. 
doi: 10.1111/jfd.12308.  

5.  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.  

6.  Chusri, S., Silpapojakul, K., McNeil, E., Singkhamanan, K. and Chongsuvivatwong, V. 2014.  
Impact of antibiotic exposure on occurrence of nosocomial carbapenem-resistant 
Acinetobacter baumannii infection: A case control study. Journal of 
Infection and Chemotherapy. doi: 10.1016/j.jiac.2014.10.002. 

7.  Bunnoeng, N., Themphachana, M., 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.  

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 
hospital patients, southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 
Public Health. 45(2): 402-412. 
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9. Chanthammachat, P., Promwikorn, W., Prurgsanusak, K., Roytrakul, S., Srisomsap, C., 
Chokchaichamnankit, D., Svasti, J., Boonyaphiphat, P., Singkhamanan, K. and Thongsuksai, 
P. 2013. Proteomic analysis of oral squamous cell carcinoma. Archives of Oral Biology 58: 
1677-1685. 

10.  Singkhamanan, K., Promdonkoy, B., Srikhirin, T. and Boonserm, P. 2013. Amino acid 
residues in the N-terminal region of the BinB subunit of Lysinibacillus sphaericus binary 
toxin play a critical role in mosquito-larvicidal activity. Journal of Invertebrate Pathology. 
114: 65-70. 

11.  Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Singkhamanan, K., Linacre, A. and Kitpipit, T. 2013. Multiplex 
direct PCR assay for foodborne pathogen identification: An application in forensic 
investigation. Forensic Science International: Genetics Supplement. e103-e104. 
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6. ดร.นัฐ ตัณศิลา 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)์ 

1) ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา หน่วยกิต  
326-602 ระเบียบวิธีขั้นสูงทางจุลชีววิทยา   3(3-0-6) 
326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขัน้สูง  3(3-0-6) 

2) ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1.  Kongrueng, J., Tansila, N., Mitraparp-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. 23(5): 1179-1188.  

2.  Nuidate, T., Tansila, N., Chomchuen, P., Phattaranit, P., Eangchuan, S. and Vuddhakul, V. 
2015. Characterization of Tryptophanase from Vibrio cholerae. Applied Biochemistry and 
Biotechnology. 175(1): 243-252. 

3.  Thongjun, J., Tansila, N., Panthong, K., Tanskul, S., Nishibuchi, M. and Vuddhakul, V. 2014. 
Inhibitory potential of biosurfactants from Bacillus amyloliquefaciens derived from 
mangrove soil against Vibrio parahaemolyticus. Annals of Microbiology. doi: 
10.1007/s13213-016-1216-4. 

4.  Nuidate, T., Tansila, N., Saengkerdsub, S., Kongreung, J., Bakkiyaraj, D. and Vuddhakul, V. 
2014. Role of indole production on virulence of Vibrio cholerae using Galleria mellonella 
larvae model. Indian Journal of Microbiology. doi:  10.1007/s12088-016-0592-6. 

5.  Nantasenamat, C., Srungboonmee, K., Jamsak, S., Tansila, N., Isarankura-Na-Ayudhya, C. 
and Prachayasittikul, V. 2013. Quantitative structure–property relationship study of 
spectral properties of green fluorescent protein with support vector machine. 
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 120: 42–52. 

6.  Thongchankaew, U., Mittraparp-arthorn, P., Sukhumungoon, P., Tansila, N., 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. 
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ภาคผนวก ช 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.2556 
--------------------------------- 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็ง การท าวิจัยต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับ
สังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และน าความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วย
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้นจึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมคร้ังที่ 346 (2/2556) 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี

การศึกษา2556 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบข้อบังคับค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวในระเบียบ

นี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“คณะ” หมายถึง คณะบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบัน หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่มีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน หรือ

ผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยม หาวทิยาลัย
สงขลานครินทร ์

“หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะของคณะ หรือคณะกรรมการประจ า

ของวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อ 5 ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือ
มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้อธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุดแล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ 

หมวด 1 
ระบบการจดัการศึกษา 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะมีหน้าที่จัด

การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลายคณะ 
ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
 7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค แต่ละปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 

สัปดาห ์
 7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค 
 7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 7.2.2 ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห ์
 7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห ์
 7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตาม 

7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร 
 7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 

สัปดาห ์
ข้อ 8 การคิดหน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวิชา 
 8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา 
 8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมต่อปีการศึกษา ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.1.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 30/15 หน่วย
กิตระบบไตรภาค หรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

 8.2 ระบบทวิภาค 
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3 ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม้น้อยกว่า36ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.61 หน่วยกิตระบบไตรภาคเทียบได้กับ12/15หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ4หน่วยกิตระบบท

วิภาคเทียบได้กับ5หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 8.4 ระบบจตุรภาค 
 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า10 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.5 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาคเทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิตระ

บบทวิภาคเทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
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ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผน คือ 
 9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนด

จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค 
 9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบ
ทวิภาค 

 การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
ข้อ 10  หลักสูตรหนึ่ง ๆ อาจจัดระบบการศึกษาและหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบได้ ส าหรับ

ระบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด 2 
หลักสูตร 

ข้อ 11  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
 11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ

ในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามาแล้ว 

 11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และหรือการวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

 11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และหรือความก้าวหน้า
ทางวิชาการการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ข้อ 12  โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา

เป็น 2 แผน คือ 
 แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ดังนี้ 
 แบบ ก1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

 แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพ
ก าหนด 

 แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้องท าสารนิพนธ์  
(การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  ทั้งนี้สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตรแผน ก ด้วย 
  
 



123 
 

 

 12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากหลักสูตรนี้มี 2 แบบคือ 

 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจ
ก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนดดังนี้ 

 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธไ์ม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้ 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่

น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธไ์ม่

น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อ 13  ระยะเวลาการศึกษา 
 13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
 13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร แต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
 13.1.2 ปริญญาโทให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 13.1.3 ปริญญาเอกให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีให้มี

ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทให้มีระยะเวลา
การศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

 13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น 
ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 14  การประกันคุณภาพ 
ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจนซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น

หลัก 4 ประเด็นคือ 
 14.1 การบริหารหลักสูตร 
 14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 14.4 ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และมีการด าเนินการ
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการติดตามการประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแต่
ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ 1 คร้ังเสนอต่อคณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ 
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ข้อ 15  การพัฒนาหลักสูตร 
 15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 15.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน

ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

หมวด 3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

ข้อ 16  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 
 16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการพนักงานหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท าหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระ
งานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

 16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตรโดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรการติดตามประเมินผล
หลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ให้ท าหน้าที่
สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

 16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัด
แผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกระทั่ง
นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

 16.6   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Majoradvisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครงการให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลรวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าการสอบวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครงรวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16.6 และ 16.7 สามารถท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วยโดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์ของ
นักศึกษาเฉพาะรายรวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
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 16.9 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือ
สอนในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

 16.10  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าให้ท าหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทางวิชาการตามที่
ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจ า
มหาวิทยาลัยเท่านั้นและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

 16.11  อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดับของหลักสูตร
นั้นๆ 

ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 
3 คน 

 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร 
 19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรและตามที่ได้ รับ

มอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะก าหนด 
 19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 

18 และอื่นๆ ตามที่คณะก าหนด 
ข้อ 20  คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสมท าหน้าที่ก ากับดูแล

คุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรก าหนดองค์ประกอบอ านาจหน้าที่การครบ
วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละคณะ 

ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
 21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง

เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิ ชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็น
บุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 23  ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และหรือ

ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน 
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน 
เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์  3 คนทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน 

หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน 
อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 24  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะมีจ านวนกรรมการ                

ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ 

ข้อ 25  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                       

มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ าและหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 

ข้อ 26  คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่               

สอบประมวลความรอบรู้ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้อ 27  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทั้งนี้อาจแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) ต้องไม่เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 28  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีจ านวนกรรมการไม่

น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่
น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบทั้งนี้คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
ชุดหนึ่งอาจท าหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน 

หมวด 4 
การรับเข้าศึกษา 

ข้อ 29  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
 29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติ

อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดหรือ 
 29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมากและมีพื้นความรู้ความสามารถ
และศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 30  การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 31  การรับเข้าศึกษา 
 31.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
 31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี

คุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 

 31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษาโดยมีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้ 
 31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่าง

เดียวในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

 31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะท าวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมี
ความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตาม
จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนหรือ 

 31.3.3 เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดย

ไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
 31.5 บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย อ า จ พิ จ า ร ณ า รั บ บุ ค ค ล ที่ ค ณ ะ รั บ เ ข้ า เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม เ รี ย น ต า ม ร ะ เ บี ย บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
 31.6 กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาการรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมาแสดงว่า

ส าเร็จการศึกษาแล้วและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 32  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 33  ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 หรือนักศึกษาทดลอง

ศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3 
 33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3 
 33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 

หมวด 5 
การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 34  การลงทะเบียนเรียน 
 34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
 34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
 34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักแล้วแต่กรณี 
 34.3 การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 34.4 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้วแต่กรณี ทั้ งนี้การลงทะเบียนเรียน              
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ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาคให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการ
ลงทะเบียนระบบอื่น 

 34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตาม 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนและได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน 
B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

 34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือสารนิพนธ์แล้ว 

 34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมดภายในภาคการศึกษา
ที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
ได้ หลังพ้นก าหนดการเพิ่มและถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้สามารถ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 

 34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้วและอยู่ระหว่างการท าวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 35  การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
 35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม

ข้อ 34.8 
 35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์                 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้วแต่กรณีและแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
ข้อ 36  การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า                       

1 ภาคการศึกษา 
ข้อ 37  การย้ายสาขาวิชา 
 นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝ่าย

และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 40 
ข้อ 38  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
 38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกหรือกลับกันได้ใน

สาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผนกในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับ
การพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จะต้อง
มีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับ
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ปริญญาเอกได้ หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จะต้องศึกษารายวิชา
มาแล้วไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิตและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 

 38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัติการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านอาจ
ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 

 38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระท าได้เพียง 1 คร้ังเท่านั้น 
 38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจาก 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 39  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
 39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศเป็น

นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 39.2.1 เป็ นรายวิ ชาหรือกลุ่ ม รายวิ ช า ในหลั กสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาหรื อ เทียบ เท่ าที่

กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
 39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่าหรือ

สัญลักษณ์ S 
 39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม 
 39.2.5 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนรายวิชาหรือเรียน

วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี              

และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ข้อ 40  การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัด
มาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องศึกษา
ให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอนต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยได้ผลการศึกษาเป็น
สัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า 

 40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2 และ 39.2.3 และให้
น าผลการศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 40.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

 40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้อยู่
ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อ 41  การโอนหน่วยกิต 
 41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอื่นทั้ง

ภายในและต่างประเทศโดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิตแล้วน ามาเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป็นหนวยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 

 41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมวด 6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 42  การสอบในระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
 42.1 การสอบประมวลความรอบรู้เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะน าหลักวิชาและประสบการณ์การ

เรียนหรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 42.2 การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัยความสามารถในการน าเสนอผลงาน
ทั้งด้านการพูดการเขียนและการตอบค าถาม 

 42.3 การสอบสารนิพนธ์เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
แผน ข 

 42.4 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานความพร้อมความสามารถและศักยภาพ
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาเอกและนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษา
แรกที่เข้าศึกษา 

 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศเป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนั กศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

 การสอบตาม 42.1-42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดข้อ 43  การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ 

 รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมายและค่าระดับ
คะแนนดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน        ความหมาย 
ค่าระดับคะแนน 

(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
 A ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก  (Very Good) 3.5 
 B ดี  (Good) 3.0 
 C+ พอใช้  (Fairly Good) 2.5 
 C ปานกลาง  (Fair) 2.0 
 D+ อ่อน  (Poor) 1.5 
 D อ่อนมาก  (Very Poor)  1.0 
 E ตก  (Fail) 0.0 
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 ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้ 
สัญลักษณ ์ ความหมาย 

S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มี
การประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ 

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายใน
เวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็น
ระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียน
เรียนมิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์Iให้เป็นระดับคะแนน E โดยทันที 

P การเรียนหรือการวิจัยหรือการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่ 
(Inprogress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียนหรือการวิจัยหรือการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แต่
ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (Noprogress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ Nนักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตัิ (Withdrawn with permission)  
ข้อ 44  การประเมินผลการศึกษา 
 44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษายกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์หรือวิชาสารนิพนธ์ให้มีการ

ประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 44.2 ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้นให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรียนเพื่อหน่วยกิตและได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือสัญลักษณ์ S หรือ
สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของ
หลักสูตรนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วนและจะต้องได้สัญลักษณ์ 
S ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้ง
หลังสุดในกรณีที่จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตาม
แผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียน
เรียนโดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จาก
การประเมินผลรายวิชานั้น 

 44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

 44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะ
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รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนและในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใด
มากกว่าหนึ่งครั้งให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้
เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้ายยกเว้นรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ าได้ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 

 44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณเป็นค่าที่มี
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 

 44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์Iในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอ
การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน
จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 

หมวด 7 
การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

ข้อ 45  การท าวิทยานิพนธ์ 
 45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ าคณะ

ก าหนด 
 45.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
  เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับ

ระยะเวลาในการท าวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยก าหนด 

 45.3 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
ข้อ 46  การท าสารนิพนธ์มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยให้นักศึกษาได้ท าเป็น

รายบุคคลส าหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
ข้อ 47  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระท าในทุกภาคการศึกษา 
 47.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการประจ าคณะ 

 47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (Inprogress) ส าหรับผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาแป็นที่พอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการ
ประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N 
(Noprogress) ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวน
หน่วยกิตที่ลงทะเบียนและผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

 47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาคการศึกษานั้น 
 47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้จัดท าเป็น
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ประกาศของคณะและหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จะประเมินผล
ให้สัญลักษณ์ P ได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร 

 47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผลหรือสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์เรียบร้อยแล้วภายในภาคการศึกษานั้นๆ 

 47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน1ภาคการศึกษาให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
 47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43 
ข้อ 48  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ

ของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิมที่สามารถ
น าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว
เป็นจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ P ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและส าเนาแจ้งบัณฑิต
วิทยาลัย 

ข้อ 49  การสอบวิทยานิพนธ์ 
 49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจอ่านวิทยานิพนธ์การทดสอบความรู้ นักศึกษาด้วยการ

ซักถามหรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมินการให้ค าแนะน าและ

ข้อเสนอแนะด้วยเอกสารโดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้น าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบหรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 49.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 50  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
   การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 51  การสอบสารนิพนธ์ 
   การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจอ่านสารนิพนธ์  การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม 

หรือด้วยวิธีการอื่นๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์การด าเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 52  การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
   การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 53  รูปแบบการพิมพ์และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด 
 53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและ/

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้นๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้แต่
การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

 กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดย
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
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หมวด 8 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 54  การส าเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 
 54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 54.2.2 แผนกแบบ ก1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings)  

 54.2.3 แผนกแบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องไดร้บั
การตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิง่พมิพ์
ทางวิชาการซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings)  

 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรและ/หรืออนุสิทธิบัตรแทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 

 54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
ก ว่ า  3.00 ส อบ ผ่ า น ส า ร นิ พ น ธ์ แ ล ะส อบ ผ่ า น ก า รส อบ ปร ะ ม วล ค ว าม ร อบ รู้ 
(ComprehensiveExamination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

 54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QualifyingExamination)  
 54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตพีิมพ์หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
รวมกลั่นกรอง (PeerReview) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (PeerReview) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ใน
กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์อาจถือการได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
และ/หรืออนุสิทธิบัตรแทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 

 54.4 ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัยคณะหลักสูตรก าหนด 
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ข้อ 55  วันส าเร็จการศึกษา 
  วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
 56.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญา

ตอ่มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 56.2 นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
 56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใดกับ

บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

หมวด 9 
สถานภาพของนักศึกษา 

ข้อ 57  การลาป่วยหรือลากิจให้ด าเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีโดยอนุโลม 

ข้อ 58  การลาพักการศึกษา 
 58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์โดยมีใบรับรองแพทย์ 
 58.1.2 สาเหตุอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 58.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้วแต่กรณี และให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษาและถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วเป็นการยกเลกิการ
ลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา 

 58.4 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการ

อนุมัติให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้
ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 

ข้อ 59  การลาออก 
   นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
ข้อ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
   การรักษาสถานภาพของนักศึกษาห็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวในข้อ 34.9 และ ข้อ 58.5 
ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 61.1 ตาย 
 61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
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 61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมตัใิห้
ลาพักการศึกษา 

 61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 61.6 เรียนได้จ านวนหน่าวยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 
 61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตรหรือได้แต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 
 61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
 61.8.1 ระบบทวิภาค 
 61.8.1.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแผนกแบบ ก1 
  1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
  2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแผนกแบบ ก2 
  1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
  2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
  1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
  2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2 ระบบไตรภาค 
 61.8.2.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแผนกแบบ ก1 
 1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแผนกแบบ ก2 
 1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
 1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.9 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน 
 61.10  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเว้นแต่ได้รับ

อนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13 
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 61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือนนับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13 

 61.12  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตาม 33.1 ได้ 
 61.13  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 61.14  ได้รับการอนุมัติปริญญา 

หมวด 10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

ข้อ 62  การทุจริตในการวัดผล 
   เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ด าเนินการและพิจารณาลงโทษตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ 63  การทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1 ขั้นตอนส าคัญที่นักศึกษาจะตองด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยตนเอง 
 63.1.1 การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1.2 การท าการทดลอง (ถ้ามี)  
 63.1.3 การเขียนรายงานการวิจัย 
 63.1.4 อื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
   นอกเหนือจาก 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง ให้ขออนุมัติ

ต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.2 เมื่อมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบดี ประกอบด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอนผู้เกี่ยวข้องที่
อธิการบดีเห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายกฎหมายเป็นเลขานุการและเจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 63.3 คณะกรรมการมีอ านาจหนาที่ดังต่อไปนี้ 
 63.3.1 ด าเนินการสอบสวนรวมถึงให้มีอ านาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้

ถ้อยค าเป็นลายลักษณอักษร เรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของ 

 63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง

หรือน าพยานหลักฐานมาชี้แจงแก่ข้อกล่าวหาด้วย 
 63.5 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่

ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้ว
เสร็จตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 

 63.6 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ดังนี้ 

 63.6.1 คณะกรรมการเห็นว่าเป็นเหตุกรณีที่มิได้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่นักศึกษา
ละเลยการด าเนินการตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดไว้และไม่ร้ายแรง 
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อาจปรับให้การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ปรากฏผลเป็น“ตก” และ
นักศึกษาต้องเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่ถือ
เป็นเหตุให้ต้องการมีการต่อระยะเวลาการศึกษา 

 63.6.2 หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการให้พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษาหรือกรณีที่นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 

 63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ให้เสนอบทลงโทษทางวินัย
เช่นกัน 

 63.7 คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใน 7 วันท าการ นับจากสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 

 63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้
มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิและก าหนดเวลาในการอุทธรณ์ 

 63.9 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในก าหนด 7 วัน ท าการนับจาก
วันที่ทราบค าสั่งลงโทษนั้น โดยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ 64  การทุจริตทางวิชาการ 
   การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการการสร้างข้อมูลเท็จและการมิได้

ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง 
 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นและ

ของตนเองที่ตีพิมพ์ไปแล้วโดยไม่มีการอ้างอิงหรือปกปิดแหล่งที่มาหรือการเสนอ
ความคิด หรือน าผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระท าไว้มาเป็นของตนเอง 

 64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

 64.3 การมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นช่วยท าหรือ
ท าแทนตนหรือการมอบให้ผู้อื่นท าแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะกระท าเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 64.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตาม 64.164.2 และ 64.3 ให้ถือว่าเป็น
ความผิดร้ายแรงไว้ก่อน แต่อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้การพิจารณาโทษหรือการ
ลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะและเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 

 64.5 หากตรวจสอบพบว่ ามีการทุจริตภายหลั งการอนุมัติปริญญาแล้ ว  ให้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่ง
เพิกถอนปริญญา 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 65 การด าเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่ระเบียบนี้มี
ผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบหรือมติคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะด าเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 

    (ลงชื่อ)                 เกษม สุวรรณกุล 
  (ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)  
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 
ส  าเนาถ ูกต้อง 

 

 (นางน ันทพรนภาพงศ์ส ุร ิยา)  ภ ัคสราภรณ์/ร่าง/พ ิมพ์ 
ห ัวหน้าส  าน ักงานเลขาน ุการบ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย น ันทพร/ทาน 
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ภาคผนวก ซ 
 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชวีวิทยา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
และหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
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