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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
ปริญญาโท 25510101109986 

ปริญญาเอก 25520101108312 

1.2 ช่ือหลักสูตร   
ปริญญาโท (ภาษาไทย) :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

    (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science Program in Microbiology (International Program) 

ปริญญาเอก (ภาษาไทย) :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy Program in Microbiology (International Program) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ช่ือเต็ม
ปริญญาโท (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)             

(ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Microbiology) 

ปริญญาเอก (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)             

(ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Microbiology) 

 2.2 ช่ือย่อ 
ปริญญาโท (ภาษาไทย) : วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

(ภาษาอังกฤษ) :  M.Sc. (Microbiology) 

ปริญญาเอก (ภาษาไทย): ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

(ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Microbiology) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)

 ไม่มี
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4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
      แผน ก 1 36   หน่วยกิต 

 แผน ก 2 36   หน่วยกิต 

 แบบ 1.1         48   หน่วยกิต 
 แบบ 1.2         72   หน่วยกิต 
 แบบ 2.1          48   หน่วยกิต   
 แบบ 2.2             72   หน่วยกิต   
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 R หลักสูตรปริญญาโท  

 R หลักสูตรปริญญาเอก 

 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
 R หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
 R รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอ่ืน  
 R เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน ได้แก่ 

1. Harvard Medical School, USA 

2. University of Hawaii, USA 

3. Kyoto University, Japan 

4. Chung-Ang University College of Medicine, Republic of Korea 

5. Ishikawa Prefectural University, Japan 

6. Okayama University, Japan 

7. University of Newcastle, Australia 

8. RMIT University, Australia 

9. Helmholtz Centre for Infection Research, Germany 

10. University of Tübingen, Germany 

11. Universiti Sains Malaysia, Malaysia 

12. University of Malaya, Malaysia 

 โดยมีรูปแบบของความร่วมมือสนับสนุนในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านจุลชีววิทยา,การถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือการทำวิจัย 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
      R ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ปริญญาโท R หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564    กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1

เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  ปีการศึกษา 2564 
ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เร่ิมใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 

R ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 23 (4/2564) 
     เม่ือวันท่ี  16  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
£ ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ................... 
     เม่ือวันท่ี  ..........  เดือน .......................  พ.ศ. .......... 

ปริญญาเอก  R หลักสูตรปรับปรุง      กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 
เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ปีการศึกษา 2564 
ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เร่ิมใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 

R ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 23 (4/2564) 
     เม่ือวันท่ี  16  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
£ ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ................... 
     เม่ือวันท่ี  ..........  เดือน .......................  พ.ศ. .......... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และในปีการศึกษา 2566 สำหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท

1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเพ่ือทำหน้าท่ีสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา หรือ ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีใกล้เคียง
2. นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิจัย
3. ผู้ช่วยผู้จัดการห้องปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาของสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน
4. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ หรือ ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างนวัตกรรมเพ่ือควบคุมเช้ือก่อโรค หรือ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ปริญญาเอก 
1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเพ่ือทำหน้าท่ีสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา หรือ ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีใกล้เคียง
2. นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิจัย
3. ผู้จัดการห้องปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาของสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน
4. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ หรือ ควบคุมคุณภาพ หรือ ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. ท่ีปรึกษาโครงการท่ีเก่ียวข้องกับโรคติดเช้ือ หรือ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
6. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างนวัตกรรมเพ่ือควบคุมเช้ือก่อโรค หรือ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

420(3/2564) 

15                    พฤษภาคม                2564

15                    พฤษภาคม                2564

420(3/2564) 

User
Stamp

User
Stamp
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 รศ. นายภารนัย  สุขุมังกูร ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2553 
2550 

2547 

ปร.ด. 
วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
อณูพันธุศาสตร์และ 
พันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2 รศ. นางอรมาศ  สุทธินุ่น ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2552 

2547 

2544 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Environmental 
management  
(International 
program) 
Environmental 
management 
(International 
program) 
เทคโนโลยีการเกษตร 
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 ผศ. นางณัฐวรรณ  เสริมวิทยวงศ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 

2551 
2543 

ปร.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 ผศ. นางสาวพิมลศรี  มิตรภาพอาทร ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 

2553 
2548 

ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
จุลชีววิทยา  
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  นอกจากน้ี ยังมีการจัดการเรียนการสอน

ท่ีหน5วยงาน และ/หรือ สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีมีความร5วมมือด@านการวิจัยกับคณาจารยCในหลักสูตร 



6 





8 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

 R   หมวดวิชาเลือก  ซ่ึงเปิดสอนโดย 
1) คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายวิชา ได้แก่

318-503 ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 2((1)-2-3) 

ทางชีวภาพขนาดใหญ่  

(Bioinformatics for Large Scale Biological 

Data Analysis) 

318-505 ส่ิงมีชีวิตจำลองเพ่ือการทดลอง 4((4)-0-8) 

(Experimental Model Organisms) 

318-522 นวัตกรรมทางชีวโมเลกุล  2((2)-0-4) 

(Molecular Innovation) 

328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 2((2)-0-4) 

(ระดับปริญญาเอก) 
(Modern Techniques in Genetic Engineering) 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน  9((4)-15-8) 

(Module: Genetic Engineering and Protein 

Technologies) 

330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกต์ 3((2)-3-4) 

(Molecular Evolution and Applications) 

2) คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่
660-711 การเพาะเล้ียงเซลล์สัตว์ในงานวิจัย 2((1)-3-2) 

ทางการแพทย์  
(Animal Cell Culture in Medical Research) 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน
มีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนโดย
หลักสูตรอ่ืน และ คณะอ่ืน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษ กรณีไม่ใช่หลักสูตร
นานาชาติ ตลอดจนการส่ือสาร PLOs และติดตามผลการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้รับ

2. แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทำหน้าท่ีประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ตลอดจน
การบริหารการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้นักศึกษาบรรลุ PLOs
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)             

จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มุ5งเน@นผู@เรียนเปnนศูนยCกลางและผลลัพธCที่เอื้อต5อการ

เรียนรู@อย5างยั่งยืนตลอดชีวิต โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทมุ5งเน@นการสร้างนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณของ
นักวิจัย มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยาเพื่อการศึกษาจุลินทรีย์และการ
ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านจุลชีววิทยา สามารถถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคมเพื่อการพัฒนา
ประเทศได้ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกเน้นมุ5งเน@นการสร้างผู้นำทางวิชาการและการวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณของนักวิจัย 
มีความรู้และทักษะการวิจัยเชิงลึกทางจุลชีววิทยา สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการ หรือ นวัตกรรม
เพื่อการแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาที่ซับซ้อนและการพัฒนางานด้านจุลชีววิทยาเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสามารถเผยแพร่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากลได้ 

1.2 ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นการ

จัดการเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยา ท้ังจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และจุลชีววิทยาประยุกต์ท่ีเก่ียวข้องกับ เกษตร อาหาร 
อุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อม มีความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังในด้านคณาจารย์ การจัดการเรียนการสอน สถานท่ี และ
อุปกรณ์ในการทำวิจัย มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบของการพัฒนา
เครือข่ายการวิจัยด้านจุลชีววิทยา การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร            
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้ปรับกระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่พิจารณา
จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก รองรับการแข่งขันและ
ความก้าวหน้าในสาขาวิชาจุลชีววิทยาซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาภาคการเกษตรและการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศ หลักสูตรฯ ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจุลินทรีย์ เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนางานด้านจุลชีววิทยาภายใต้บริบทที่เป็นประโยชน์ต่อภาคใต้ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน
ของ BCG และ SDGs คณาจารย์ในหลักสูตรฯ มีการพัฒนาหัวข้อวิจัยจากประเด็นปัญหาที่ได้รับจากชุมชนและองค์กร
ภายนอก เช่น การค้นหาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรหรือพืชท้องถิ่นของภาคใต้ 
การวิจัยโรคติดเชื้อที่สำคัญของภาคใต้ เช่น มาลาเรีย อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเนื้อวัว/อาหารทะเล โรคติดเช้ือ
ด้ือยา การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์เพ่ือใช้ในการผลิตอาหารแปรรูปของท้องถิ่นภาคใต้ เช่น ขนมจีน น้ำปลา บูดู ฯลฯ การ
วิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคใต้ 
เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียและการใช้แบคทีเรียในการกำจัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในพื้นท่ีปลูกข้าว 
การใช้จุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ และการผลิตพลาสติกชีวภาพจากจุลินทรีย์ด้วยกากเหลือกทิ้งจาก
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ตลอดจนการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น 
จากที่กล่าวมาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณของนักวิจัย มีความรู้และ
ทักษะทางจุลชีววิทยาเชิงลึก มีความสามารถด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
ศาสตร์เฉพาะ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และการดูแล รักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนต่อไป 



10 

 

1.3 วัตถุประสงค์  
  ระดับปริญญาโท 
 เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปน้ี 

1. มีจรรยาบรรณวิชาการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนางานวิจัยได้ 
2. มีความรู้และทักษะการวิจัยทางจุลชีววิทยาสำหรับใช้ในการศึกษาลักษณะที่แสดงออกและ
คุณสมบัติทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านจุลชีววิทยา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทที่สำคัญของ
ภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศได้ 

4. เรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง และสามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้ด้วยภาษาอังกฤษ 

 ระดับปริญญาเอก 
 เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปน้ี 

1. มีจรรยาบรรณวิชาการ เป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนางานวิจัยได้ 
2. มีความรู้และทักษะการวิจัยทางจุลชีววิทยาเชิงลึกท่ีอาศัยการบูรณาการความรู้ในลักษณะพหุสาขา
และสหสาขาสำหรับใช้ในการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของจุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับเซลล์ หรือ 
ระดับโมเลกุล 

5. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาเพื ่อความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือ          
สร้างนวัตกรรมจากการวิจัยจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศได้ 

3. สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากลได้ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. พ ัฒนาท ักษะการค ิ ด เ ชิ ง
นวัตกรรมแก่นักศึกษา 

1.  จัดการเรียน การสอนที่มีการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรม  

1.1 รายละเอียดของรายวิชาที ่มี
การจัดการเร ียนการสอนท่ี
พ ัฒนาท ั กษะการค ิ ด เ ชิ ง
นวัตกรรม (มคอ. 3) 

1.2 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ด ้ า น ท ั ก ษ ะ ก า ร ค ิ ด เ ชิ ง
นวัตกรรมของนักศึกษา 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 ใ ห้น ั กศ ึ กษาม ีท ั กษะการ

เรียนรู@ตลอดชีวิต 

1.  เพิ ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน 
การสอนท่ีมุ5งเน@นการเรียนรู@ตลอดชีวิต 

 

 

1.1  จำนวนอาจารย ์ท ี ่ เข ้าร ่วม
กิจกรรมเพิ ่มพูนทักษะการ
จัดการเรียน การสอนท่ีมุ5งเน@น

การเรียนรู@ตลอดชีวิต 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2.  กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การประเม ินผลท ี ่ เน ้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ของนักศึกษาในแผนการจัดทำ
รายละเอียดของแต่ละรายวิชา 

 

 

3. ติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพของ 
การจัดการเรียนรู้ท่ีมุ5งเน@นการเรียนรู@ตลอด

ชีวิต 

2.1 รายละเอียดของรายวิชาที ่มี
การจัดการเร ียนการสอนท่ี
เน ้นการเร ียนร ู ้ด ้วยตนเอง 
(มคอ. 3) 

2.1  จำนวนรายว ิชาท ี ่ กำหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

3.2 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ด้านทักษะการเรียนรู @ตลอด

ชีวิตของนักศึกษา 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน 

1.  จัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เพื ่อรับฟัง
โจทย์จากชุมชน หรือ สถานประกอบการท่ี
ต้องการใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาไปแก้ไข
ปัญหา 

1.1  จำนวนคณาจารย์ที ่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.2  จำนวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับโจทย์จากชุมชน 
หรือสถานประกอบการ 

4. กำกับ ดูแลให้นักศึกษาสำเร็จ
การศ ึกษาในระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการทำวิทยานิพนธ์เร็วข้ึน 

2. เร ่ งร ัดการสอบโครงร ่ างว ิทยาน ิพนธ์            
ให้เป็นไปตามแผน 

3. ติดตามความก้าวหน้าของนักศ ึกษาทุก             
6 เ ด ื อน  โ ดยอาจารย ์ ท ี ่ ป ร ึ กษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. จัดกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าแบบปาก
เปล่าทุกภาคการศึกษา 

1.1 ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 

5. พ ั ฒ น า แ ล ะ ส ร ้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์ด ้านวิชาการ
และการวิจัยให้แก่อาจารย์ 

1.  สนับสนุนให ้อาจารย ์ เข ้าร ่วมฝ ึกอบรม
ทางด้านวิชาการ/เสนอผลงานวิจ ัยในท่ี
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อยปี
ละ 1  คร้ัง 

1.1  จำนวนอาจารย์ที ่เข้ารับการ
ฝึกอบรมทางด้านวิชาการ/
เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

1.2  จำนวนผลงานต ีพ ิมพ ์ของ
อาจารย์ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
 R  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา              

ไม ่น ้อยกว ่าภาคการศ ึกษาละ  15  สัปดาห์ และข ้อกำหนดต่าง ๆ ให ้ เป ็นไปตามข้อบ ังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
R  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

R  วัน – เวลาราชการปกติ 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แผน ก 1 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาท่ีเก่ียวข้อง และ 
2) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีประสบการณ์ในการทำงาน

วิจัย หรือ โครงงานท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาท่ีเก่ียวข้อง และ 
3) ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศต้องแสดงผลการทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษ และผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ีย่ืนสมัครเข้าศึกษา 
4) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2563 (ภาคผนวก ง) 

แผน ก 2 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาท่ีเก่ียวข้อง และ 
2) ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศต้องแสดงผลการทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษ และผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ีย่ืนสมัครเข้าศึกษา 
3) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2563 (ภาคผนวก ง) 
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แบบ 1.1 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาท่ีเก่ียวข้อง และ 
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาเอก 
3) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2563 (ภาคผนวก ง) 

แบบ 1.2 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ 

สาขาท่ีเก่ียวข้อง และ 
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาเอก 
3) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2563 (ภาคผนวก ง) 

แบบ 2.1 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาท่ีเก่ียวข้อง และ 
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาเอก 
3) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2563 (ภาคผนวก ง) 

แบบ 2.2 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ 

สาขาท่ีเก่ียวข้อง และ 
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาเอก 
3) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2563 (ภาคผนวก ง) 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1. นักศึกษาไทยมีทักษะการส่ือสารทางภาษาอังกฤษระดับต่ำ 

 2. มีทักษะการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นการวิจัยด้วยตนเองไม่เพียงพอ  

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยจัดอบรมทักษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 2. จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทำหน้าท่ี ติดตาม และให้คำปรึกษา 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรแบบ ก 1 และ ก 2 
แผน 

การศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแต4ละป8การศึกษา  
2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 

ช้ันปÖท่ี 1 1 1 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 2 - 1 1 1 1 

รวม 1 2 2 2 2 

จำนวนท่ีคาดว5าจะสำเร็จการศึกษา - 1 1 1 1 

แผน ก 2 

ช้ันปÖท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปÖท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จำนวนท่ีคาดว5าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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ระดับปริญญาเอก 
แผน 

การศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแต4ละป8การศึกษา  
2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1  

ช้ันปÖท่ี 1 1 1 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 2 - 1 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 3 - - 1 1 1 

รวม 1 2 3 3 3 

จำนวนท่ีคาดว5าจะสำเร็จการศึกษา - - 1 1 1 

แบบ 1.2  

ช้ันปÖท่ี 1 1 1 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 2 - 1 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 3 - - 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 4 - - - 1 1 

รวม 1 2 3 4 4 

จำนวนท่ีคาดว5าจะสำเร็จการศึกษา - - - 1 1 

แบบ 2.1  

ช้ันปÖท่ี 1 1 1 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 2 - 1 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 3 - - 1 1 1 

รวม 1 2 3 4 4 

จำนวนท่ีคาดว5าจะสำเร็จการศึกษา - - 1 1 1 

แบบ 2.2  

ช้ันปÖท่ี 1 1 1 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 2 - 1 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 3 - - 1 1 1 

ช้ันปÖท่ี 4 - - - 1 1 

รวม 1 2 3 4 4 

จำนวนท่ีคาดว5าจะสำเร็จการศึกษา - - - 1 1 
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2.7 ระบบการศึกษา 
R  แบบช้ันเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง) 

2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรน้ีมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated  Learning: WIL) เพื่อให้เกิด

การเรียนรู@ที่สามารถปฏิบัติงานได@จริง  เช5น   การเรียนรู@ที่เน@นการลงมือทำจริง การผสมผสานการเรียนรู@จาก

ประสบการณCจริงนอกห@องเรียนผนวกกับการเรียนในห@องเรียน  ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย   การฝéกงาน

สหกิจศึกษา   การทำงานเพื่อสังคม   เปnนต@น   โดยจัดให@มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม5น@อยกว5าร@อยละ

50 ของรายวิชาในหลักสูตร

2) กำหนดให@ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)

3) กำหนดให@ทุกรายวิชาใช@ภาษาอังกฤษร5วมในการจัดการการเรียนการสอน
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

 ระดับปริญญาโท  
   สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ก 1 และ ก 2 เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 ระดับปริญญาเอก  
   สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน 1.1 และ 2.1 เรียนตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
   สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน 1.2 และ 2.2 เรียนตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 

 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

R แผน ก 1   36 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
R แผน ก 2   36 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ  8 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์   22 หน่วยกิต 
R แบบ 1.1   48 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
R แบบ 1.2   72 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์   72 หน่วยกิต 
R แบบ 2.1   48 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
R แบบ 2.2   72 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ  11 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  13 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
 3.1.3.1 รายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
 

หมวดวิชาบังคับระดับปริญญาโท     8 หน่วยกิต 

326-500# 
 

หลักสำคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 
(Essential Immunology and Molecular Biology) 

1((1)-0-2) 

326-501* ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

(Biosafety and Biosecurity) 

1((1)-0-2) 

326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา  
(Ethics and Research Methodology in 

Microbiology) 

2((2)-0-4) 

326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 
(Modern Microbiology) 

2((1)-3-2) 

326-504* ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
ทางจุลชีววิทยา  
(Creativity and Microbiological Innovation 

Management) 

1((1)-0-2) 

326-693* สัมมนาจุลชีววิทยา 1 

(Seminar in Microbiology I) 

1(0-2-1) 

326-694* สัมมนาจุลชีววิทยา 2   

(Seminar in Microbiology II) 

1(0-2-1) 

หมายเหตุ:  (#)  รายวิชาปรับพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาทุกแผนการศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
    และได้รับสัญลักษณ์ S  

  (*)  นักศึกษาแผน ก 1 ให้ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต  
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หมวดวิชาบังคับระดับปริญญาเอก แบบ 2.1/แบบ2.2  7-12 หน่วยกิต 
326-500# 

 

หลักสำคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 
(Essential Immunology and Molecular Biology) 

1((1)-0-2) 

326-501* ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

(Biosafety and Biosecurity) 

1((1)-0-2) 

326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา  
(Ethics and Research Methodology in 

Microbiology) 

2((2)-0-4) 

326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 
(Modern Microbiology) 

2((1)-3-2) 

326-504* ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
ทางจุลชีววิทยา  
(Creativity and Microbiological Innovation 

Management) 

1((1)-0-2) 

326-601 การเขียนและตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Writing and Publishing) 

1((1)-0-2) 

326-793* สัมมนาจุลชีววิทยา 1 

(Seminar in Microbiology I) 

1(0-2-1) 

326-794* สัมมนาจุลชีววิทยา 2 

(Seminar in Microbiology II) 

1(0-2-1) 

326-795* สัมมนาจุลชีววิทยา 3 

(Seminar in Microbiology III) 

1(0-2-1) 

326-796* สัมมนาจุลชีววิทยา 4 

(Seminar in Microbiology IV) 

1(0-2-1) 

326-797* สัมมนาจุลชีววิทยา 5 

(Seminar in Microbiology V) 

1(0-2-1) 

326-798* สัมมนาจุลชีววิทยา 6 

(Seminar in Microbiology VI) 

1(0-2-1) 

หมายเหตุ: (#)  รายวิชาปรับพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาทุกแผนการศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
  และได้รับสัญลักษณ์ S  

    (*)  สำหรับนักศึกษาแบบ 1.1 และ 1.2  ให้ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต  
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หมวดวิชาเลือก        5-12 หน่วยกิต 
นักศึกษา แผน ก 2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีข้ึนต้นด้วยรหัส 326-xxx 

ตามจำนวนหน่วยกิต ดังน้ี 
- แผน ก 2 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
- แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
- แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
วิชาท่ีเปิดสอนโดยหลักสูตรฯ 

326-505* หลักจุลชีววิทยา 
(Principles of Microbiology) 

3((2)-3-4) 

326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
(Module: Applied Microbiology) 

6((3)-6-9) 

326-513 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 
(Molecular Microbiology) 

3((2)-3-4) 

326-531 จุลชีววิทยาเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน 
(Microbiology for Sustainable Agriculture) 

3((2)-3-4) 

326-591 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1 

(Special Topics in Microbiology I) 

1((1)-0-2) 

326-592 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 

(Special Topics in Microbiology II) 

1((1)-0-2) 

326-602 สรีรวิทยาข้ันสูงของจุลินทรีย์ 
(Advanced Microbial Physiology) 

3((3)-0-6) 

326-611 ชุดวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันข้ันสูงและเทคนิคปฏิบัติการ 
(Module: Advanced Immunology and 

Techniques) 

6((3)-6-9) 

326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ข้ันสูง (ระดับปริญญาโท) 
(Advanced Medical Microbiology) 

3((3)-0-6) 

326-622 กลไกการก่อพยาธิสภาพโดยเช้ือก่อโรค 
(Mechanisms of Microbial Pathogenesis) 

3((3)-0-6) 

326-631 จุลชีววิทยาประยุกต์ข้ันสูง (ระดับปริญญาโท) 
(Advanced Applied Microbiology) 

3((3)-0-6) 

326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง 
(Advanced Bacteriology) 

3((3)-0-6) 

326-661 ราวิทยาข้ันสูง 
(Advanced Mycology) 

3((3)-0-6) 

326-671 ปรสิตวิทยาข้ันสูง 
(Advanced Parasitology) 

3((3)-0-6) 
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326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง 
(Advanced Virology) 

3((3)-0-6) 

326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ข้ันสูง (ระดับปริญญาเอก) 
(Advanced Medical Microbiology)  

3((3)-0-6) 

326-731 จุลชีววิทยาประยุกต์ข้ันสูง (ระดับปริญญาเอก) 
(Advanced Applied Microbiology) 

3((3)-0-6) 

326-799 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 
(Special Ploblems in Microbiology) 

1((1)-0-2) 

วิชาท่ีเปิดสอนโดยหลักสูตรอ่ืนในคณะวิทยาศาสตร์  
 318-503 ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 2((1)-2-3) 

   ทางชีวภาพขนาดใหญ่  

   (Bioinformatics for Large Scale Biological  

   Data Analysis) 

  318-505 ส่ิงมีชีวิตจำลองเพ่ือการทดลอง 4((4)-0-8)

   (Experimental Model Organisms) 

  318-522  นวัตกรรมทางชีวโมเลกุล 2((2)-0-4)

    (Molecular Innovation) 

   328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์  2((2)-0-4) 

     (ระดับปริญญาเอก)  

    (Modern Techniques in Genetic Engineering) 

   328-541  ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน  9((4)-15-8) 

    (Module: Genetic Engineering and Protein 

    Technologies) 

   330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกต์  3((2)-3-4)

    (Molecular Evolution and Applications) 

วิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
   660-711 การเพาะเล้ียงเซลล์สัตว์ในงานวิจัย 2((1)-3-2) 

    ทางการแพทย์  
    (Animal Cell Culture in Medical Research) 

หมายเหตุ: (*) รายวิชาเลือกเฉพาะนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
1. นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าว  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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หมวดวิทยานิพนธ์ 

326) แผน ก แบบ ก 1  
 326-691 วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) 

 (Thesis)  

2) แผน ก แบบ ก 2 
 326-692 วิทยานิพนธ์  22(0-66-0) 

 (Thesis)  

3) แบบ  1.1 

 326-792 วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) 

 (Thesis)  

4) แบบ  1.2 

 326-791 วิทยานิพนธ์  72(0-216-0) 

 (Thesis)  

5) แบบ  2.1 

 326-892 วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) 

 (Thesis)  

6) แบบ  2.2 

 326-891 วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) 

 (Thesis)  
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3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
   รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก เช่น   326-691 มีความหมายดังต่อไปน้ี   
   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชาน้ัน ๆ ได้แก่ 

318  หมายถึง  รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
326  หมายถึง  รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
328  หมายถึง  รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวิชาชีวเคมี 
330  หมายถึง  รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวิชาชีววิทยา 

ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ช้ันปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชาน้ัน 
 เลข 5 หมายถึง   กลุ่มวิชาในระดับปริญญาโท 
 เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาข้ันสูงในระดับปริญญาโทและกลุ่มวิชาในระดับปริญญาเอก 
 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาข้ันสูงในระดับปริญญาเอก 
 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาข้ันสูงในระดับปริญญาเอก   
 ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
  เลข 0 หมายถึง  กลุ่มวิชา ความรู้ ทักษะท่ัวไป/จุลชีววิทยาท่ัวไป 
  เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชา Module (ชุดวิชา)/ชีวโมเลกุล 
 เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
 เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชา จุลชีววิทยาประยุกต์ 
 เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชา แบคทีเรียวิทยา 
 เลข 5 หมายถึง  กลุ่มวิชา วิทยาภูมิคุ้มกัน 
 เลข 6 หมายถึง  กลุ่มวิชา ราวิทยา 
 เลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา 
 เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวิชา ไวรัสวิทยา 
 เลข 9 หมายถึง  กลุ่มวิชา สัมมนา และ วิทยานิพนธ์ 
 ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง ลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 3.1.3.3 ความหมายของจำนวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปน้ี 
 - รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซ่ึงมีความหมายดังต่อไปน้ี 
  ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 - รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) เช่น 

3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปน้ี 
  ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขท่ี 2 ((3)) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
    active learning 
  ตัวเลขท่ี 3 (0) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขท่ี 4 (6) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 



25 

 

3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีการศึกษา/ 
ภาคเรียน 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
(ทำเฉพาะวิทยานิพนธ)์ 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
(ทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษา 
ที่ 1        

326-501* ความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

 326-691 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธี
วิจัยทางจุลชีววิทยา 

2  หน่วยกิต 

    326-503 จุลชีววิทยาทันสมยั     2  หน่วยกิต 
    xxx-xxx วิชาเลือก   3  หน่วยกิต 
  รวม 9 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 
ปีที ่1 
ภาคการศึกษา 
ที่ 2        

 326-504* ความคิดสร้างสรรค ์
และการจัดการนวัตกรรม
ทางจุลชีววิทยา 

1 หน่วยกิต 
 

326-504 ความคิดสร้างสรรค์ 
และการจัดการนวัตกรรม
ทางจุลชีววิทยา 

1 หน่วยกิต 
 

 326-691 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 326-692 วิทยานิพนธ ์ 4  หน่วยกิต 
 326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1* 1 หน่วยกิต 326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1 หน่วยกิต 
    xxx-xxx วิชาเลือก   3  หน่วยกิต 
  รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9  หน่วยกิต 

ปีที ่2  
 

326-691 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 326-692 วิทยานิพนธ ์ 9  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษา 
ที ่1        

326-694 สัมมนาจุลชีววิทยา 2* 1 หน่วยกิต 326-694 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 10  หน่วยกิต 

ปีที ่2  
ภาคการศึกษา 
ที่ 2 

326-691 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 326-691 วิทยานิพนธ ์ 9  หน่วยกิต 
      
 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

รวมตลอด
หลักสูตร 

36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
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ปีการศึกษา/
ภาคเรียน 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
(แผนการศึกษาแบบ 1.1) 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(แผนการศึกษาแบบ 1.2) 

ปีที่ 1  
ภาคการศึกษา
ที่ 1        

326-501* ความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

326-501* ความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

 326-792 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 326-791 วิทยานิพนธ ์ 9  หน่วยกิต   
326-793* สัมมนาจุลชีววิทยา 1 

รวม 
1 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

326-793* สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
รวม 

1  หน่วยกิต 
9  หน่วยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษา
ที่ 2 

326-504* ความคิดสร้างสรรค ์
และการจัดการนวัตกรรม 
ทางจุลชีววิทยา 

1 หน่วยกิต 
 

326-504* ความคิดสร้างสรรค์ 
และการจัดการนวัตกรรม 
ทางจุลชีววิทยา 

1 หน่วยกิต 
 

326-792 
326-794* 

วิทยานิพนธ ์
สัมมนาจุลชีววิทยา 2 
รวม 

8 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

326-791 
326-794* 

วิทยานิพนธ ์
สัมมนาจุลชีววิทยา 2 
รวม 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 
9  หน่วยกิต 

ปีที่ 2  
ภาคการศึกษา
ที่ 1         

326-792 
326-795* 

วิทยานิพนธ ์
สัมมนาจุลชีววิทยา 3 
รวม 

8 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

326-791 
326-795* 

วิทยานิพนธ ์
สัมมนาจุลชีววิทยา 3 
รวม 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 
9  หน่วยกิต 

ปีที่ 2  
ภาคการศึกษา
ที่ 2 

326-792 
326-796* 

วิทยานิพนธ ์
สัมมนาจุลชีววิทยา 4  

8 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

326-791 
326-796* 

วิทยานิพนธ ์
สัมมนาจุลชีววิทยา 4  

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 3  
ภาคการศึกษา
ที่ 1 

326-792 วิทยานิพนธ ์
 
รวม 

8 หน่วยกิต 
 
8 หน่วยกิต 

326-791 
326-797* 

วิทยานิพนธ ์
สัมมนาจุลชีววิทยา 5 
รวม 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษา 
ที่ 2 

326-792 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 326-791 วิทยานิพนธ ์ 9  หน่วยกิต 
   326-798* สัมมนาจุลชีววิทยา 6 1  หน่วยกิต 
 รวม 8 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษา 
ที่ 1       

- 326-791 วิทยานิพนธ ์
 
รวม 

9  หน่วยกิต 
 
9  หน่วยกิต 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษา 
ที่ 2 

- 326-791 วิทยานิพนธ ์
 
รวม 

9  หน่วยกิต 
 
9  หน่วยกิต 

รวมตลอด
หลักสูตร   

48  หน่วยกิต 72  หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
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ปีการศึกษา/ 
ภาคเรียน 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
(แผนการศึกษาแบบ 2.1) 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(แผนการศึกษาแบบ 2.2) 

ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 

326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

    326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธี
วิจัยทางจุลชีววิทยา 

2  หน่วยกิต 

    326-503 จุลชีววิทยาทันสมยั     2  หน่วยกิต 
 xxx-xxx วิชาเลือก  6  หน่วยกิต xxx-xxx วิชาเลือก 6  หน่วยกิต 
  รวม 7  หน่วยกิต  รวม 11  หน่วยกิต 
ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 2  

326-504 
 
 
326-601 
 
326-793 
326-892 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ 1 หน่วยกิต 
และการจัดการนวัตกรรม 
ทางจุลชีววิทยา 
การเขียนและตีพิมพ์ผลงาน 1 หน่วยกิต 
ทางวิทยาศาสตร ์
สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์  4  หน่วยกิต 
   

326-504 
 
 
326-601 
 
326-793 
326-891 
xxx-xxx  

ความคิดสร้างสรรค์ 1 หน่วยกิต 
และการจัดการนวัตกรรม 
ทางจุลชีววิทยา 
การเขียนและตีพิมพ์ผลงาน 1 หน่วยกิต 
ทางวิทยาศาสตร ์
สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   2  หน่วยกิต 
วิชาเลือก  7  หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต  รวม  12 หน่วยกิต 
ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1  

326-794 
326-892 

สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์          8  หน่วยกิต 

326-794 
326-891 

สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์           6  หน่วยกิต 

  รวม 9 หน่วยกิต  รวม  7 หน่วยกิต 
ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 2  

326-795 
326-892 

สัมมนาจุลชีววิทยา 3 1  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์          8  หน่วยกิต 

326-795 
326-891 

สัมมนาจุลชีววิทยา 3 1  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์           8  หน่วยกิต 

  รวม 9 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 
ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1  

326-892 วิทยานิพนธ ์         8  หน่วยกิต 326-796 
326-891 

สัมมนาจุลชีววิทยา 4 1  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์           8  หน่วยกิต 

  รวม 8 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 
ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 2 

326-892 วิทยานิพนธ ์        8  หน่วยกิต 326-891 วิทยานิพนธ์         8  หน่วยกิต 
รวม           8  หน่วยกิต รวม             8  หน่วยกิต 

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 1 

- 326-891 วิทยานิพนธ์         8  หน่วยกิต 
  รวม             8  หน่วยกิต 

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 2  

- 326-891 วิทยานิพนธ์   8  หน่วยกิต             
รวม             8  หน่วยกิต 

รวมตลอด
หลักสูตร 

48  หน่วยกิต 72  หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
326-500  หลักสำคัญทางภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 

(Essential Immunology and Molecular Biology)   
1((1)-0-2) 

 แอนติเจน แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี เซลล์ที่เกี่ยวข้อง
กับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน คอมพลีเมนต์ ซัยโตไคน์ ระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
เทคโนโลยีการโคลนยีนและการประยุกต์ใช้ 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 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย

ทางชีวภาพ 
(Biosafety and Biosecurity) 

1((1)-0-2) 

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการความเส่ียง หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ สารก่ออันตรายทางชีวภาพและระดับความเสี่ยงของจุลินทรีย์ก่อโรค 
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
การออกแบบสถานท่ีและการจัดวางเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล การจัดการสารชีวภาพอันตรายรั่วไหล การทำลายสารชีวภาพ การจัดการขยะติดเชื้อและ
ขยะทางการแพทย์ การขนส่งสารชีวภาพ 

 Laws and regulations relating to biosafety and biosecurity; risk 
management; principles of biosafety and biosecurity; bioharzards and risk groups; 
biosafety levels and laboratory biosafety practices; laboratory design; personel 
protective equipments; bioharzardous spill response; decontamination and 
sterilization; bioharzardous and medical waste management; transportation of 
biological materials 
   
326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา  

(Ethics and Research Methodology in 
Microbiology) 

2((2)-0-4) 

จรรยาวิชาชีพวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ การบริหารพัฒนาคน 
การจัดการและมอบหมายงาน การออกแบบการวิจัยด้านจุลชีววิทยา แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหาร
จัดการโครงการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความปริทัศน์ ฐานข้อมูล
วิชาการระดับนานาชาติ หลักชีวสถิติสำหรับงานวิจัย การส่ือสารและเผยแพร่ผลงานวิจัย  

Research code of conduct; research ethics involving human and animal 
subjects; leadership and people skills; organization and delegation; applications for 
project management; ;experimental designs in microbiological research; writing 
research proposal and review articles; international academic database; bio-statistic 
in research methodology; research communication and publication 
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326-504 ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
ทางจุลชีววิทยา 
(Creativity and Microbiological Innovation 
Management) 

1((1)-0-2) 

กรอบความคิดสร้างสรรค์ กรอบความคิดแบบเติบโต และกรอบความคิด          
เชิงนวัตกรรม หลักการและขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมทาง       
จุลชีววิทยา การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดปัญหา การร่วมกันสร้างความคิดและ
แนวทางการแก้ปัญหา  การสร้างแบบจำลองและการทดสอบ การจัดการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา การรอบรู้ในเรื่องธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจและการนำเสนอแผนธุรกิจ ธุรกิจอัจฉริยะ 
การบริหารต้นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องกับจุลินทรีย์สู ่เชิงพาณิชย์ ขั้นตอนและ
ข้อกำหนดท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชีววัตถุและชุดทดสอบทางจุลชีววิทยา 
 Creative, growth, and innovative mindsets; principles and processes 
of design thinking for creating microbiological innovations; develop and empathy 
map;  define a point of view; brainstorming for ideation; prototyping and test; 
intellectual property management; commercial awareness; business model design 
and pitching; business Intelligence; cost management; commercialization of 
microbial products; processes and requirements of biologic and diagnostic 
development 

 
326-505 หลักจุลชีววิทยา 

(Principles of Microbiology) 
3((2)-3-4) 

 การเจริญของจุลินทรีย์และการควบคุม การขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์
จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึม จีโนมของจุลินทรีย์ การถอดรหัส แปลรหัส
และการควบคุมการทำงานของยีน การถ่ายโอนยีน การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ แอนติเจนและ
แอนติบอดี การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม ประโยชน์และโทษที่เกิดจากการ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกัน  
 Growth and control of microbes; transportation in and out of 
microbial cells; metabolisms and control of metabolisms; microbial genomes; 
transcription, translation and regulation of gene expression; gene transfer; 
microbial mutations; antigen and antibody; response to foreign antigen; 
advantages and pathology from the immune response 

326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 
(Modern Microbiology) 

2((1)-3-2) 

จุลชีววิทยาเชิงวิว ัฒนาการ ไมโครไบโอม การศึกษาการแสดงออกของยีน                
ชีวสารสนเทศ เนกซ์เจเนอเรชั่นซีเควนซิง เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ วิศวกรรมแอนติบอดี           
การค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ ไบโอเซ็นเซอร์ เทคโนโลยีจุลินทรีย์ กรณีศึกษา การค้นหาข้อมูลทันสมัย
จากอินเตอร์เน็ต   

Evolutionary microbiology; microbiome; gene expression analysis; 
bioinformatics; next generation sequencing; recombinant DNA technology; antibody 
engineering;  antimicrobial drug discovery; biosensors; microbial technology; case 
study; internet searching for current knowledge 
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326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
(Module: Applied Microbiology) 

6((3)-6-9) 

จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญด้านอาหารและอุตสาหกรรม บทบาทของจุลินทรีย์ใน
อาหารและการควบคุม การถนอมอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมอาหาร วิธีการคัด
แยกและคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม กระบวนการหมัก 
จลนพลศาสตร์ของการเจริญและการผลิตผลผลิต ส่วนประกอบพื้นฐานของถังหมัก การฆ่าเช้ือ
ในกระบวนการหมัก การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการทำให้บริสุทธ์ิ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใน
ระดับอุตสาหกรรมที่ได้จากจุลินทรีย์ การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา จัดการ
โรงงานอุตสาหกรรมทางจุลชีววิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสภาพแวดล้อม ความ
สมดุลของสภาพแวดล้อมกับจุลินทรีย์ ของเสียและการบำบัดของเสีย การใช้วิธีทางชีวภาพใน
การแก้ภาวะมลพิษทางส่ิงแวดล้อม  

Important microorganisms in food and industry; roles of 

microorganisms in food and controlling processes; food preservation; food 

sanitation; food control; methods for isolation and screening of microorganisms 

from various sources for industrial uses; fermentation processes; kinetics of growth 

and product formation; basic configuration of bioreactor; sterilization processes; 

products recovery and purification; industrial-scale processing of microbial 

products; quality assurance of microbiological laboratory; industrial plant 

management in microbiology; relationship between microbes and environments; 

environmental balance with microorganisms; waste and waste treatment; 

bioremediation of polluted environments 

 
326-513 

 
จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 
(Molecular Microbiology) 

 
3((2)-3-4) 

ความรู้และวิธีการทันสมัยในระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ชีวสารสน
เทศเพื่อการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลโอมิกส์ของจุลินทรีย์ แพนจีโนม เทคโนโลยีการหา
ลำดับเบสรุ่นที่ 3 การประยุกต์ใช้ความรู้ในงานวิจัยด้านชีวการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
ส่ิงแวดล้อม 

Current knowledge of microorganisms and methodology at the 

molecular level, bioinformatics for analysis and intepret of microbial omics; pan-

genome and 3rd generation sequencing technology; applications of knowledge in 

biomedicine, biotechnology, and environmental research 
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326-531 จุลชีววิทยาเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน 
(Microbiology for Sustainable Agriculture) 

3((2)-3-4) 

การลงพื ้นที ่สัมผัสชุมชน การเก็บข้อมูล การบ่งชี ้ปัญหาทางจุลชีววิทยา             
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การร่วมกันสร้างความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาเพื่อการพัฒนาชุมชน การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
จุลินทรีย์ การสร้างและทดสอบต้นแบบเพ่ือการแก้ปัญหา การประกอบการเพ่ือสังคม   

Community immersion; data collection, identify microbiological 

problem related to agriculture, brainstorming for ideation; application of 

knowledge in microbiology for community development; extension of local 

wisdom related to microorganisms; generate and test a prototype of their 

solution; social entrepreneurship 

 

326-591 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1  
(Special Topics in Microbiology I) 

1((1)-0-2) 

หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในสาขาจุลชีววิทยา บรรยายและอภิปรายโดย
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

Current issues in Microbiology; lecture and discussion by 

specialist  

 
326-592 

 
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 
(Special Topics in Microbiology II) 

 
1((1)-0-2) 

หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในสาขาจุลชีววิทยา บรรยายและอภิปรายโดย
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  

Current issues in Microbiology; lecture and discussion by 

specialist 

  
326- 601 การเขียนและตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Writing and Publishing) 

1((1)-0-2) 

หลักการและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิทยาศาสตร์เพื ่อการตีพิมพ์ 

กระบวนการเขียน การเรียบเรียงความคิด การเลือกสำนักพิมพ์ เค้าโครงและการจัดเตรียม
ต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์  

Principles and techniques of scientific writing and; ; writing process; 

organization of ideas; journal selection; structure and manuscript preparation for 

publication 
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326-602 สรีรวิทยาข้ันสูงของจุลินทรีย์    
(Advanced Microbial Physiology)    

3((3)-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  

การนำเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจาก
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับ โครงสร้างของเซลล์ การเติบโต และกระบวน เมแทบอลิซึม
ของจุลินทรีย์  

Presentation and discussion of current knowledge, technique and 

research from published academic articles on cell structures, growth and 

metabolic pathways of microorganisms 

 

326- 611 ชุดวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันข้ันสูงและเทคนิคปฏิบัติการ  
(Module: Advanced Immunology and Techniques) 

6((3)-6-9) 

เซลล์และการผลิตเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การส่ง
สัญญาณเซลล์ภูมิคุ ้มกัน พันธุศาสตร์ของระบบภูมิคุ ้มกัน สัตว์ทดลองและหนูดัดแปลง
พันธุกรรม วีธีทางชีวโมเลกุลที่ใช้ในงานวิจัยทางภูมิคุ้มกันวิทยา อีไลซา เวสเทิร์น บลอท โฟล 
ไซโทเมทรี เซอร์เฟซ พลาสมอน   เรโซแนนซ์ เทคโนโลยี โมโนโคลนอล แอนติบอดี เฟจ ดิส
เพลย์ การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน V โดยใช้ฐานข้อมูล IMGT 

Cells in the immune system and production for immune response; 

immune cell signalling; immunogenetics; animal model and transgenic mice 

molecular biology techniques used in immunological research; ELISA; Western 

blots; FLOW cytometry; surface plasmon resonance; monoclonal antibody 

technology; phage display; V sequence analysis using the IMGT database 

 

326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ข้ันสูง 
(Advanced Medical Microbiology) 

3((3)-0-6) 

การนำเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจาก
บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับจุลชีววิทยาการแพทย์ 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and 

research on medical microbiology from published academic articles 
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326-622 
 

กลไกการก่อพยาธิสภาพโดยเช้ือก่อโรค 
(Mechanisms of Microbial Pathogenesis) 

3((3)-0-6) 

เซลล์และโมเลกุลของการเกิดพยาธิสภาพจากการติดเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส 
และปรสิต รวมท้ังปฏิสัมพันธ์ระหว่างเช้ือก่อโรคและเจ้าบ้าน   

Cellular and molecular mechanisms of pathogenesis during the 

course of infection by bacteria, fungi, viruses and parasites; interaction between 

infectious agents and host 

 

326-631 จุลชีววิทยาประยุกต์ข้ันสูง 
(Advanced  Applied Microbiology) 

3((3)-0-6) 

การนำเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจาก
บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับจุลชีววิทยาประยุกต์ 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and 

research on applied microbiology from published academic articles 

 
326-641 

 
วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง 
(Advanced Bacteriology) 

 
3((3)-0-6) 

การนำเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจาก
บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับวิทยาแบคทีเรีย 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and 

research on bacteriology from published academic articles  
 

326-661 ราวิทยาข้ันสูง  
(Advanced Mycology) 

3((3)-0-6) 

การนำเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจาก
บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับราและยีสต์ 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and 
research on mold and yeasts from published academic articles 

 
326-671 ปรสิตวิทยาข้ันสูง  

(Advanced Parasitology)  
3((3)-0-6) 

การนำเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจาก
บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับปรสิตวิทยา 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and 
research on parasitology from published academic articles 
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326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง  
(Advanced Virology)  

3((3)-0-6) 

การนำเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจาก
บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับวิทยาไวรัส 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and 

research on virology from published academic articles  

326-691 วิทยานิพนธ์  
(Thesis)   

36(0-108-0) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแลและการแนะนำของ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor  
 
326-692 

 
วิทยานิพนธ์  

(Thesis) 

 
22(0-66-0) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแลและการแนะนำของ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor  
 

 326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 (ปริญญาโท) 
(Seminar in Microbiology I) 

1(0-2-1) 

นำเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาท่ีทันสมัยท่ีได้จากบทความวิจัย  
Oral presentation of current research in Microbiology from 

published research articles  
 

326-694 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 (ปริญญาโท) 
(Seminar in Microbiology II) 

1(0-2-1) 

นำเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัยที่ได้จากบทความวิจัย 
หรือ วิทยานิพนธ์ 

Oral presentation of current research in Microbiology from 
published research articles or thesis 
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326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ข้ันสูง 
(Advanced Medical Microbiology) 

3((3)-0-6) 

การนำเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจาก
บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับจุลชีววิทยาการแพทย์ 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and 

research on medical microbiology from published academic articles 

 

326-731 จุลชีววิทยาประยุกต์ข้ันสูง 
(Advanced  Applied Microbiology) 

3((3)-0-6) 

การนำเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจาก
บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับจุลชีววิทยาประยุกต์ 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and 

research on applied microbiology from published academic articles 

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 

 

326-791 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

72(0-216-0) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแล และการแนะนำ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

Research work in microbiology under supervision of a thesis 
advisor   

 
 

326-792 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

48(0-144-0) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแล และการแนะนำ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor 
 

 326-793 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 (ปริญญาเอก) 
(Seminar in Microbiology I)  

1(0-2-1) 

นำเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาท่ีทันสมัยท่ีได้จากบทความวิจัย  
Oral presentation of current research in Microbiology from 

published research articles 
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326-794 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 (ปริญญาเอก) 
(Seminar in Microbiology II) 

1(0-2-1) 

นำเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัยที่ได้จากบทความวิจัย 
หรือ วิทยานิพนธ์ 

Oral presentation of current research in Microbiology from 
published research articles or thesis 
 
326-795 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 (ปริญญาเอก) 

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

นำเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัยที่ได้จากบทความวิจัย 
หรือ วิทยานิพนธ์  

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

 

326-796 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 (ปริญญาเอก)    
(Seminar in Microbiology IV) 

1(0-2-1) 

นำเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาท่ีทันสมัยท่ีได้จากบทความวิจัย หรือ 
วิทยานิพนธ์  

Oral presentation of current research in Microbiology from 
published research articles or thesis 
 
326-797 สัมมนาจุลชีววิทยา 5 (ปริญญาเอก) 

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

นำเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาท่ีทันสมัยท่ีได้จากบทความวิจัย หรือ 
วิทยานิพนธ์  

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

 
326-798 สัมมนาจุลชีววิทยา 6 (ปริญญาเอก) 

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

นำเสนอปากเปล่าในหัวข้อทางจุลชีววิทยาท่ีทันสมัยท่ีได้จากบทความวิจัย หรือ 
วิทยานิพนธ์  

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

 
326-799 

 
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 
(Special Problems in Microbiology) 

 
1((1)-0-2) 

หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในสาขาจุลชีววิทยา บรรยายและอภิปรายโดย
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  

Current issues in Microbiology; lecture and discussion by 
specialist 
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326-891 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

48(0-144-0) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแล และการแนะนำของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor   
 

326-892 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

36(0-108-0) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแล และการแนะนำของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor 
 
วิชาท่ีเปิดสอนโดยหลักสูตรอ่ืนในคณะวิทยาศาสตร์  

 318-503 ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 2((1)-2-3) 
   ทางชีวภาพขนาดใหญ่  
   (Bioinformatics for Large Scale Biological  
   Data Analysis) 

การเข้าถึงข้อมูลลําดับและสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลขั้นสูง การจัดเรียงลําดับ 
อัลกอริทึมบลาส การบลาสแบบโลคอลบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ การติดตั้งและใช้ระบบฏิบัติการ    
ลินุกซ์แบบใช้กราฟฟิก การใช้คําสั่งบนลินุกซ์ การติดตั้ง ปรับแต่งค่า และใช้โปรแกรมบนลินุกซ์       
การบลาสแบบโลคอลบนลินุกซ์ การใช้เชลลสคริปต์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแพคเกจอาร์ และเพิร์ล 
สคริปต์ การหาคําอธิบายของลําดับ โครงการจีโนมมนุษย์ 

Access to sequence data and literature information; advanced database 
searching; sequence alignment; BLAST algorithm, local BLAST on Windows; installing 
and using Linux on GUI; Linux command lines; installing, configuring, and using program 
on Linux; local BLAST on Linux; shell script; data analysis using R package and perl 
scripts, sequence annotation; the Human Genome Project 

 

 
 318-505 ส่ิงมีชีวิตจำลองเพ่ือการทดลอง 4((4)-0-8) 
  (Experimental Model Organisms) 

ใช้สิ่งมีชีวิตจําลองเพื่อศึกษาวิถีทางชีวเคมีและสรีรวิทยาในมนุษย์ การประยุกต์ใช้ 
ข้อดี ข้อเสียของการใช้สิ่งมีชีวิตจําลองชนิดต่าง ๆ (ยีสต์ พืช แมลง หนู และ ครัสเตเชียน) การใช้ 
เซลล์เพาะเล้ียงของมนุษย์เป็นแบบจําลองสําหรับศึกษาหน้าท่ีหรือโรคท่ีจําเพาะกับเน้ือเย่ือ  

Using model organisms to study biochemical and physiological functions 

in human; applications, advantages and disadvantages of using model organisms (yeast, 

plant, insect, mice and crustacean); using cultured human cells model for study of 

specific tissue functions and diseases 
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 318-522 นวัตกรรมทางชีวโมเลกุล 2((2)-0-4) 
   (Molecular Innovation) 

การผลิตผงโปรตีนแห้งและไมโครแคปซูล การตรึงเอนไซม์ อนุภาคนาโนของโปรตีน 
ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเคร่ืองสําอาง สารเติมแต่งอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ลดความเป็นพิษและการบําบัดทางชีวภาพ การเปลี่ยนของ เหลือทิ้งทาง
ชีวภาพเป็นวัสดุทางชีวภาพ  

  Spray-dried protein powders and microencapsulate; Immobilization of 

enzymes; Protein nanoparticles; Antimicrobial products; Medical and cosmetic 

products; Feed additive in agriculture products; detoxification and bioremediation 

products; Conversion of biowastes to biomaterial 

 

   328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์  2((2)-0-4) 
     (ระดับปริญญาเอก)  
    (Modern Techniques in Genetic Engineering) 

เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตรC การดัดแปลงพันธุกรรมและการยับย้ัง      

การแสดงออกของยีนแบบถาวรในสัตวC เทคโนโลยี siRNA การผลิตแอนติบอดี อิมมูโนฮีสโตเคมี        

การวิเคราะหCโครงสร@างของโปรตีน อันตรกิริยาระหว5างโปรตีน 

Current techniques in genetic engineering; transgenic and knockout 

animals; siRNA technology; antibody production; immunohistochemistry; analysis of 

protein structure; protein-protein interaction 

 
   328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน  9((4)-15-8) 
    (Module: Genetic Engineering and Protein 
    Technologies) 

หลักการและวิธีการโคลนนิ่งและพันธุวิศวกรรม การทำแผนที่ดีเอ็นเอ การวิเคราะหC

และหาลำดับนิว คลีโอไทดC การส5งถ5ายดีเอ็นเอเข@าสู5เซลลCเจ@าบ@านและการคัดเลือก การผลิตโปรตีน

ลูกผสมและการทำบริสุทธิ์ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของโปรตีน ความสัมพันธCทางโครงสร@าง

และหน@าที่ของโปรตีน การม@วนพับของโปรตีน กลไกการทำงานและจลนศาสตรCของเอนไซมC การตรึง

รูปเอนไซมC การใช@เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงคุณสมบัติของเอนไซมC การประยุกตCใช@

เทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซมCลูกผสมในระดับห@องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม 

Principle and method for molecular cloning and genetic engineering; 

DNA mapping; DNA sequencing and analysis; introducing cloned genes into host cells 

and screening; recombinant protein production and purification; chemical and physical 

properties of proteins; relationship between structure and functions of protein; protein 

folding; mechanism of action and kinetics of enzymes; enzyme immobilization; genetic 

engineering for improvement of enzyme characteristics; applications of recombinant 

protein and enzyme technologies in laboratory and industry 
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   330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกต์  3((2)-3-4) 
    (Molecular Evolution and Applications) 

กำเนิดยีนใหม5 วิวัฒนาการของวงศCยีน วิวัฒนาการของจีโนม การคัดเลือกโดย

ธรรมชาติเชิงบวก อัตราการเกิดวิวัฒนาการจากข@อมูลเชิงโมเลกุล วิวัฒนาการร5วมของปรสิตและโฮสตC 

กำเนิดเชิงวิวัฒนาการของโรคติดเชื้ออุบัติใหม5 นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ การกำกับวิวัฒนาการ 

ศึกษาในห@องปฏิบัติการ 

Origin of new gene; evolution of gene family; genome evolution; positive 

selection; molecular clock; coevolution of parasites and hosts; evolutionary origin of 

emerging infectious disease; biomimetics; directed evolution; laboratory study 

 

วิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
  660-711 การเพาะเล้ียงเซลล์สัตว์ในงานวิจัย 2((1)-3-2) 
    ทางการแพทย์  
    (Animal Cell Culture in Medical Research) 

การศึกษาภาคทฤษฎีและทดลองทางห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเย่ือ
โดยเฉพาะเซลล์สัตว์ชั้นสูงเพื่อนำมาใช้ในงานทดลอง วิจัยทางทันตแพทย์ อาทิ การทดสอบความเป็น
พิษของวัสดุทางทันตกรรม ปัจจัยท่ีกระตุ้นการเจริญของเซลล์และการส่ือสารของเซลล์ 

Study of theory and laboratory technique in cell and tissue culture, 

particularly mammalian cells for experimental research such as toxicity test for dental  
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3.1 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอนและ
ผลงานทางวิชาการ ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ชื่อ

หลักสูตร 
สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 ศ. นางศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2532 

2522 

Ph.D. 

B.Sc. 

Microbiology 

Microbiology 

(Hons) 

University of New South 

Wales, Australia 

University of New South 

Wales, Australia 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 100 

2 รศ. นางนงเยาว์  สว่างเจริญ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2538 

2524 

2521 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Parasitology 

เวชศาสตร์เขตร้อน
ชีววิทยา 

University of 

Queensland, Australia

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 101 

3 รศ. นางปรียานุช บวรเรืองโรจน์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2548 

2534 

2529 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 102 

4 รศ. นายภารนัย  สุขุมังกูร ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2553 

2550 

2547 

ปร.ด. 
วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
อณูพันธุศาสตร์และ
พันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 103 
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ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอนและ
ผลงานทาง
วิชาการ 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

5 รศ. นางอรมาศ  สุทธินุ่น ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2552 

2547 

2544 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Environmental 

management  

(International 

program) 

Environmental 

management 

(International 

program) 

เทคโนโลยีการเกษตร 
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 104 

6 ผศ. นางกมลธรรม  อ่ำสกุล ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2545 

2537 

Ph.D 

วท.บ. 

Microbiology 

จุลชีววิทยา 

University of Melbourne, 

Australia 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 106 

7 ผศ. นางกาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2544 

2537 

2531 

Ph.D 

วท.ม. 
วท.บ. 

Molecular 

Biology and 

Biotechnology 

จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย ์

University of Sheffield, 

U.K. 

ม.มหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 107 

8 ผศ. นางณัฐวรรณ  เสริมวิทยวงศ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 

2551 

2543 

ปร.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 108 

9 ผศ. นางสาวพิมลศรี  มิตรภาพอาทร ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 

2553 

2548 

ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
จุลชีววิทยา  
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 110 
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ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอนและ
ผลงานทาง
วิชาการ 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

10 ผศ. นางสาววิภาวดี เสียงล้ำ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2553 

2550 

2545 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย์ 
เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 112 

11 ผศ. นางสาวอำไพทิพย์  สุขหอม ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2542 

2534 

2531 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Agriculture and 

Biological Sciences 

จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม 
ชีววิทยา 

University of Newcastle 

upon Tyne, U.K. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 114 

12 ดร. นางสาวรัตนรุจิ พุ่มวิเศษ ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 

2550 

2537 

Ph.D. 

วท.บ. 
Microbiology 

จุลชีววิทยา 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Montana State 

University, U.S.A. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 116 

13 ดร. นางสาววิลานี จุ้งลก ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 

2555 

2546 

ปร.ด. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 118 

14 ดร. นางลักขณา กัณหยูวะ วิงก์ฟิลด์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2559 

2551 

2548 

Ph.D. 

M.Sc 

วท.บ. 

Medical Mycology 

Biotechnology  

จุลชีววิทยา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

Imperial College 

London, London, U.K..  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ดูภาคผนวก ข-1 
หน1า 119 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 
ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 ศ. นางสาววิมล ตันติไชยากุล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2533 

2528 
2523 

Ph.D. 

ภ.ม. 
ภ.บ. 

Medicinal 
Chemistry 
เภสัชศาสตร์ 
เภสัชศาสตร ์

The Ohio State 
University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน1า 120 

2 รศ. นายวัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2552 

2531 
2528 

Ph.D. 

ท.ม. 
วท.บ. 

Agronomy 

เกษตรศาสตร-์พืชไร่
เกษตรศาสตร-์พืช
ศาสตร ์

University of Nebraska-
Lincoln, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน1า 120 

3 รศ. นายสนั่น ศุภธีรสกุล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2538 

2530 
2527 

Ph.D. 

ภ.ม. 
ภ.บ. 

Pharmaceutical 
Sciences 
เภสัชศาสตร์ 
เภสัชศาสตร ์

Chiba University, Japan 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-2 
หน1า 120 

4 ผศ. นายนัฐ ตัณศิลา ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 

2551 
2546 

ปร.ด. 
วท.บ. 

เทคนิคการแพทย์ 
ทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน1า 121 

5 ผศ. นางสาววัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2550 
2539 
2533 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เภสัชกรรมศาสตร์ 
เคมีอินทรีย์ 
เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-2 
หน1า 121 

6 ดร. นายคมวิทย์ สุรชาติ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2561 

2553 
2552 

ปร.ด. 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

ชีววิทยาโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน1า 121 

3.2.3 อาจารย์พิเศษท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอน  ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

ระดับปริญญาโท 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
นักศึกษาทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแลและการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยหลักสูตรกำหนดให้โจทย์วิจัยมาจากผู้ประกอบการ หรือ สังคม และให้ระบุแนวทางการนำไปใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยในโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ รวมท้ังมีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในหลักสูตร และ/หรือ แหล่งทุนท่ีได้รับ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนางานวิจัยได้ 
2. ปฏิบัติงานวิจัยบนพ้ืนฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
3. เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคเพ่ือการวิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์
ได้อย่างถูกต้อง 

4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม 
หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้ 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลได้ 
6. นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

5.3 ช่วงเวลา 
 5.3.1 หลักสูตรแผน ก 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1 จนสำเร็จการศึกษา 
5.3.2 หลักสูตรแผน ก 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 จนสำเร็จการศึกษา 

5.4 จํานวนหน่วยกิต    
 5.4.1  สำหรับหลักสูตรแผน ก 1  จำนวน 36  หน่วยกิต 

5.4.2 สำหรับหลักสูตรแผน ก 2  จำนวน 22  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
1. บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศเพ่ือให้คำแนะนำการลงทะเบียนและดำเนินการเก่ียวกับรายวิชา
วิทยานิพนธ์  

2. ประธานหลักสูตรให้คำแนะนำเบ้ืองต้นแก่นักศึกษา ช้ีแจงรายละเอียดหลักสูตร รายวิชา และตอบข้อซักถาม 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดตารางเวลาการให้คำปรึกษาและการติดตามผลการเรียน และการทำวิจัย 

(วิทยานิพนธ์) ของนักศึกษา แนะนำวิธีสืบค้นข้อมูล การเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการรายงาน
ผลงานวิจัย  ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 

4. หลักสูตรจัดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตร
ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น  รวมท้ังให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีท่ีมีปัญหา 

5. จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาในการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
6. จัดให้นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์) 
2. ประเมินผลจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปากเปล่า 
3. ประเมินจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

4. ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ การส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 
ระดับปริญญาเอก 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
นักศึกษาทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใต้การดูแลและการแนะนำของอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยหลักสูตรกำหนดให้โจทย์วิจัยมาจากผู้ประกอบการ หรือ สังคม และให้ระบุแนว
ทางการนำไปใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์
และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตร และ/หรือ แหล่งทุนท่ี
ได้รับ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้นำเพ่ือพัฒนางานวิจัยได้ 
2. ปฏิบัติงานวิจัยบนพ้ืนฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
3. ใช้เครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ลักษณะที่แสดงออกและคุณสมบัติของจุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับเซลล์ 
หรือ ระดับโมเลกุลได้อย่างเช่ียวชาญ 

4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม 
หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้ 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลได้ 
6. นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
7. สังเคราะห์ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้ 
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5.3 ช่วงเวลา  
 5.3.1  หลักสูตร 1.1 และ 2.1: ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1 จนสำเร็จการศึกษา 

5.3.2 หลักสูตร 1.2 และ 2.2: ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 จนสำเร็จการศึกษา 
5.4 จํานวนหน่วยกิต    

5.4.1  สำหรับหลักสูตร แบบ 1.1  จำนวน  48  หน่วยกิต 
5.4.2  สำหรับหลักสูตร แบบ 1.2  จำนวน  72  หน่วยกิต 
5.4.3  สำหรับหลักสูตร แบบ 2.1  จำนวน  36  หน่วยกิต 
5.4.4  สำหรับหลักสูตร แบบ 2.2  จำนวน  48  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1. บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศเพ่ือให้คำแนะนำการลงทะเบียนและดำเนินการเก่ียวกับรายวิชา
วิทยานิพนธ์  

2. ประธานหลักสูตรให้คำแนะนำเบ้ืองต้นแก่นักศึกษา ช้ีแจงรายละเอียดหลักสูตร รายวิชา และตอบข้อซักถาม 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดตารางเวลาการให้คำปรึกษาและการติดตามผลการเรียน และการทำวิจัย 

(วิทยานิพนธ์) ของนักศึกษา แนะนำวิธีสืบค้นข้อมูล การเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการรายงาน
ผลงานวิจัย  ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 

4. หลักสูตรฯ จัดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ซ่ึงจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตร
ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น  รวมท้ังให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีท่ีมีปัญหา 

5. จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาในการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
6. จัดให้นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

1. ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ (การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์) 
2.  ประเมินผลจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปากเปล่า 
3.  ประเมินจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

4.  ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ การส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 



47 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 ระดับปริญญาโท 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. สามารถประยุกต์องค์ความรู ้ทาง                  
จ ุ ลช ี วว ิ ทยา เพ ื ่ อแก ้ป ัญหา ท่ี

เก ี ่ ยวข ้องก ับการเกษตร  หรือ 
อาหาร หรือ สิ ่งแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทที ่สำคัญ

ของภาคใต้ได้ 

1. จัดการเรียนการสอนผ่านวิชาต่าง ๆ 
2. ศึกษาจากงานวิจัยและนำมาเรียนรู้
แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3. ให้นักศึกษาคิดริเริ ่ม วิเคราะห์ และ
อภิปรายเพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้ 

4. การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 

PLO2 ประยุกต์องค์ความรู้ทาง
จุลชีวว ิทยาเพื ่อแก้ปัญหาท่ี

เกี ่ยวข้องกับการเกษตร หรือ 
อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญ

ของภาคใต้ 
2. สามารถว ิ เ ค ร าะ ห์ล ั กษณะ ท่ี
แสดงออกและค ุณสมบ ัต ิทาง

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ได้ 

1. จัดการเรียนการสอนผ่านวิชาต่าง ๆ 
2. ให้สืบค้นบทความและผลงานทาง
วิชาการเพื ่อประมวลความคิด และ
รวบรวมความรู้ 

3. การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 

PLO3 ว ิ เคราะ ห์ล ั กษณะ ท่ี
แสดงออกและคุณสมบัติทาง

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
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ระดับปริญญาเอก 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทาง                  
จุลชีววิทยาเข้ากับศาสตร์อื ่นเพ่ือ

ส ร ้ า ง อ งค ์ ค ว าม ร ู ้ ใ หม ่  ห รื อ 
นวัตกรรมจากการวิจัยจุลินทรีย์

เพ ื ่ อแก ้ป ัญหา ท่ี เก ี ่ ยวข ้อง กับ

การเกษตร  หร ือ  อาหาร  หรือ 
สิ่งแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้
บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้ได้ 

1. จัดการเรียนการสอนผ่านวิชาต่าง ๆ 
2. ศึกษาจากงานวิจัยและนำมาเรียนรู้
แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3. ให้นักศึกษาคิดริเริ ่ม วิเคราะห์ และ
อภิปรายเพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้ 

4. การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 

PLO2 บูรณาการองค์ความรู้
ทางจุลชีววิทยาเข้ากับศาสตร์

อื ่นเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ 
หรือ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท่ี
เกี ่ยวข้องกับการเกษตร หรือ 
อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญ

ของภาคใต้ 
2. สามารถว ิ เ ค ร าะ ห์ล ั กษณะ ท่ี
แสดงออกและค ุณสมบ ั ติของ

จุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับเซลล์ หรือ 
ระดับโมเลกุล 

1. จัดการเรียนการสอนผ่านวิชาต่าง ๆ 
2. ให้สืบค้นบทความและผลงานทาง
วิชาการเพื ่อประมวลความคิด และ
รวบรวมความรู้ 

3. การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 

PLO3 ว ิ เคราะ ห์ล ั กษณะ ท่ี
แสดงออกและคุณสมบัติของ

จุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับเซลล์ 
หรือ ระดับโมเลกุล 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ระดับปริญญาโท 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะ

ท่ัวไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะ

เฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาการ P    P 

PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทาง       
จุลชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ 
สิ่งแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้
บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้ 

 P P P  

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะที่แสดงออก
และคุณสมบัต ิทางสรีรว ิทยาของ

จุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง 
 P P P  

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

P  P   

PLO5 วางแผนงานวิจัยบนพื้นฐาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการ

รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 P P P P 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพท ั ้ งในบทบาทของ

สมาช ิกและผ ู ้นำเพ ื ่อการพ ัฒนา

งานวิจัย 
P  P   

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้านจุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
P    P 
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ระดับปริญญาเอก 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะ

ท่ัวไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะ

เฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาการ P    P 

PLO2 บูรณาการองค์ความรู้ทางจุล
ชีววิทยาเข้ากับศาสตร์อื่นเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการเกษตร 
หรือ อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทที่สำคัญของ

ภาคใต้ 

 P P P  

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะที่แสดงออก
และคุณสมบัติของจุลินทรีย์ได้ลึกถึง

ระดับเซลล์ หรือ ระดับโมเลกุล 
 P P P  

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

P  P   

PLO5 ออกแบบงานวิจัยบนพื้นฐาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการ

รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 P P P P 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพท ั ้ งในบทบาทของ

สมาช ิกและผ ู ้นำเพ ื ่อการพ ัฒนา

งานวิจัย 
P  P   

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้านจุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
P    P 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำหรับระดับปริญญาโท 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
1.2 ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
1.3 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงานและสังคม 

2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันท่ีต่อองค์ความรู้ใน 
   สาขาวิชา ท้ังวิชาการและวิชาชีพ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.2 พัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสังเคราะห์ผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 

  3.4 สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มท่ีเพ่ือการจัดการข้อโต้แย้ง 
   และปัญหาต่าง ๆ 

4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทำงานของกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนำมาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมถึงชุมชนท่ัวไป 
  5.3 สามารถนำเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านส่ิงพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำหรับระดับปริญญาเอก 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือเชิงวิชาชีพโดยคำนึงถึง 
   ความรู้สึกของผู้อ่ืนท่ีจะได้รับผลกระทบ 
  1.2 ริเร่ิมช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงานและ 
   สังคมท่ีกว้างขวางข้ึน 

2. ความรู้ 
  2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือนำมาพัฒนา 
   นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสาขาวิชาเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญท่ีจะเกิดข้ึน 
  2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา 
   แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  
  3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ท่ีสร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวความคิดต่าง ๆ 
   ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
  3.3 สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยท่ีสำคัญในเร่ืองท่ีซับซ้อนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มท่ีเพ่ือการจัดการข้อโต้แย้งและ 
   ปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนำมาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน 
  5.2 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท้ังในวงการวิชาการ 
   และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป 
  5.3 สามารถนำเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านส่ิงพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ระดับปริญญาโท 

 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ  
การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ P P P        P P     
PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ 

อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้    P P P P P         

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง    P P P P P  P       
PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง      P        P   
PLO5 วางแผนงานวิจัยบนพ้ืนฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ         P        

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในบทบาทของสมาชิกและผู้นำเพ่ือการ
พัฒนางานวิจัย   P        P P P    

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน        P      P P P 
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ระดับปริญญาเอก 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ  
การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ P P P        P P     
PLO2 บูรณาการองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเข้ากับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ 

นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้ 

   P P P P P P        

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและคุณสมบัติของจุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับเซลล์ หรือ ระดับ
โมเลกุล    P P P P P P P       

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง      P P       P   
PLO5 ออกแบบงานวิจัยบนพ้ืนฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ         P        

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในบทบาทของสมาชิกและผู้นำเพ่ือการ
พัฒนางานวิจัย   P        P P P    

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน         P     P P P 
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4. ผลลัพธ&การเรียนรู/ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ&/วิธีการสอน และกลยุทธ&/วิธีการวัดและการประเมินผล 
ระดับปริญญาโท 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ&การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/  กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู/ 

PLO1 ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาการ 

1) จัดให้มีกรณีศึกษาจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิจัย ในการเรียนการ
สอน 

2) การทำวิทยานิพนธ์  
3) การทำงาน หรือ ปฏิบัติการกลุ่ม 
4) การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ 
 ถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีต้ัง 
 

1) การประเมินความซ่ือสัตย์จาก
การสอบ 

2) การตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการด้วย

โปรแกรม Turnitin 
3) การประเมินจากรายวิชา
วิทยานิพนธ์ 

4) การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
ตามบทบาทท่ีได้รับ 

5) การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม 
6) การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางจุลชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาท่ี

เกี ่ยวข้องกับการเกษตร หรือ 
อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทที่สำคัญ

ของภาคใต้ 

1) การต้ังคำถามและให้นักศึกษา 
  อภิปราย 
2) การฝึกปฏิบัติการ 
3) การใช้กรณีศึกษา 
4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5) การให้นักศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ 
 ในช้ันเรียน 
6) การสัมมนา 
7) การศึกษาด้วยตนเอง 

1) การเขียนรายงาน               
2) การอภิปราย และ           
การตอบข้อซักถาม 

3) การสอบในแต่ละรายวิชา 
4) การจัดทำข้อเสนอโครงการ 
5) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
6) การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

7) การนำเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา 

8) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
PLO3 ว ิ เ คราะ ห์ล ั กษณะ ท่ี
แสดงออกและคุณสมบัติทาง

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ได้อย่าง

ถูกต้อง 

1) การศึกษาด้วยตนเอง 
2) การต้ังคำถามและให้นักศึกษา
อภิปราย 

3) การใช้กรณีศึกษา 
4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5) การให้นักศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ
ในช้ันเรียน 

6) การสัมมนา 
7) การทำวิทยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงาน                 
2) การอภิปราย และ  
การตอบข้อซักถาม 

3) การสอบในแต่ละรายวิชา 
4) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5) การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

6) การนำเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา 

7) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ&การเรียนรู/ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ&การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/  กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู/ 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นและเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง 

1) การศึกษาด้วยตนเอง 
2) การต้ังคำถามและให้นักศึกษา
อภิปราย 

3) การใช้กรณีศึกษา 
4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5) การให้นักศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ
ในช้ันเรียน 

6) การสัมมนา 
7) การทำวิทยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงาน                 
2) การอภิปราย และ  
การตอบข้อซักถาม 

3) การสอบในแต่ละรายวิชา 
4) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5) การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

6) การนำเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา 
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

PLO5 วางแผนงานว ิจ ั ยบน
พ ื ้นฐานความปลอดภ ัยทาง

ช ีวภาพและการร ักษาความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1) การศึกษาด้วยตนเอง 
2) การต้ังคำถาม 
3) การใช้กรณีศึกษา 
4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5) การสัมมนา 
6) การทำวิทยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงาน                 
2) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3) การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

4) การนำเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา 

5) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
PLO6 ทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้
อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพท ั ้ งใน

บทบาทของสมาชิกและผู ้นำ

เพ่ือการพัฒนางานวิจัย 

1) การฝึกปฏิบัติการ 
2) การมอบหมายงานกลุ่ม 
3) การนำเสนอในช้ันเรียน 
4) การทำวิทยานิพนธ์ 

1)  การเขียนรายงานปฏิบัติการ
กลุ่ม 

2)  การมีส่วนร่วมในการทำงาน
กลุ่มตามบทบาทท่ีได้รับ 

3) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
PLO7 นำ เสนอผลงานทา ง
วิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วย

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

และชัดเจน 

1) การฝึกปฏิบัติการ 
2) การนำเสนอในช้ันเรียน 
3) การสัมมนา 
4) การทำวิทยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงานปฏิบัติการกลุ่ม 
2) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3) การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

4) การนำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

5) การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
6) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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ระดับปริญญาเอก 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ&การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู/ 

PLO1 ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาการ 

1) จัดให้มีกรณีศึกษาจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิจัย ในการเรียนการ
สอน 

2) การทำวิทยานิพนธ์  
3) การทำงาน หรือ ปฏิบัติการกลุ่ม 
4) การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ 
 ถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีต้ัง 
 

1) การประเมินความซ่ือสัตย์จาก
การสอบ 

2) การตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการด้วย

โปรแกรม Turnitin 
3) การประเมินจากรายวิชา
วิทยานิพนธ์ 

4) การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
ตามบทบาทท่ีได้รับ 

5) การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม 
6) การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

PLO2 บูรณาการองค์ความรู้
ทางจุลชีววิทยาเข้ากับศาสตร์

อื ่นเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ 
หรือ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท่ี
เกี ่ยวข้องกับการเกษตร หรือ 
อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทที่สำคัญ

ของภาคใต้ 

1) การต้ังคำถามและให้นักศึกษา 
   อภิปราย 

2) การฝึกปฏิบัติการ 
3) การใช้กรณีศึกษา 
4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5) การให้นักศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ 

  ในช้ันเรียน 
6) การสัมมนา 
7) การศึกษาด้วยตนเอง 

1) การเขียนรายงาน               
2) การอภิปราย และ           
การตอบข้อซักถาม 
3) การสอบในแต่ละรายวิชา 
4) การจัดทำข้อเสนอโครงการ 
5) การสอบวัดคุณสมบัติ 
6) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
7) การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

8) การนำเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา 

9) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
PLO3 ว ิ เคราะห ์ ล ั กษณะ ท่ี
แสดงออกและคุณสมบัติของ

จุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับเซลล์ 
หรือ ระดับโมเลกุล 

1) การศึกษาด้วยตนเอง 
2) การต้ังคำถามและให้นักศึกษา
อภิปราย 

3) การใช้กรณีศึกษา 
4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5) การให้นักศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ
ในช้ันเรียน 

6) การสัมมนา 
7) การทำวิทยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงาน               
2) การตอบข้อซักถาม 
3) การสอบในแต่ละรายวิชา 
4) การจัดทำข้อเสนอโครงการ 
5) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ&การเรียนรู/ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ&การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู/ 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง 

1) การศึกษาด้วยตนเอง 
2) การต้ังคำถามและให้นักศึกษา
อภิปราย 

3) การใช้กรณีศึกษา 
4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5) การให้นักศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ

 ในช้ันเรียน 
6) การสัมมนา 
7) การทำวิทยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงาน                 
2) การอภิปราย และ การตอบข้อ
ซักถาม 

3) การสอบในแต่ละรายวิชา 
4) การสอบวัดคุณสมบัติ 
5) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
6) การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

7) การนำเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา 

8) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
PLO5 ออกแบบงานว ิจ ัยบน
พ ื ้นฐานความปลอดภ ัยทาง

ช ีวภาพและการร ักษาความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1) การศึกษาด้วยตนเอง 
2) การต้ังคำถาม 
3) การใช้กรณีศึกษา 
4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5) การสัมมนา 
6) การทำวิทยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงาน        
2) การสอบวัดคุณสมบัติ          
3) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4) การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

5) การนำเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชาสัมมนา 

6) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
PLO6 ทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้
อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพท ั ้ งใน

บทบาทของสมาชิกและผู ้นำ

เพ่ือการพัฒนางานวิจัย 

1) การฝึกปฏิบัติการ 
2) การมอบหมายงานกลุ่ม 
3) การนำเสนอในช้ันเรียน 
4) การทำวิทยานิพนธ์ 

1)  การเขียนรายงานปฏิบัติการกลุ่ม 
2)  การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
ตามบทบาทท่ีได้รับ 

3) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
PLO7 นำ เสนอผลงานทา ง
วิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วย

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

และชัดเจน 

1) การฝึกปฏิบัติการ 
2) การนำเสนอในช้ันเรียน 
3) การสัมมนา 
4) การทำวิทยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงานปฏิบัติการกลุ่ม 
2) การสอบวัดคุณสมบัติ 
3) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4) การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

5) การนำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

6) การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
7) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 



59 

 

5. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ>การเรียนรูAระดับหลักสูตร (PLOs) สูJรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

ระดับปริญญาโท 

� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน,วยกิต 
ผลลัพธ4การเรียนรู8ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

หมวดวิชาบังคับ         

326-500  หลักสำคัญทางภูมิคุ8มกันวิทยาและ 

 ชีวโมเลกุล 

1((1)-0-2) �  �     

326-501  ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

1((1)-0-2) �  �  �   

326-502  จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 2((2)-0-4) �   � �  � 

326-503  จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) � � � �  � � 

326-504 ความคิดสร8างสรรคMและการจัดการ

นวัตกรรมทางจุลชีววิทยา 

1((1)-0-2) � � � � � � � 

326-693  สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) � � � �   � 

326-694  สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) � � � �   � 

หมวดวิชาเลือก         

326-505  หลักจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) �  � �  � � 

326-511  ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์ 6((3)-6-9) �  � �  � � 

326-513  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3((2)-3-4) � � � � � � � 

326-531  จุลชีววิทยาเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน 3((2)-3-4) � � � � � � � 

326-591  หัวข8อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1 1((1)-0-2) � � � �   � 

326-592  หัวข8อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 1((1)-0-2) � � � �   � 

326-602  สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย ์ 3((3)-0-6) � � � � � � � 
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รายวิชาและหน,วยกิต 
ผลลัพธ4การเรียนรู8ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

326-611  ชุดวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูงและ 
 เทคนิคปฏิบัติการ 

6((3)-6-9) � � � � � � � 

326-621  จุลชีววิทยาทางการแพทยMขั้นสูง  

(ระดับปริญญาโท) 

3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-622  กลไกการกVอพยาธิสภาพโดยเชื้อกVอโรค 3((3)-0-6) � � � �  � � 

326-631  จุลชีววิทยาประยุกตMขั้นสูง  

 (ระดับปริญญาโท) 

3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง 3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-661  ราวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-671  ปรสิตวิทยาขั้นสูง  3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-681  ไวรัสวิทยาขั้นสูง  3((3)-0-6) � � � � � � � 

318-503  ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทางชีวภาพขนาดใหญ ่

2((1)-2-3) 
 

� � �    � 

318-505 สิ่งมีชีวิตจำลองเพื่อการทดลอง 4((4)-0-8) � � �     

318-522 นวัตกรรมทางชีวโมเลกุล 2((2)-0-4)  � �   � � 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

 ทางโปรตีน  

9((4)-15-8) � � �   � � 

330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกตM 3((2)-3-4) � � �   � � 

660-711 การเพาะเลี้ยงเซลลMสัตวMในงานวิจัย 

 ทางการแพทยM 

2((1)-3-2) � � �     

หมวดวิชาวิทยานิพนธ4         

326-691  วิทยานิพนธM 36(0-108-0) � � � � � � � 

326-692  วิทยานิพนธM 22(0-66-0) � � � � � � � 
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ระดับปริญญาเอก 

� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน,วยกิต 
ผลลัพธ4การเรียนรู8ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

หมวดวิชาบังคับ         

326-500  หลักสำคัญทางภูมิคุ8มกันวิทยาและ 

 ชีวโมเลกุล 

1((1)-0-2) �  �     

326-501  ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

1((1)-0-2) �  �  �   

326-502  จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 2((2)-0-4) �   � �  � 

326-503  จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) � � � �  � � 

326-504 ความคิดสร8างสรรคMและการจัดการ

นวัตกรรมทางจุลชีววิทยา 

1((1)-0-2) � � � � � � � 

326-601  การเขียนและตีพิมพMผลงานทางวิทยาศาสตรM 1((1)-0-2) � � � � �  � 

326-793  สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) � � � �   � 

326-794  สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) � � � �   � 

326-795  สัมมนาจุลชีววิทยา 3 1(0-2-1) � � � �   � 

326-796  สัมมนาจุลชีววิทยา 4 1(0-2-1) � � � �   � 

326-797  สัมมนาจุลชีววิทยา 5 1(0-2-1) � � � �   � 

326-798  สัมมนาจุลชีววิทยา 6 1(0-2-1) � � � �   � 

หมวดวิชาเลือก    �     

326-505  หลักจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) �  � �  � � 

326-511  ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์ 6((3)-6-9) �  � �  � � 

326-513  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3((2)-3-4) � � � � � � � 

326-531  จุลชีววิทยาเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน 3((2)-3-4) � � � � � � � 
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รายวิชาและหน,วยกิต 
ผลลัพธ4การเรียนรู8ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

326-591  หัวข8อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1 1((1)-0-2) � � � �   � 

326-592  หัวข8อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 1((1)-0-2) � � � �   � 

326-602  สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย ์ 3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-611  ชุดวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูงและเทคนิค
ปฏิบัติการ 

6((3)-6-9) � � � � � � � 

326-622  กลไกการกVอพยาธิสภาพโดยเชื้อกVอโรค 3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง 3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-661  ราวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-671  ปรสิตวิทยาขั้นสูง  3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-681  ไวรัสวิทยาขั้นสูง  3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-721  จุลชีววิทยาทางการแพทยMขั้นสูง  

 (ระดับปริญญาเอก) 

3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-731  จุลชีววิทยาประยุกตMขั้นสูง  

 (ระดับปริญญาเอก) 

3((3)-0-6) � � � � � � � 

326-799  ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 1((1)-0-2) � � � �   � 

318-503  ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทางชีวภาพขนาดใหญ ่

2((1)-2-3) 
 

� � �    � 

318-505 สิ่งมีชีวิตจำลองเพื่อการทดลอง 4((4)-0-8) � � �     

318-522 นวัตกรรมทางชีวโมเลกุล 2((2)-0-4)  � �   � � 

328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

 ทางโปรตีน  

9((4)-15-8) � � �   � � 

328-522 เทคนิคทันสมัยทางพันธุวิศวกรรมศาสตรM 

 (ระดับปริญญาเอก) 

2((2)-0-4) � � �   � � 
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รายวิชาและหน,วยกิต 
ผลลัพธ4การเรียนรู8ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกตM 3((2)-3-4) � � �   � � 

660-711 การเพาะเลี้ยงเซลลMสัตวMในงานวิจัย 

 ทางการแพทยM 

2((1)-3-2) � � �   � � 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ4         

326-791  วิทยานิพนธM 72(0-216-0) � � � � � � � 

326-792  วิทยานิพนธM 48(0-144-0) � � � � � � � 

326-891  วิทยานิพนธM 48(0-144-0) � � � � � � � 

326-892  วิทยานิพนธM 36(0-108-0) � � � � � � � 
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา  

ระดับปริญญาโท 
 แบบ ก 1 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต สามารถอธิบายความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
และสังคมโลก สามารถนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า วางแผนการทดลอง และ

ดำเนินการทดลองได้  

2 นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาและในศาสตร์ต่าง ๆ             
ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย สามารถแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาที่เกิดขึ้นได้ สามารถวิเคราะห์และ
วิจารณ์ผลการทดลองได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะสำคัญของนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสามารถสื่อสารความรู้ทางวิชาการใน

รูปแบบต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  

  
 แบบ ก 2 
ปีท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สามารถอธิบายความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
และสังคมโลก สามารนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า วางแผนการทดลอง และ
ดำเนินการทดลองได้  

2 นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาและในศาสตร์ต่าง ๆ             

ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย สามารถแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาที่เกิดขึ้นได้ สามารถวิเคราะห์และ
วิจารณ์ผลการทดลองได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะสำคัญของนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสามารถสื่อสารความรู้ทางวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
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 ระดับปริญญาเอก 
 แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต สามารนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า วางแผนการทดลอง ดำเนินการ
ทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองได้ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาและใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาท่ีเกิดข้ึนได้  

2 นักศึกษาสามารถออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง วิเคราะห์และวิจารณ์ผลการ
ทดลองได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาและในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและสหสาขาวิชา ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเฉพาะทาง มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถส่ือสารความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดี 

3 นักศึกษามีทักษะสำคัญของนักวิชาการหรือนักวิจัยแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นำทาง

วิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพ สามารถนำเสนอและตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการในสาขาจุลชีววิทยาท่ีลึกซ้ึงในระดับสากล 

แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต สามารถอธิบายความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
และสังคมโลก สามารนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า วางแผนการทดลอง และ
ดำเนินการทดลองได้  

2 นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาและในศาสตร์ต่าง ๆ             

ท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัย สามารถแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาที่เกิดขึ้นได้ สามารถวิเคราะห์และ
วิจารณ์ผลการทดลองได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะสำคัญของนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสามารถสื่อสารความรู้ทางวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  

3 นักศึกษาสามารถออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง วิเคราะห์และวิจารณ์ผลการ

ทดลองได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาและในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและสหสาขาวิชา ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเฉพาะทาง มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถส่ือสารความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดี 

4 นักศึกษามีทักษะสำคัญของนักวิชาการหรือนักวิจัยแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นำทาง
วิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพ สามารถนำเสนอและตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการในสาขาจุลชีววิทยาท่ีลึกซ้ึงในระดับสากล 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ3ในการให7ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและหลักเกณฑ3ในการให6ระดับคะแนน เป:นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู7ขณะนักศึกษายังไมPสำเร็จการศึกษา 

1. ประเมินความสอดคล6องของวิธีการประเมินผลกับมาตรฐานผลการเรียนรู6ของหลักสูตร 

2. ทบทวนเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรทุกปPการศึกษา เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให6ทันสมัยและมีมาตรฐานทาง

วิชาการ 

3. ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (ระดับปริญญาเอก) 

4. ประเมินความก6าวหน6าวิทยานิพนธ3ทุกภาคการศึกษาหลังนักศึกษาสอบผ[านโครงร[างวิทยานิพนธ3 

5. มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรเพ่ือทำหน6าท่ีทวนสอบมาตรฐานทางวิชาการ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู7หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
1. ประเมินภาวะการได6งานทำจากบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

2. ประเมินความพึงพอใจจากผู6ใช6บัณฑิต 

3. ประเมินตำแหน[ง และ/หรือความก6าวหน6าในสายงานของบัณฑิต 

4. ความเห็นจากอาจารย3พิเศษและผู6ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีร[วมประเมินหลักสูตร 

5. รางวัล ผลงาน และเกียรติคุณของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาท้ังในด6านสังคมและวิชาการ 

3. เกณฑ3การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให6เป:นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ3

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 แผน ก 1 
 1) เสนอวิทยานิพนธ3และสอบผ[านการสอบปากเปล[าขั้นสุดท6าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ3 และต6อง

เป:นระบบเปcดให6ผู6สนใจเข6าร6บฟeงได6 และ 

 2) สำหรับวิทยานิพนธ3หรือส[วนหนึ่งของวิทยานิพนธ3ต6องได6รับการตีพิมพ3 หรืออย[างน6อยได6รับการยอมรับให6

ตีพิมพ3ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ3การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร[ผลงานทางวิชาการ 

 3) ต6องสอบเทียบหรือสอบผ[านความรู6ภาษาต[างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป:นไปตามเงื่อนไขของผู6สำเร็จ

การศึกษาที่กำหนดไว6ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู6สำเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
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แผน ก 2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ6วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต6องได6ระดับคะแนนเฉลี่ยไม[ต่ำกว[า 3.00 จากระบบ 

4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท[า พร6อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ3และสอบผ[านการสอบปากเปล[าขั้นสุดท6าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ3 และต6องเป:นระบบเปcดให6ผู6สนใจเข6าร6บฟeงได6 และ 

 2) สำหรับวิทยานิพนธ3หรือส[วนหนึ่งของวิทยานิพนธ3ต6องได6รับการตีพิมพ3 หรืออย[างน6อยได6รับการยอมรับให6

ตีพิมพ3ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ3การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร[ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต[อท่ีประชุม

วิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ3 (Full Paper) ได6รับการตีพิมพ3ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล[าว 

 3) ต6องสอบเทียบหรือสอบผ[านความรู6ภาษาต[างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป:นไปตามเงื่อนไขของผู6สำเร็จ

การศึกษาที่กำหนดไว6ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู6สำเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  

 แบบ 1.1 
 1) สอบผ[านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป:นผู6มีสิทธ์ิขอทำวิทยานิพนธ3 และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ3และสอบผ[านการสอบปากเปล[าขั้นสุดท6าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ3 ซึ่งจะต6อง

ประกอบไปด6วยผู6ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต6องเป:นระบบเปcดให6ผู6สนใจเข6าร6บฟeงได6 

และ 

 3) สำหรับวิทยานิพนธ3หรือส[วนหนึ่งของวิทยานิพนธ3ต6องได6รับการตีพิมพ3 หรืออย[างน6อยได6รับการยอมรับให6

ตีพิมพ3ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ3การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร[ผลงานทางวิชาการ อย[างน6อย 2 เร่ือง 

 4) ต6องสอบเทียบหรือสอบผ[านความรู6ภาษาต[างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป:นไปตามเงื่อนไขของผู6สำเร็จ

การศึกษาที่กำหนดไว6ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู6สำเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

 แบบ 1.2 
 1) สอบผ[านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป:นผู6มีสิทธ์ิขอทำวิทยานิพนธ3 และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ3และสอบผ[านการสอบปากเปล[าขั้นสุดท6าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ3 ซึ่งจะต6อง

ประกอบไปด6วยผู6ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต6องเป:นระบบเปcดให6ผู6สนใจเข6าร6บฟeงได6 

และ 

 3) สำหรับวิทยานิพนธ3หรือส[วนหนึ่งของวิทยานิพนธ3ต6องได6รับการตีพิมพ3 หรืออย[างน6อยได6รับการยอมรับให6

ตีพิมพ3ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ3การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร[ผลงานทางวิชาการ อย[างน6อย 2 เร่ือง 

 4) ต6องสอบเทียบหรือสอบผ[านความรู6ภาษาต[างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป:นไปตามเงื่อนไขของผู6สำเร็จ

การศึกษาที่กำหนดไว6ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู6สำเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
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แบบ 2.1 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ6วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต6องได6ระดับคะแนนเฉลี่ยไม[ต่ำกว[า 3.00 จากระบบ 

4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท[า สอบผ[านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป:นผู6มีสิทธ์ิ

ขอทำวิทยานิพนธ3 และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ3และสอบผ[านการสอบปากเปล[าขั้นสุดท6าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ3 ซึ่งจะต6อง

ประกอบไปด6วยผู6ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต6องเป:นระบบเปcดให6ผู6สนใจเข6าร6บฟeงได6 

และ 

 3) สำหรับวิทยานิพนธ3หรือส[วนหนึ่งของวิทยานิพนธ3ต6องได6รับการตีพิมพ3 หรืออย[างน6อยได6รับการยอมรับให6

ตีพิมพ3ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ3การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร[ผลงานทางวิชาการ 

 4) ต6องสอบเทียบหรือสอบผ[านความรู6ภาษาต[างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป:นไปตามเงื่อนไขของผู6สำเร็จ

การศึกษาที่กำหนดไว6ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู6สำเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

แบบ 2.2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ6วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต6องได6ระดับคะแนนเฉลี่ยไม[ต่ำกว[า 3.00 จากระบบ 

4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท[า สอบผ[านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป:นผู6มีสิทธ์ิ

ขอทำวิทยานิพนธ3 และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ3และสอบผ[านการสอบปากเปล[าข้ันสุดท6าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ3 ซึ่งจะต6อง

ประกอบไปด6วยผู6ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต6องเป:นระบบเปcดให6ผู6สนใจเข6าร6บฟeงได6 

และ 

 3) สำหรับวิทยานิพนธ3หรือส[วนหนึ่งของวิทยานิพนธ3ต6องได6รับการตีพิมพ3 หรืออย[างน6อยได6รับการยอมรับให6

ตีพิมพ3ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ3การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร[ผลงานทางวิชาการ 

 4) ต6องสอบเทียบหรือสอบผ[านความรู6ภาษาต[างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป:นไปตามเงื่อนไขของผู6สำเร็จ

การศึกษาที่กำหนดไว6ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู6สำเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

4. การอุทธรณ3ของนักศึกษา  
นักศึกษาสามารถยื่นคำร6องเพื่อขออุทธรณ3 ในกรณีที่มีข6อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ

ประเมินผล ผ[านผู6รับผิดชอบหลักสูตรโดยหลักสูตรฯ จะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ3

ของนักศึกษา หลักสูตรฯ มีกระบวนการชี้แจง กฎระเบียบต[าง ๆ รวมทั้งการอุทธรณ3 หรือ การยื่นข6อร6องเรียน ต[าง ๆ 

ให6นักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศ 

นักศึกษาสามารถขอทบทวนการตรวจข6อสอบใหม[โดยรับแบบฟอร3มคำร6องท่ีฝÜายทะเบียนและประมวลผล

ของมหาวิทยาลัย หรือ ดาวน3โหลดจากเว็บไซต3 http://reg.psu.ac.th จากนั้นกรอกรายละเอียดให6ครบถ6วน ชัดเจน 

และถูกต6อง และดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ติดต[ออาจารย3ท่ีปรึกษาเพ่ือให6ความเห็นชอบ 

2. ย่ืนคำร6องท่ีคณะเจ6าของวิชา 

3. ติดตามผลท่ีคณะเจ6าของวิชา หลังจากวันย่ืนคำร6องประมาณ 1-2 สัปดาห3 หรือจากเว็บไซต3 

 http://reg.psu.ac.th 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย3 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย3ใหมP 

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1. อาจารย3ใหม[ทุกคนต6องเข6ารับการปฐมนิเทศอาจารย3ใหม[  

2. อาจารย3ใหม[ทุกคนต6องได6รับการฝãกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

การเตรียมการในระดับคณะ  

1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวจรรยาบรรณแก[อาจารย3ใหม[ ให6มีความรู 6และเข6าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน/ คณะ/หลักสูตรท่ีสอน 

2. ส[งเสริมอาจารย3ให6มีการเพ่ิมพูนความรู6 สร6างเสริมประสบการณ3เพ่ือส[งเสริมการสอนและการวิจัยอย[างต[อเน่ือง

โดยผ[านการทำวิจัย การสนับสนุนด6านการศึกษาต[อ ฝãกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค3กรต[าง ๆ                

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต[างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ3 
การเตรียมการในระดับหลักสูตร 

1. จัดให6มีอาจารย3พ่ีเล้ียง ทำหน6าท่ีให6คำแนะนำและเป:นท่ีปรึกษาด6านการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย 

2. มอบหมายภาระในการเป:นผู6ประสานงานรายวิชา ร[วมกับอาจารย3ที่มีประสบการณ3 เพื่อที่อาจารย3ใหม[จะได6

เรียนรู6การจัดการ และการแก6ปeญหาต[าง ๆ 

3. ผลักดันให6อาจารย3ใหม[ขอทุนวิจัย เพื่อให6มีการพัฒนาความรู6ด6านงานวิจัย และต[อยอดมาเป:นองค3ความรู6ใหม[            

เพ่ือประโยชน3ในด6านการเรียนการสอนในรายวิชา และสร6างงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ3ระดับบัณฑิตศึกษา 

4. สนับสนุนให6อาจารย3ใหม[พัฒนาทักษะด6านการวิจัย โดยการเข6าร[วมเป:นสมาชิกในหน[วยวิจัย หรือสถาบันวิจัย

ต[าง ๆ รวมถึงการเข6าร[วมประชุมทางวิชาการต[าง ๆ  

2. การพัฒนาความรู7และทักษะให7แกPคณาจารย3 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1.  มีการเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซ่ึงจัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 

2.  ส[งเสริมให6เข6าร[วมกิจกรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู6ในหัวข6อต[าง ๆ ท่ีเก่ียวข6อง ซ่ึงจัดโดยคณะและ 

 มหาวิทยาลัย  

3.  ส[งเสริมให6เข6าร[วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 ซ่ึงครอบคลุม

 ทักษะการจัดการเรียนการสอน การผลิตส่ือการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด7านอ่ืนๆ 

1.  ส[งเสริมให6อาจารย3มีส[วนร[วมในการนำความรู6ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก[ชุมชน 

2.  สนับสนุนให6อาจารย3เป:นท่ีปรึกษาทางวิชาการแก[หน[วยงานต[าง ๆ 

3.  ส[งเสริมให6อาจารย3ทำผลงานทางวิชาการ 

4.  ส[งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยโดยมีอาจารย3ผู6ทรงคุณวุฒิเป:นพ่ีเล้ียง 

5.  สนับสนุนเคร่ืองมือวิจัยพ้ืนฐานแก[คณาจารย3 

6.  มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรฯ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการวิจัย เช[น ทุนอุดหนุนการไปเข6า

ร[วมประชุมวิชาการ และการเผยแพร[ผลงานวิจัย 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
เปaาหมาย วิธีการดำเนินการ วิธีการประเมินผล 

1.  มีการพัฒนาหลักสูตรให3สอดคล3อง

กับเกณฑ<มาตรฐาน สกอ. และ

เครือขBายการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) 

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง

ประกอบด 3วยอาจารย <ผ ู 3 ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตรตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งได3รับ

การแตBงตั ้งโดยหลักสูตรฯ จำนวนไมB

น3อยกวBา 3 คน 

2. มีการประเมินผลการดำเนินการของ

รายว ิชา ในหล ักส ูตรและนำผลมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปb 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให3ทันสมัยอยBาง

ตBอเนื่องอยBางน3อยทุก 5 ปb 

1. หลักสูตรได3มาตรฐานตาม สกอ. 

กำหนดมีความทันสมัยและมีการ

ปรับปรุงอยBางสม่ำเสมอทุก 5 ปb 

2. มีการรายงานผลตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

3. ประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรตามเกณฑ< AUN-QA 

ทุกปb 

4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ผู3ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปb 

2.  มีการจัดการเรียนการสอน             

ที่มีความทันสมัย สBงเสริมให3

นักศึกษาบรรลุผลลัพธ<ที่คาดหวัง

และเน3นให3นักศึกษาสามารถ

ค3นคว3าหาความรู3และสร3าง

งานวิจัยได3ด3วยตนเอง 

1. มีอาจารย<ประจำหลักสูตร อาจารย<

ผู 3สอน อาจารย<ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ< 

และอาจารย <ผ ู 3สอบว ิทยานิพนธ <ท ี ่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ

เ ป f น ไ ป ต า ม ข3 อ บ ั ง คั บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< 

2. มีการวางแผน การติดตาม และการ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชา ทุกภาคการศึกษา เพื ่อให3มี

คุณภาพและเปfนไปตามวัตถุประสงค<

ของรายวิชาและหลักสูตร 

3. มีการประเมินการสอนของอาจารย<โดย

นักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย< 

4. สBงเสริมอาจารย<ประจำหลักสูตรให3เข3า

ร Bวมการอบรมการประก ันค ุณภาพ

หลักสูตร การพัฒนาการเรียน การสอน 

การเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ

ตBางประเทศ 

1. จำนวนรายวิชาที่มีกิจกรรมให3

น ักศ ึกษาได 3ศ ึกษาความร ู 3ที่

ทันสมัยด3วยตนเอง 

2. จำนวนอาจารย<ประจำหลักสูตร 

ผลงานและตำแหนBงทางวิชาการ 

และประสบการณ <ด 3 านการ

พัฒนา ฝhกอบรม 

3. จำนวนนักศึกษาที่ประเมินและ

ผลการประเม ินการเร ียนการ

สอนรายวิชาและอาจารย<ผู3สอน

โดยนักศึกษา 

4. จำนวนอาจารย<ที ่ประเมินและ

ผลการประเม ินการเร ียนการ

สอนรายวิชา 

5. จำนวนอาจารย<ประจำหลักสูตร

ท ี ่ เ ข 3 าร B วมการอบรมพ ัฒนา

หลักสูตรหรือการเรียน การสอน 
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3.  หลักสูตรได3มาตรฐานตามระบบ

ก า ร ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ ด 3 า น

ก า ร ศ ึ ก ษ า  ง า น ว ิ จ ั ย เ พื่ อ

วิทยานิพนธ< และมหาบัณฑิตมี

คุณสมบัติตามวัตถุประสงค<ของ

หลักสูตร 

1. มีอาจารย<ผ ู 3สอนรายวิชาที ่ม ีความรู3                     

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ<จาก

การทำวิจัย 

2 .  กำหนดแผนและแนวทางการทำ

วิทยานิพนธ< และมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ<

ที่มีประสบการณ<และมีความเชี่ยวชาญ

ตามหัวข3อวิทยานิพนธ<ของนักศึกษา 

1. คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย<ประจำหลักสูตรที่ได3

มาตรฐาน สกอ. 

2. จำนวนการสอบผBานโครงรBาง

วิทยานิพนธ<ของนักศึกษาภายใน

เวลาที่หลักสูตรกำหนด 

3. จำนวนการสอบผBานการวัด

คุณสมบัติของนักศึกษาภายใน

เวลาที่หลักสูตรกำหนด 

4. การเสนอความก3าวหน3างานวิจัย

ของนักศึกษา ทุกปbการศึกษา 

5. จำนวนการนำเสนอผลงานและ

การตีพิมพ</เผยแพรBผลงานทาง

วิชาการของนักศึกษา ตาม

เงื่อนไขของทุนการศึกษาและ

ตามข3อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร<วBา

ด3วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 

6. จำนวนผลงานของนักศึกษาที่

ได3รับรางวัล 

7. จำนวนมหาบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาที่

หลักสูตรกำหนด 

8. ผลการประเมินจาก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ< 

 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหPงชาติ 

1.  ประธานหลักสูตรแจ6งให6คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย3ทุกท[านทราบกรอบมาตรฐานฯ 

เพ่ือร[วมกันดำเนินการให6บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ3ท่ีกำหนด 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรและควบคุมให6หลักสูตรดำเนินการ 

 เป:นไปตามกรอบมาตรฐานฯ 

3.  จัดทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห[งชาติ และความพึง

พอใจ ของผู6ใช6บัณฑิต /ผู6มีส[วนได6ส[วนเสีย และประเมินผลที่ได6แจ6งให6คณาจารย3ทุกท[านทราบ พร6อมหา

แนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
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2.2 การได7งานทำหรือผลงานวิจัยของผู7สำเร็จการศึกษา 
1.  ประธานหลักสูตรแจ6งให6คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย3ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ3 และนักศึกษาทุก

ท[านทราบเกณฑ3มาตรฐานหลักสูตรฯ เร่ือง ผลงานวิจัยของผู6สำเร็จการศึกษา 

2.  กำหนดให6นักศึกษารายงานความก6าวหน6างานวิจัยทุกภาคการศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เข6าฟeงและติดตามความก6าวหน6าในการตีพิมพ3ผลงานวิจัย 

3.  ติดตามการได6งานทำและผลงานวิจัยของผู6สำเร็จการศึกษาท่ีตีพิมพ3หรือเผยแพร[ และประเมินผลท่ีได6แจ6ง

ให6คณาจารย3ทุกท[านทราบ พร6อมหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา โดยบัณฑิตอย[างน6อยร6อยละ 80 ต6องได6

งานทำภายในระยะเวลา 1 ปP หลังสำเร็จการศึกษา ไม[นับรวมผู6ท่ีลาศึกษาต[อ 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1  กระบวนการรับนักศึกษา 
 1. กำหนดจำนวนนักศึกษาที่ต6องการรับเข6า โดยสำรวจจากความต6องการในการรับนักศึกษาของ

  อาจารย3ในหลักสูตร ความต6องการของตลาดแรงงาน 

 2. กำหนดเกณฑ3ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยประเมินจากความรู 6ความสามารถทางวิชาการ                  

  และการเสนอเค6าโครงร[างวิทยานิพนธ3ท่ีสนใจ 

 3. แต[งต้ังอาจารย3ผู6สอนทุกท[านในสาขาวิชาฯ เป:นกรรมการในการดำเนินการสอบสัมภาษณ3 

 4. ประชาสัมพันธ3การรับนักศึกษา 

 5. ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ 

3.1.2  กระบวนการเตรียมความพร7อมกPอนเข7าศึกษา 
 1. หลักสูตรกำหนดให6นักศึกษาทุกคนต6องเรียนรายวิชา 326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ6มกันวิทยา

  และชีวโมเลกุล จากบทเรียนออนไลน3เพื่อปรับพื้นฐานก[อนเปcดภาคการศึกษาและต6องสอบผ[านได6

  ระดับข้ัน S ภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเข6าศึกษา 

 2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม[และแจกคู[มือบัณฑิตศึกษา เพื ่อให6นักศึกษาเข6าใจหลักสูตรและ               

  แผนการศึกษาของตนเอง 

3.2 การสPงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 กระบวนการควบคุม ดูแลการให7คำปรึกษาวิทยานิพนธ3แกPบัณฑิตศึกษา 

1. กำหนดให6นักศึกษาส[งรายงานรายงานความก6าวหน6าวิทยานิพนธ3 (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา) และ

นำเสนอรายงานความก6าวหน6าวิทยานิพนธ3แบบปากเปล[า (1 คร้ัง/ปPการศึกษา) 

2. ควบคุมสัดส[วนอาจารย3ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ3ต[อจำนวนนักศึกษาให6เป:นไปตามเกณฑ3มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3. กระตุ6นให6นักศึกษาสอบโครงร[างวิทยานิพนธ3ในระยะเวลาที่กำหนดไว6ตามแผนการศึกษาของ

 ตนเอง 
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3.2.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการเสริมสร7างทักษะการเรียนรู7ในศตวรรษท่ี 21 
 1. สอดแทรกกิจกรรมการจัดการเรียน การสอนที่เน6นกระบวนการคิด วิเคราะห3 และเน6นผู6เรียนเป:น

  ศูนย3กลาง 

 2. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดแทรกทักษะการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 

 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 กระบวนการติดตามและรายงานการคงอยูPของนักศึกษา 

  1. มีการประเมินอัตราคงอยู[ของนักศึกษาทุกช้ันปP 

  2. มีการประเมินการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของนักศึกษา 

 3.3.2 กระบวนการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรเม่ือสำเร็จการศึกษา 
  1. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต[อการบริหารหลักสูตรผ[านแบบประเมิน 

4. คณาจารย3 
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย3  

4.1.1  ระบบในการรับและแตPงต้ังอาจารย3ประจำหลักสูตร  
 อาจารย3ประจำหลักสูตรแต[งตั้งจากอาจารย3ประจำที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ3มาตรฐานหลักสูตรระดับ

 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผ[านความเห็นชอบจากท่ีประชุมหลักสูตรฯ  

 4.1.2 ระบบการบริหารคณาจารย3  
 1.  วางแผนระยะยาวด6านอัตรากำลังด6านการบริหารอาจารย3ประจำ และอาจารย3ประจำหลักสูตร 

  ให6เป:นไปตามเกณฑ3มาตรฐานการอุดมศึกษา 

 2. กำหนดคุณสมบัติของอาจารย3ท่ีจะรับให6สอดคล6องกับความต6องการของหลักสูตร 

 3.  ต้ังคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลือกให6เป:นไปตามเกณฑ3 

 4.1.3 ระบบสPงเสริมและพัฒนาอาจารย3 
1.  กำหนดแผนส[งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงความสามารถในการสอนและความสามารถ

ในการวิจัย  

2.  กำหนดอาจารย3พ่ีเล้ียงสำหรับอาจารย3ใหม[ 

3.  ส[งเสริมให6คณาจารย3เข6าอบรมทางวิชาการ เพ่ือเพิ่มพูนทักษะด6านการเรียนการสอนและวิจัย             

โดยคณะสนับสนุนค[าใช6จ[ายท้ังท่ีจัดข้ึนในประเทศและต[างประเทศ 

4.  จัดทำแผนพัฒนาอาจารย3เพ่ือก6าวเข6าสู[ตำแหน[งทางวิชาการรายบุคคล 

5.  สนับสนุนรางวัลตอบแทนการตีพิมพ3ผลงานโดยคณะและมหาวิทยาลัย 

6.  ส[งเสริมการจัดต้ังหน[วยวิจัย ของกลุ[มคณาจารยท่ีมีความสนใจในงานวิจัยด6านเดียวกัน  
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4.2 คุณภาพคณาจารย3 
4.2.1 กระบวนการในการติดตามและรายงานร7อยละของอาจารย3ท่ีมีตำแหนPงทางวิชาการของฃ 
  หลักสูตร  

  1. ประธานหลักสูตรแจ6งให6คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย3ทุกท[านทราบเกณฑ3มาตรฐาน 

  2. กำหนดแผนกลยุทธ3เข6าสู[ตำแหน[งทางวิชาการของอาจารย3รายบุคคล 

 4.2.2 กระบวนการติดตามและรายงานการเผยแพรPผลงานทางวิชาการของอาจารย3ในหลักสูตร 
  1. ประธานหลักสูตรแจ6งให6คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย3ทุกท[านทราบเกณฑ3 

   มาตรฐาน 

  2. ช้ีแจงเกณฑ3การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยแต[ละประเภทให6คณาจารย3ทุกท[านทราบ 
4.3 ผลท่ีเกิดกับคณาจารย3 

 1. วางแผนระยะยาวด6านอัตรากำลัง เพ่ือทดแทนอาจารย3ท่ีเกษียณอายุราชการ โดยคำนึงถึงความ 

  เช่ียวชาญและภาระงานสอน 

 2. จัดสรรและกระจายภาระงานสอน และภาระการคุมวิทยานิพนธ3ให6เหมาะสม 

 3. ควบคุมการประเมินภาระงานให6เป:นไปตามเกณฑ3ท่ีกำหนด และโปร[งใส สามารถตรวจสอบได6 

 4. การจัดสรรวัสดุครุภัณฑ3เพ่ือการปฏิบัติงานเป:นไปอย[างเหมาะสมโดยผ[านท่ีประชุมหลักสูตรฯ 

 5. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย3ต[อการบริหารหลักสูตรผ[านแบบประเมิน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู7เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 5.1.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1.  สำรวจความต6องการของผู6ใช6บัณฑิต และนำข6อมูลมาใช6ในการออกแบบหลักสูตร 

2. ประชุมหารือในที่ประชุมหลักสูตรฯ เรื่อง การเปcด-ปcดรายวิชาต[าง ๆ ให6สอดคล6องกับความ

ต6องการของนักศึกษา  

2. ประชุมคณาจารย3หลังเสร็จสิ้นการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อวิเคราะห3ผลการเรียนของนักศึกษา

สำรวจปeญหา และหาวิธีพัฒนาสาระรายวิชาต[าง ๆ ในหลักสูตร 

5.1.2 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให7ทันสมัยตามความก7าวหน7าในศาสตร3สาขาวิชาจุลชีววิทยา      
1.  วางแผน กรอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให6เป:นไปตามเกณฑ3มาตรฐานฯ และแจ6งให6

คณาจารย3ทุกท[านทราบ 

2.  สำรวจความพึงพอใจและความต6องการของบัณฑิต ผู6ใช6บัณฑิต และนักศึกษาในหลักสูตร 

3. ประชุมหารือในท่ีประชุมหลักสูตรฯ เร่ือง การปรับปรุงหลักสูตร  

4. พิจารณาเปcดรายวิชาใหม[ และปรับปรุงรายวิชาเดิม ให6ทันสมัยตามความก6าวหน6าในศาสตร3

สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสอดคล6องกับการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

5.2 การวางระบบผู7สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การพิจารณากำหนดผู7สอน 

1.  กำหนดผู6สอนตามความรู6 ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และวุฒิการศึกษา 

2. พิจารณาการกระจายภาระงานในผู6สอนแต[ละท[าน 

3. มีระบบประเมินการสอนของอาจารย3 
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5.2.2 การกำกับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 
1.  กำหนดให6มีอาจารย3ผู 6ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา และให6มีหน6าที่จัดทำแผนการเรียนรู6   

(มคอ. 3) ถึงประธานหลักสูตรตามเวลาท่ีกำหนด 

5.2.3 การให7คำปรึกษาด7านวิชาการ และอ่ืน ๆ แกPนักศึกษา 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม[โดยหลักสูตร คณะและบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให6คำแนะนำเรื่องระเบียบ

ปฏิบัติต[าง ๆ การเลือกอาจารย3ท่ีปรึกษา และทุนการศึกษา  

2. นักศึกษามีอาจารย3ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ3ต้ังแต[เข6าศึกษาในหลักสูตร 

3. จัดเวทีให6นักศึกษาได6นำเสนอความก6าวหน6าในการทำวิทยานิพนธ3ทุกปPการศึกษา ซึ ่งมี

คณะกรรมการร[วมรับฟeงและเสนอความคิดเห็น รวมท้ังให6คำปรึกษาแนะนำในกรณีท่ีมีปeญหา 

5.2.4 การอุทธรณ3ของนักศึกษา 
1. นักศึกษาสามารถยื่นคำร6องเพื่อขออุทธรณ3ในกรณีที่มีข6อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ

วิธีการประเมินผล ผ[านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. จัดช[องทางรับคำร6องเพ่ือการขออุทธรณ3ของนักศึกษา 

3. จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ3ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู7เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู7ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหPงชาติ 

1. แจ6งผลการเรียนรู6ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห[งชาติให6คณาจารย3ผู6สอนทราบ 

2. ประชุมคณาจารย3หลังเสร็จสิ้นการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อชี้แจง และวิเคราะห3ผลการเรียนรู6

ของนักศึกษาตามกรอบฯ สำรวจปeญหา และหาวิธีพัฒนา 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู7ของนักศึกษา  
 1. ประชุมคณาจารย3หลังเสร็จสิ้นการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อวิเคราะห3การประเมินผลการเรียนรู6

 ของนักศึกษา สำรวจปeญหา และหาวิธีพัฒนา 

5.3.3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.5)  
1.  กำหนดให6มีอาจารย3ผู6ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา และให6มีหน6าที่จัดทำรายงานผลการของ

รายวิชา (มคอ.5) ถึงประธานหลักสูตรตามเวลาท่ีกำหนด 

5.3.4 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 1. ชี้แจงให6นักศึกษาเข6าทำแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาผ[านระบบที่คณะ

 พัฒนาข้ึน 

 2. แจ6งผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิให6คณาจารย3ทุกท[านทราบ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู7 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

 1. คณะจัดสรรงบประมาณแผ[นดินและงบประมาณเงินรายได6  

 2. หลักสูตรฯ สำรวจความต6องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู6 เช[น ตำรา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ3 วัสดุ  

  และครุภัณฑ3ต[าง ๆ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย  

 3. แต[งต้ังกรรมการดำเนินการจัดซ้ือ และจัดสรรเงินเพ่ือจัดซ้ือ  
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     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูPเดิม 
1. สถานท่ีและอุปกรณ3การสอน 

 ห6องเรียนซึ่งอยู[ในคณะวิทยาศาสตร3และคณะ/หน[วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข6องภายในวิทยาเขตหาดใหญ[ ซึ่งมี

อุปกรณ3การสอน  คอมพิวเตอร3ประจำห6องเรียนและส่ือการสอนแบบ multimedia และมีห6องปฏิบัติการ

เฉพาะทางสำหรับงานวิจัยกลุ[มต[าง ๆ ดังนี้  ห6องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา  ห6องปฏิบัติการราวิทยา   

ห6องปฏิบัติการปรสิตวิทยา   ห6องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร  ห6องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ส่ิงแวดล6อม และห6องปฏิบัติการด6านการหมัก  

2. ห6องสมุด 

 มหาวิทยาลัยและคณะมีความพร6อมด6านหนังสือ ตำรา วารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ                   

ในสาขาจุลชีววิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข6อง และมีระบบการสืบค6นผ[านฐานข6อมูล  ต[าง ๆ จำนวน

มากกว[า 10 ฐานข6อมูล โดยมีสำนักทรัพยากรการเรียนรู6คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และหอสมุด

วิทยาศาสตร3สุขภาพ คณะแพทยศาสตร3เป:นผู 6ให6บริการ นอกจากนั ้นมีการติดตั ้งระบบเครือข[าย

สารสนเทศ สำหรับการสืบค6นหนังสือ วารสารอิเล็กทรอนิกส3 ร[วมกับภาคห6องสมุดมหาวิทยาลัยไทย และ

เป:นสมาชิกเพ่ือให6สามารถสืบค6นจากฐานข6อมูลออนไลน3วารสารอิเล็กทรอนิกส3ต[าง ๆ ได6 

3. ศูนย3คอมพิวเตอร3 

 มีศูนย3คอมพิวเตอร3ประจำมหาวิทยาลัย และคณะเพื่ออำนวยความสะดวกด6านการเรียน การสอน และ

การสืบค6นข6อมูลต[าง ๆ 

  6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1. สำนักทรัพยากรการเรียนรู6ฯ สำรวจความต6องการทรัพยากรการเรียนการสอนมายังคณะ 

2. อาจารย3ผู6สอนและผู6เรียนเสนอรายช่ือต[อคณะกรรมการประจำหลักสูตรและสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาจัดซ้ือ 

3. คณะฯ รับข6อมูลและประสานงานกับสำนักทรัพยากรการเรียนรู6ฯ ในการจัดหาหนังสือ ตำรา และ 

วารสารวิชาการที่เกี่ยวข6อง เพื่อให6คณาจารย3 และนักศึกษาได6ค6นคว6า เพื่อประโยชน3ทางการเรียน การ

สอน และงานวิจัย  

4. สาขาวิชาจัดหาสื่อการสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร3ต[าง ๆ ท่ีจำเป:นในด6านการเรียนการสอน และการวิจัย 

ทางจุลชีววิทยา ให6เพียงพอ 

5. คณะฯ และสาขาวิชาจัดระบบการใช6ทรัพยากรการเรียนการสอน 

     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู7 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู6สอน ผู6เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข6อง ต[อการใช6บริการทรัพยากรเพื่อการ

เรียนรู6 

2. ประเมินความพึงพอใจของผู6สอน ผู6เรียน และบุคลากรที่เกี ่ยวข6อง ต[อความพอเพียง หนังสือ ตำรา 

วารสาร อุปกรณ3และวัสดุคอมพิวเตอร3 
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7. ตัวบPงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 7.1 ระดับปริญญาโท 

ดัชนีบPงช้ีผลการดำเนินงาน ปwท่ี 1 ปwท่ี 2 ปwท่ี 3 ปwท่ี 4 ปwท่ี 5 
1) อาจารย3ผู6รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตร เพ่ือวางแผน ติดตาม 

 และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  อย[างน6อย ปPการศึกษาละ 2 คร้ัง 

 โดยต6องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2)- มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล6องกับกรอบ 

 มาตรฐานคุณวุฒิแห[งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ6ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ3ภาคสนาม 

 (ถ6ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย[างน6อยก[อนการเปcดสอนในแต[ละ

 ภาคการศึกษาให6ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการ

 ของประสบการณ3ภาคสนาม (ถ6ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปcดสอนให6ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปPการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู6ท่ี 

 กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ6ามี) อย[างน6อยร6อยละ 25 ของรายวิชา 

 ท่ีเปcดสอนในแต[ละปPการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ3การสอนหรือการ

 ประเมินผลการเรียนรู6จากผลการดำเนินงานท่ีรายงานในผลการดำเนินการ

 ของหลักสูตรปPท่ีผ[านมา 

X X X X X 

8) อาจารย3ใหม[ (ถ6ามี) ทุกคนได6รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด6าน 

 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย3ประจำทุกคนได6รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 อย[างน6อยปPละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ6ามี) ไม[น6อยกว[าร6อยละ 50

 ได6รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย[างน6อยปPละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปPสุดท6าย/บัณฑิตใหม[ท่ีมีต[อคุณภาพ 

 หลักสูตรเฉล่ียไม[น6อยกว[า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู6ใช6บัณฑิตท่ีมีต[อบัณฑิตใหม[เฉล่ียไม[น6อยกว[า  

 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปêาหมายตัวบ[งชี้ทั้งหมดอยู[ในเกณฑ3ดีต[อเนื่อง 2 ปPการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการ

ตาม TQF ต[อไป ทั้งนี้เกณฑ3การประเมินผ[าน คือ มีการดำเนินงานตามข6อ 1–5 และอย[างน6อยร6อยละ 80 ของตัวบ[งช้ี

ผลการดำเนินงานท่ีระบุไว6ในแต[ละปP 
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 7.2 ระดับปริญญาเอก 
ดัชนีบPงช้ีผลการดำเนินงาน ปwท่ี 1 ปwท่ี 2 ปwท่ี 3 ปwท่ี 4 ปwท่ี 5 

1) อาจารย3ผู6รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตร เพ่ือวางแผน ติดตาม 

 และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  อย[างน6อย ปPการศึกษาละ 2 คร้ัง 

 โดยต6องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล6องกับกรอบ 

 มาตรฐานคุณวุฒิแห[งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ6ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ3ภาคสนาม 

 (ถ6ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย[างน6อยก[อนการเปcดสอนในแต[ละ

 ภาคการศึกษาให6ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการ

 ของประสบการณ3ภาคสนาม (ถ6ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปcดสอนให6ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปPการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู6ท่ี 

 กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ6ามี) อย[างน6อยร6อยละ 25 ของรายวิชา 

 ท่ีเปcดสอนในแต[ละปPการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ3การสอนหรือการ

 ประเมินผลการเรียนรู6จากผลการดำเนินงานท่ีรายงานในผลการดำเนินการ

 ของหลักสูตรปPท่ีผ[านมา 

X X X X X 

8) อาจารย3ใหม[ (ถ6ามี) ทุกคนได6รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด6าน 

 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย3ประจำทุกคนได6รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 อย[างน6อยปPละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ6ามี) ไม[น6อยกว[าร6อยละ 50

 ได6รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย[างน6อยปPละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปPสุดท6าย/บัณฑิตใหม[ท่ีมีต[อคุณภาพ 

 หลักสูตรเฉล่ียไม[น6อยกว[า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู6ใช6บัณฑิตท่ีมีต[อบัณฑิตใหม[เฉล่ียไม[น6อยกว[า  

 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปêาหมายตัวบ[งชี้ทั้งหมดอยู[ในเกณฑ3ดีต[อเนื่อง 2 ปPการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการ

ตาม TQF ต[อไป ทั้งนี้เกณฑ3การประเมินผ[าน คือ มีการดำเนินงานตามข6อ 1–5 และอย[างน6อยร6อยละ 80 ของตัวบ[งช้ี

ผลการดำเนินงานท่ีระบุไว6ในแต[ละปP 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ3การสอน 

1. ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

2. ประเมินกลยุทธ3การสอนโดยทีมผู6สอนในแต[ละรายวิชา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข6อเสนอแนะ  

3. ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา ท้ังผลการสอบกลางภาค และปลายภาคในแต[ละรายวิชา 

4. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคำถามในช้ันเรียน 

5. การประชุมร[วมกันของคณะกรรมการที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ3 เพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและ

ข6อเสนอแนะ เพ่ือแก6ไขปeญหาอันอาจจะเกิดข้ึนระหว[างการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย3ในการใช7แผนกลยุทธ3การสอน 

1. นักศึกษาประเมินอาจารย3ผู6สอนในแต[ละรายวิชา 

2. ผู6รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู6สอน สังเกตการณ3การเรียนการสอน 

3. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย3ให6แก[อาจารย3ผู 6สอนและผู6รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช6ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ3การสอนของอาจารย3ต[อไป 

4. คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย3ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ3การสอน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. คณาจารย3ประจำหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต[ละปPการศึกษาโดยนักศึกษาในชั้นปPนั้น ๆ 

โดยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต[อการจัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา 

2. คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปPสุดท6าย 

3. มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู6ใช6บัณฑิต 

4. คณะประเมินหลักสูตรโดยผู6ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ตามกรอบระยะเวลาของการประกัน

คุณภาพทุกปPและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปP 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาต[อหลักสูตรทุกปPการศึกษา 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ[งชี ้ (Key Performance 

Indicators)  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู6สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร กลยุทธ3การสอน และการวิจัย 
3. เชิญผู6ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให6ข6อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรกลยุทธ3การสอน และวิจัย 



80 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับ 
 การดำเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ  

ภาคผนวก ค 
ค-1 การดำเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

ค-2 ข6อมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ท่ีสะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Moduule) ในหลักสูตร 
ภาคผนวก ง 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  

ง-2 สำเนาคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  
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ภาคผนวก ก  

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตPางระหวPางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ช่ือหลักสูตร  
ระดับปริญญาโท  
(ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in 

Microbiology (International Program) 

 

 

 

คงเดิม 

ระดับปริญญาเอก  
(ภาษาไทย) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

(ภาษาอ ั งกฤษ ) Doctor of Philosophy Program in 

Microbiology (International Program) 

 

ช่ือปริญญา  
ระดับปริญญาโท  
(ภาษาไทย) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

(ภาษาอังกฤษ) M.Sc. (Microbiology) 

 

คงเดิม 

ระดับปริญญาเอก  
(ภาษาไทย) ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

(ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Microbiology) 

 

ปรัชญา  
ระดับปริญญาโท 
สร6างนักวิจัยและนักวิชาการที ่มีความชำนาญทางจุล

ช ีวว ิทยาและมีความร ู 6ทางจ ุลช ีวว ิทยาเฉพาะด6าน              

คุณภาพเทียบเท[ามาตรฐานในระดับสากล สามารถคิด

ริเริ่ม วิเคราะห3 สังเคราะห3 ค6นคว6า วิจัย และประยุกต3ใช6

ในการแก6ปeญหาและพัฒนางานด6านจุลชีววิทยา ตลอดจน

เป:นผู6มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถ

ทำงานร[วมกับผู6อ่ืน ท้ังในประเทศและต[างประเทศได6 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการศึกษา

ตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มุ[งเน6น

ผู6เรียนเป:นศูนย3กลางและผลลัพธ3ที่เอื้อต[อการเรียนรู6อย[าง

ย่ังยืนตลอดชีวิต 

ระดับปริญญาโท 

สร้างนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณของนักวิจัย 
มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะทางจุลชีววิทยาเพื่อการศึกษาจุลินทรีย์และ
การใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ด้านจุลชีววิทยา สามารถถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคมเพ่ือการ
พัฒนาประเทศได้ 
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ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาเอก 

สร6างนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางจุล

ชีววิทยาและมีความรู6ทางจุลชีววิทยาเฉพาะด6านระดับสูง 

คุณภาพเทียบเท[ามาตรฐานในระดับสากล สามารถคิด

ริเริ ่ม วิเคราะห3 สังเคราะห3 ค6นคว6า วิจัย เพื ่อสร6าง

นวัตกรรม และองค3ความรู6ใหม[ ประยุกต3ใช6เพ่ือตอบสนอง

ความต6องการของชุมชนระดับประเทศและนานาชาติ 

ตลอดจนเป:นผู6มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 

สามารถสร6างเครือข[ายวิจัยและทำงานร[วมกับผู6อื่น ทั้งใน

ประเทศและต[างประเทศได6 

สร้างผู้นำทางวิชาการและการวิจัยที่มีจรรยาบรรณของ
นักวิจัยมีความรู้และทักษะการวิจัยเชิงลึกทางจุลชีววิทยา 
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการ 
หรือ นวัตกรรมเพื ่อการแก้ป ัญหาทางจุลช ีวว ิทยา                
ท ี ่ ซ ั บซ ้ อนและการพ ัฒนางานด ้ านจ ุ ลช ี วว ิ ทยา                     
เพื ่อการขับเคลื ่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนสามารถเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับสากลได้ 

วัตถุประสงค3  

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท 
เพ่ือสร6างมหาบัณฑิตให6มีคุณลักษณะต[อไปน้ี 

1 .  ม ีความร ับผ ิดชอบต [อหน 6าท ี ่  ม ีค ุณธรรมและ

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

2. สามารถประยุกต3ความรู6ในการแก6ปeญหาและพัฒนา

งานด6านจุลชีววิทยา และบูรณาการกับศาสตร3ต[าง ๆ             

ท่ีเก่ียวข6องได6 

3. ม ีความพร 6อมในการทำว ิจ ัย สามารถว ิ เคราะห3 

ส ังเคราะห3 เพื ่อให6ได 6งานวิจ ัยที ่ม ีค ุณภาพ และ                   

ทันต[อความก6าวหน6าทางจุลชีววิทยา 

4. สามารถทำงานร[วมกับผู6อ่ืน ท้ังในประเทศและ

ต[างประเทศได6 

เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปน้ี 
1. มีจรรยาบรรณวิชาการ และสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนางานวิจัยได้ 

2. มีความรู้และทักษะการวิจัยทางจุลชีววิทยาสำหรับใช้
ในการศึกษาลักษณะที่แสดงออกและคุณสมบัติทาง
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจุลินทรีย์
เพื ่อแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านจุลชีววิทยา ท่ี
เก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม 
หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทที่สำคัญของภาคใต้เพ่ือ
ประโยชน์ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศได้ 

4. เร ียนร ู ้ ได ้อย ่างต ่อเน ื ่อง และสามารถนำเสนอ
ผลงานวิจัยได้ด้วยภาษาอังกฤษ 

ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาเอก 
เพ่ือสร6างดุษฎีบัณฑิตให6มีคุณลักษณะต[อไปน้ี 

1.  ม ีความร ับผ ิดชอบต [อหน 6าท ี ่  ม ีค ุณธรรมและ

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

2. สามารถสร6างนวัตกรรม หรือ องค3ความรู6ใหม[ จากการ

ศึกษาวิจัยเชิงลึกในสาขาจุลชีววิทยา ที่สามารถนำไป

ประยุกต 3ใช 6และบูรณาการก ับศาสตร 3ต [าง ๆ ท่ี

เก่ียวข6องได6 

3. เป:นผู 6นำทางวิชาการ มีความพร6อมในการทำวิจัย 

สามารถวิเคราะห3 สังเคราะห3 เพื่อให6ได6งานวิจัยที่มี

คุณภาพ และทันต[อความก6าวหน6าทางจุลชีววิทยา 

4.  สามารถสร6างเครือข[ายวิจัยและทำงานร[วมกับผู6อ่ืน   

ท้ังในประเทศและต[างประเทศได6 

เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปน้ี 
1. มีจรรยาบรรณวิชาการ เป็นผู้นำและสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนางานวิจัยได้ 

2. มีความรู้และทักษะการวิจัยทางจุลชีววิทยาเชิงลึกท่ี
อาศัยการบูรณาการความรู ้ในลักษณะพหุสาขา
และสหสาขาสำหรับใช้ในการศึกษาลักษณะและ
คุณสมบัติของจุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับเซลล์ หรือ 
ระดับโมเลกุล 

3. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือ สร้างนวัตกรรม
จากการวิจัยจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ 
อาหาร หรือ สิ ่งแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้
บริบทที ่สำคัญของภาคใต้เพื ่อประโยชน์ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศได้ 

4. สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากลได้ 
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โครงสร7างหลักสูตร  

แผน ก 1   36 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
แผน ก 2   36 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์  18 หน่วยกิต 
แบบ 1.1   48 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2   72 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์  72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1   48 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
แบบ 2.2   72 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ  14 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  10 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 

แผน ก 1    

คงเดิม 
แผน ก 2   36 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ  8 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์  22 หน่วยกิต 
แบบ 1.1    

คงเดิม 
แบบ 1.2    

คงเดิม 
แบบ 2.1    

คงเดิม 
 

 

แบบ 2.2   72 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ  11 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  13 หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 

รายวิชาและหนPวยกิต  

หมวดวิชาบังคับ   

326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ6มกันวิทยา

และชีวโมเลกุล 

ลงทะเบียนเฉพาะผู้สอบ pre-test ไม่ผ่าน 

1(1-0-2) กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยจัดการเรียน
การสอนเป็นบทเรียนออนไลน์และต้องสอบผ่านได้ระดับ
ข้ัน S ภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเข6าศึกษา 

326-501 จุลชีววิทยาทันสมัย 3(3-0-6) เปลี่ยนเป:น 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย และนำไปรวม
กับรายวิชา 327-501 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทันสมัยโดย
ปรับหน[วยกิตเป:น 2((1)-3-2) และปรับคำอธิบายรายวิชา 

326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัย

   ทางจุลชีววิทยา 

3(3-0-6) ปรับหน[วยกิตเป:น 2((2)-0-4) และปรับคำอธิบายรายวิชา 

326-601 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสเป็น 326-621 และปรับเป็นวิชาเลือก 

326-603 จุลชีววิทยาข้ันสูง  

3(3-0-6) เปล่ียนรหัสเป็น 326-631 จุลชีววิทยาประยุกต3ข้ันสูง 

และปรับเป็นวิชาเลือก 

326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2) 
คงเดิม 

326-694 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(1-0-2) 
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327-501 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทันสมัย 1(0-3-0) นำไปรวมกับรายวิชา 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 
326-701 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสเป็น 326-721 และปรับเป็นวิชาเลือก 
326-703 จุลชีววิทยาข้ันสูง 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสเป็น 326-731 และปรับเป็นวิชาเลือก 

 

 เพ่ิมเติมรายวิชาบังคับ  

326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพและ

 การรักษาความปลอดภัย 

  ทางชีวภาพ 

 
1((1)-0-2) 

 
 326-504 ความคิดสร6างสรรค3และ 

 การจัดการนวัตกรรม 

  ทางจุลชีววิทยา 

1((1)-0-2) 

 

 326-601 การเขียนและตีพิมพ3ผลงาน 

  ทางวิทยาศาสตร3  

 (บังคับเฉพาะปริญญาเอก) 

1((1)-0-2) 

326-793 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2)  

326-794 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(1-0-2)  

326-795 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 1(1-0-2) คงเดิม 
326-796 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 1(1-0-2)  

326-797 สัมมนาจุลชีววิทยา 5 1(1-0-2)  

326-798 สัมมนาจุลชีววิทยา 6 1(1-0-2)  

หมวดวิชาเลือก   

326-503 เทคนิคทันสมัยทางจุลชีววิทยา 3(2-3-4) บูรณาการเป:นรายวิชา 326-513 จุลชีวว ิทยาระดับ

โมเลกุล จำนวน 3((2)-3-4) หน่วยกิต 326-531 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
326-613 พันธุศาสตร3ข้ันสูงของจุลินทรีย3 3(3-0-6)  

326-541 ระบบการจัดหมวดหมู[ของ  

  แบคทีเรีย 

3(2-3-4) ปcดรายวิชา 

326-512 สรีรวิทยาของจุลินทรีย3 3(2-3-4) ปรับเป:นรายวิชา 326-505 หลักจุลชีววิทยา จำนวน 
3((2)-3-4) หน่วยกิต และกำหนดให้เป็นรายวิชาเลือก
เฉพาะนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นท่ีไม่ใช่
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

326-513 พันธุศาสตร3ของจุลินทรีย3 3(2-3-4) 
326-571 ปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 
326-581 ไวรัสวิทยา 2(2-0-4) 

326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) บ ู รณาการ เป :น โมด ู ล  รายว ิ ชา  326-511 ช ุดว ิ ชา            
จุลชีววิทยาประยุกต์ จำนวน 6((3)-6-9) หน่วยกิต 326-522 จุลชีววิทยาในภูมิปeญญาไทย 3(2-3-4) 

326-523 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
326-524 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล6อม 3(2-3-4) 
326-525 จุลชีววิทยาการหมัก 3(2-3-4) 
326-526 เอนไซม3ของจุลินทรีย3และ 

 การประยุกต3ใช6 

3(2-3-4) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
326-529 การทดสอบความไวของสารต6าน

  จุลินทรีย3และจุลชีววิเคราะห3 
3(2-3-4) ปcดรายวิชา 

326-535 ภูมิปeญญาท6องถ่ินกับจุลินทรีย3 3(2-3-4) เปลี่ยนเป:น 326-531 จุลชีววิทยาเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน 

และปรับคำอธิบายรายวิชา 

326-551 ชีววิทยาภูมิคุ6มกัน 3(2-3-4) บูรณาการเป:นโมดูล รายวิชา 326-611 ชุดวิชาวิทยา
ภูมิคุ้มกันข้ันสูงและเทคนิคปฏิบัติการ จำนวน 6((3)-6-9) 
หน่วยกิต 

326-552 การติดเช้ือและภูมิต6านทาน 2(2-0-4) 
326-553 เทคนิคในวิทยาภูมิคุ6มกัน 2(1-3-2) 

326-651 วิทยาภูมิคุ6มกันข้ันสูง 3(3-0-6) 
326-595 หัวข6อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2) เปล่ียนรหัสเป:น 326-591  

326-596 หัวข6อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 1(1-0-2) เปล่ียนรหัสเป:น 326-592  

326-611 กลไกการก[อพยาธิสภาพโดย 

  เช้ือก[อโรค 
3(3-0-6) เปล่ียนรหัสเป:น 326-622  

326-602 ระเบียบวิธีข้ันสูงทางจุลชีววิทยา 3(3-0-6) ปcดรายวิชา 

326-612 สรีรวิทยาข้ันสูงของจุลินทรีย3 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสเป:น 326-602 สรีรวิทยาข้ันสูงของจุลินทรีย3 

326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง 3(3-0-6) 

คงเดิม 

326-661 ราวิทยาข้ันสูง 3(3-0-6) 
326-671 ปรสิตวิทยาข้ันสูง  3(3-0-6) 
326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง  3(3-0-6) 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ3   

326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) คงเดิม 

326-692 วิทยานิพนธ3 18(0-54-0) ปรับหน[วยกิตเป:น 22(0-66-0) 

326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

คงเดิม 

326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

326-891 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

326-892 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 
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ก-2 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข7อเสนอแนะของผู7ทรงคุณวุฒิกับการดำเนินการของผู7รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 1 ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
General comments. 
This is a fairly standard description of a program 
for Microbiology. It seems not much different 
from the previously existing one. There is no 
consideration on the effect of rapid 
advancement of many technologies that will 
change the practice of microbiological research, 
application and innovation. Microbiology is 
rapidly changing to a big data science. With 
exponential accumulation of various omics data, 
the future microbiologists need a systemic way 
to extract that information to guide their 
experimental works, however small and in 
whatever aspects the works are. Modern 
microbiologists need to be equipped with the 
skill to interpret (not necessarily analyze) 
information generated from various data 
analytics techniques, including bioinformatics, 
mathematical modelling, etc., and inevitably, 
finally with the prediction generated by artificial 
intelligence. The course may already intend to 
do that but need to express it explicitly in the 
texts. 
Specific Comments: 
Page 5 Item 11 
It is unacceptable that the revision of the 
program does not consider the impact of science 
and technology advancement explicitly. This 
needs to be added. At least the consideration 
should include the impacts of NGS and the 
existing depository of the results of several 
million isolates, metagenomics sequencing, 
CRISPR-cas gene editing technology, and 
synthetic biology. 

ปรับปรุงแนวทางการเขียน คำอธิบายรายวิชา และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังให้ทันสมัยขึ้น โดยเพิ่มเติม
ความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาเทคโนโลยีโอมิกส์ของ
จุล ินทรีย ์และสอดแทรกเนื ้อหาด้านชีวสารสนเทศ 
และเนกซ์เจเนอเรชั่นซีเควนซิง ไว้ในรายวิชาบังคับ 326-
503 จุลชีววิทยาทันสมัย และชีววสารสนเทศเพื ่อการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลโอมิกส์ของจุลินทรีย์ ใน
รายวิชา 326-513 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล ซึ ่งเป็น
รายวิชาเลือกสำหรับผู้เรียนที่ต้องการต่อยอดการเรียนรู้
เชิงลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงโดยเพิ ่มเติมข้อมูลในส่วนของผลกระทบจาก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโอมิกส์และเทคโนโลยีการ
อ่านลำดับเบสรุ่นใหม่ (Next Generation Sequencing) 
ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
Page 8 Item 13  
It is good that the students will have a chance to 
attend bioinformatics and evolutionary biology 
course. Nevertheless, I believe that some 
exposure to both should be compulsory. 
 
Page 28 
326-500 
It is not clear what this course is for. However, 
the described contents look very old. The 
important concepts of molecular biology such as 
the concept of pangenome, evolutionary 
microbiology are not mentioned. If PCR is 
mentioned, there are plenty other techniques 
that should be as well, including CRISPR-cas, 
sequencing technology, etc. 
 
326-501  
The English name is wrong. 
 
 
326-502  
There should be topics on the availability of 
international databases and webapps as 
resources for planning research. 
 
Page 29 
326-503  
The Modern Microbiology must at least include 
the concept of pan-genome and 3rd generation 
(long-read) sequencing technology.  
It should be emphasized that a role of modern 
microbiologists is to interpret information 
generated from bioinformatics analysis not 
necessarily do the analysis themselves, which 
may be done better by bioinformaticians. For 
example, with genome sequences, a task of a 

 
ปรับปรุงโดยสอดแทรกเนื้อหาด้านชีวสารสนเทศ และ       
จุลชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ ไว้ในรายวิชาบังคับ 326-503 
จุลชีววิทยาทันสมัย 
 
 
 
รายวิชา 326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ ้มกันวิทยาและ       
ชีวโมเลกุลเป็นรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้เรียนทุกแผน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เนื้อหาจึงเป็นเนื้อหาพื้นฐานท่ี
สำคัญในเบื ้องต้น เพื ่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด
การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุลได้ 
 
 
 

 
 

หลักสูตรขออภัยในความผิดพลาดจากการพิมพ์ ทั้งนี้ได้
ชื่อภาษาอังกฤษเป็น “Biosafety and Biosecurity” ให้
ถูกต้องตรงกันแล้ว 
 
ปรับเพิ่มหัวข้อ ฐานข้อมูลวิชาการระดับนานาชาติและ
แอพพลิเคชั ่นเพื ่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย ใน
รายวิชา 326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทาง 
จุลชีววิทยา ตามคำแนะนำ 
 
 
ปรับเพิ่มหัวข้อ แพนจีโนมและเทคโนโลยีการหาลำดับ
เบส รุ ่นที ่ 3 ในรายวิชา 326-513  จุลชีววิทยาระดับ
โมเลกุล โดยรายวิชา 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย          
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนชีวสารสนเทศ และเนกซ์เจเนอ
เรช่ันซีเควนซิง  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
bioinformatician is to create a phylogenetic tree. 
The task of a microbiologist is to interpret what 
the tree means. Adequate interpretation almost 
always requires some evolutionary reasoning. 
 
326-504 
This course should at least include the 
description of processes and regulatory 
requirements of product development, such as 
vaccines, diagnostics, drugs, etc. 
 
Page 30 
326-513 
Although the primary concept of microbiome is 
quite molecular, it seems that the topic may not 
fit well here and may be best treated in 
Integrated Microbiology. 
 
Page 36 
318-503 
The course seems to be very generic and may be 
heavily biased to human genomes. I am not 
confident that this is a good course for 
microbiologists. 
 
 
 
Page 37 
328-522 
Modern techniques should include 3rd 
generation sequencing and single cell 
sequencing. It may also be a good place to put 
in some synthetic biology concepts. 

 
 
 
 
 
ปรับเพิ่มหัวข้อ ขั้นตอนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชีววัตถุและชุดทดสอบทางจุลชีววิทยา ในรายวิชา 
326-504 ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม
ทาง จุลชีววิทยา ตามคำแนะนำ 
 
 
 
ย ้ายห ัวข ้อไมโครไบโอมไปไว ้ ในรายว ิชา 326-503             
จุลชีววิทยาทันสมัย เนื ่องจากรายวิชา 326-505 หลัก        
จุลชีววิทยา เป็นรายวิชาพื้นฐานที่เปิดสำหรับผู้เรียนที่จบ
จากสาขาวิชาอ่ืนเท่าน้ัน 
 
 
รายวิชา 318-503 ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ่ เป็นรายวิชาเลือกที่เปิดสอน
โดยหลักสูตรอื่น ที่หลักสูตรฯ เห็นว่าน่าสนใจเน่ืองจาก
ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลพันธุกรรมของมนุษย์เข้ากับ
ไมโครไบโอม และความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และเช้ือ        
ก่อโรค โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรค COVID-19 ท่ีอุบัติข้ึนมาใน
ปัจจุบัน 
 
 
ร า ย ว ิ ช า  32 8-522 เ ท ค น ิ ค ท ั น ส ม ั ย ท า ง พ ั น ธุ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นรายวิชาเลือกเปิดสอนโดยหลักสูตร
อื ่น ซึ ่งคำอธิบายรายวิชาเป็นไปตามที ่กำหนดโดย
หลักสูตรนั้น อย่างไรก็ตามหัวข้อเทคโนโลยีการหาลำดับ
เบส รุ่นที่ 3 อยู่ในรายวิชา 326-513  จุลชีววิทยาระดับ
โมเลกุล 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 2 ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ มณีกาญจน์ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ความเห็นท่ัวไปเก่ียวกับการจัดทำรูปเล่มของหลักสูตรฯ 
1.1 หลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกควร
จัดทำแยกเล่มกัน เนื ่องจากว่าข้อกำหนดต่าง ๆ       
ในหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก จะแตกต่างกัน เช่น 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร, โครงสร้าง
หลักสูตร, กระบวนวิชาเรียน, การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ที่เป็นวิทยานิพนธ์, และอื่น ๆ ทำให้ผู ้อ่านอาจเกิด
ความสับสนได้ ถึงแม้ว่าจะใส่หัวข้อไว้เป็น “ระดับ
ปริญญาโท” และ “ระดับปริญญาเอก” ไว้แยกกันก็
ตาม และในบางครั้งการจัดพิมพ์ก็มีการพิมพ์ตกหล่น
ในการใส่หัวข้อ “ระดับปริญญาโท” “ระดับปริญญา
เอก” เช่น หน้า 12 หัวข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาไม่ได้ใส่หัวข้อ “ระดับปริญญาโท” ก่อนจะข้ึน
หัวข้อ แผน ก1 และในหน้า 13 ก็ไม่ได้ใส่หัวข้อ 
“ระดับปริญญาเอก” ก่อนที่จะขึ ้นหัวข้อ แบบ 1.1 
เป็นต้น  

          ตัวอย ่างอ ีกอ ันหนึ ่งท ี ่ทำให ้ เห ็นว ่าการเอา
หลักสูตร “ระดับปริญญาโท” และ “ระดับปริญญา
เอก” มาเขียนรวมกันไว้ในเล่มเดียวกันอาจทำให้
ผู้อ่านเกิดความสับสนได้ เช่น ในหัวข้อ 3.1.4 แผนการ
ศึกษา หน้า 25 ไม่ได้ระบุว่าแผนการศึกษาไหนเป็น
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ผู้อ่านจะต้องทราบ
และจำได้ว่า แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทจึงจะอ่านแผนการ
ศึกษาในหน้าท่ี 25 ได้เข้าใจว่าเป็นแผนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

          ในทำนองเดียวกันในหน้าท่ี 26 และ 27 ผู้อ่าน
เล่มหลักสูตรจะต้องจำให้ได้ว่า แผนการศึกษาแบบ 
1.1, 1.2, 2.1, และ 2.2 เป็นแผนการศึกษาของระดับ
ปริญญาเอก จึงจะอ่านแผนการศึกษาเหล่าน้ีได้เข้าใจ 

          ดังนั ้นหากสามารถจัดทำเล่มหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกแยกเล่มกันจะดี
ท่ีสุด 

1.2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร, 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ย้อนหลัง 5 ปี ของอาจารย์แต่ละท่านควรใส่ให้ครบ

1. หลักสูตรน้อมรับความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ 
หลักสูตรได้ปรับปรุงแนวทางการเขียนและการแสดง
ข้อมูลระหว่างระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้
ชัดเจนขึ ้นแต่ยังคงการรวมเล่มไว้ตามแนวทางท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดจนแนวทางการเขียนและ
การแสดงข้อมูลเป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตามความเป็นจริงของแต่ละท่านว่ามีปริมาณมากน้อย
เพียงใดตามความเป็นจริง ทั ้งนี ้เพื ่อที ่ผ ู ้ม ีหน้าท่ี
ประเมินหลักสูตร, ผู้สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตร 
ตลอดจนนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกที ่เข้าศึกษาในหลักสูตรอยู ่แล้ว จะได้ทราบถึง
ศักยภาพและผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์แต่ละท่านใน
หลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ทิศทางการวิจัยของท่านไป
ทางไหน เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือเชื้อตัวไหนเป็นการ
เฉพาะ เพื่อนำไปประกอบการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต่อไปได้ และเป็นการแสดงศักยภาพท่ี
แท้จริงจากผลงานของแต่ละท่านได้ แต่เท่าที่ปรากฏ
ในหลักสูตรฯ นั้น แต่ละท่านใส่ไว้เพียง 3 เรื่องเท่าน้ัน 
เพ่ือให้ครบตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กำหนดเท่าน้ัน ซ่ึงจะไม่
สะท้อนศักยภาพที ่แท้จริงของอาจารย์แต่ละท่าน 
เข้าใจว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีผลงานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี
มากกว่า 3 เร่ือง 

 
2. ในภาพรวมเป็นหลักสูตรที ่ด ีท ันสมัย มีการปรับ
กระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ (พรบ.) ใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้น เช่น ร่าง 
พรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นต้น แต่เนื่องจาก
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในสาขาวิชาจุลชีววิทยาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จึงมีความเห็นว่า
เนื้อหาของกระบวนวิชา “326-501 ความปลอดภัย
ทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Modern Microbiology)” น่าจะมีความจำเพาะลง
ไปในส่วนที่เกี่ยวกับ “ตัวเชื้อและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา” มากกว่าท่ี
เรียนรู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพโดยรวมซึ่งจะกว้างเกินไป ควร
จะได้เรียนรู้กฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับนักจุลชีววิทยา
โดยตรง เช่น พรบ.เชื ้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 
2558, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา, 
ซึ่งจะเกิดประโยชน์และเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักศึกษา
ในขณะท่ีทำวิทยานิพนธ์ และหลังจากจบการศึกษาไป
แล้วและไปปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในหน่วยงาน
ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 อยู่ในหัวข้อ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ส่วนตัวเชื ้อและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในห้องปฏิบัต ิการจุลชีวว ิทยา หลักสูตร
ได้เพ่ิมเติมเน้ือหาเรื่องสารก่ออันตรายทางชีวภาพและ
ระดับความเสี ่ยงของจุล ินทรีย ์ก ่อโรค และปรับ
คำอธิบายรายวิชาใหม่ให้ครอบคลุมแล้ว 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนวิชา 326-501 
คือ ชื่อกระบวนวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษว่า “Modern 
Microbiology” มีความหมายไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย 
“ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ” ควรที ่จะปรับเปลี ่ยนช่ือ
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและสอดคล้องก ับช่ือ
ภาษาไทย 

          อาจจะเป ็นการพ ิมพ ์ผ ิดหร ือไม่? ลองด ู ใน
คำอธิบายรายวิชาในหน้าท่ี 28 กระบวนวิชา 326-
501 ชื ่อภาษาอังกฤษ “Modern Microbiology” 
และในหน้า 29, กระบวนวิชา 326-503 ก็ใช้ ช่ือ
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  “Modern Microbiology” 
เช่นเดียวกันทั ้งๆ ที่ชื ่อกระบวนวิชาภาษาไทยของ
กระบวนวิชาท้ังสองมีความแตกต่างกัน  

 
3. การท่ีทางหลักสูตรได้กำหนดให้ 
- กระบวนวิชา 326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 

- กระบวนว ิชา  326-502 ระเบ ียบว ิธ ี ว ิ จ ั ยทาง                
จุลชีววิทยา  

          มาเป็นกระบวนวิชาบังคับในระดับปริญญาโท 
และในระดับปริญญาเอกได้เพิ่มกระบวนวิชาบังคับอีก
กระบวนวิชาหน่ึงคือ 

- กระบวนวิชา 326-601 การเขียนและตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์   

 เป็นเรื่องที่ดีในแง่ที่จะปูพื้นฐานเบื้องต้นของการทำ
วิจัย เพื ่อเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปร ิญญา เอก  และการต ีพ ิ มพ ์ ผลงานว ิ จ ั ย ใน
วารสารวิชาการต่อไป 

          ประเด็นในการพิจารณาก็ค ือ กระบวนวิชา
พ้ืนฐานท่ีจำเป็นน้ีควรท่ีจะต้องบังคับในแผนการศึกษา
ทุกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาเอกทุก
แผนที่นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีความลึกซ้ึง 
และต้องเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใน
ระดับนานาชาติ ในหลักสูตรฯ นี้เพียงบางแผนการ
ศึกษา ได้แก่ แบบ 2.2 เท่านั ้นที ่ได้เรียนครบทั้ง 3 
กระบวนวิชา  แต่แบบ 1.1, 1.2, และ 2.1 ได้เรียน

หลักสูตรขออภัยในความผิดพลาดจากการพิมพ์ ทั้งน้ี
ไ ด ้ ช่ื อ ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ เ ป ็ น  “Biosafety and 
Biosecurity” ให้ถูกต้องตรงกันแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. รายวิชาดังกล่าวที่กล่าวมาส่วนใหญ่ได้จัดเป็นรายวิชา
บังคับให้กับนักศึกษาทุกแผนแล้ว โดยนักศึกษาแผนท่ี
ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ให้ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับ
หน่วยกิต อย่างไรก็ตาม มีเพียงรายวิชา 326-502 
จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา ที่บังคับ
เฉพาะบางแผนการศึกษา ซึ ่งอาจารย์ท ี ่ปร ึกษา
สามารถพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ตาม
ความเหมาะสม 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
บางกระบวนวิชาเท่านั้น หากเป็นไปได้ทุกแผนการ
ศึกษาในระดับปริญญาเอกควรบังคับทั้ง 3 กระบวน
วิชาน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาตรี 
ได้แก่ แบบ 1.1 และ 2.2 

 
4. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า 69) 
ควรระบุไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนว่าในแผนการศึกษา
แต่ละแบบในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะต้อง
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระด ับนานาชาต ิท ี ่ม ีอย ู ่ ในฐานข้อม ูล SCOPUS, 
PubMed, หรือ Web of Science จำนวนก่ีเร่ือง และ
นักศึกษาเป็นชื ่อแรกกี ่เรื ่อง ทั้งนี ้เพ่ือให้มาตรฐาน
การศึกษาในระดับปริญญาเอกของประเทศไทย
สามารถเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศได้  

 
5. หากสามารถเขียนหัวข้อ “ความโดดเด่นของหลักสูตร
น ี ้ท ี ่ แตกต ่างจากหล ักส ูตรท ี ่ ใกล ้ เค ียงก ันของ
สถาบันการศึกษาอื่น” ไว้ในหลักสูตรชี้ให้เห็นจุดเด่น
ชัดเจนจะเป็นแรงดึงด ูดใจให้น ักศึกษาสนใจใน
หลักสูตรน้ีมากข้ึน 

 
6. เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็น “หลักสูตรนานาชาติ” มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ควรที่จะมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง รวมถึงประเทศ
จีนด้วยที่เป็นตลาดใหญ่และในปัจจุบันนักศึกษาจีน
นิยมมาเรียนต่อในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก 

 
7. ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ควรต้องมีการสำรวจความ
คิดเห็นความต้องการผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตร
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ, ความเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้ใช้บัณฑิตเป็นระยะๆ เพื่อจะได้
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป 

 
 
 
 
 
 
4.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม
ข้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์ว ่าด ้วย
การศึกษาชั ้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซ่ึง
ได้ระบุรายละเอียดไว้แล้ว สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน
ให้เป็นไปตามท่ีแหล่งทุนกำหนด 

 
 
 
 
 
5.  ได้เพิ ่มเติมใน หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หัวข้อ ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และหมวด 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
หัวข้อคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
 
6. หลักสูตรน้อมรับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและจะ
นำไปพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
7. หลักสูตรน้อมรับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและจะ
นำไปพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 3 รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุดแข็ง: เป็นหลักสูตรท่ีมีความเข้มแข็ง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. วิชา 326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการ
รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นวิชาที่จำเป็น
มาก ควรจัดเป็นรายวิชาบังคับ แม้ว่าผู้เรียนจะสอบ
ผ่าน เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อโรคจำเป็นต้องมีหลักฐานการอบรม หากเป็นไปได้ 
หลักสูตรควรออกหนังสือรับรองให้กับผู้ที่ลงทะเบียน
เรียนด้วย แต่การขอรับรองจำเป็นต้องมีการทำ
ปฏิบัติการตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุ 

 
 
2.  วิชา 326-504 การคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม
ทางจ ุลช ี วว ิทยา  ควรปร ับช ื ่ อว ิ ชา ให ้ม ี คำ ว่า 
Innovation และ Microbiology อยู่ด้วย เพ่ือบ่งบอก
ให้ผู ้ เร ียนเข้าใจถึงเนื ้อหาของวิชาได้ง ่ายว่าเป็น
นวัตกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา 

 
3.  การที่หลักสูตรมีนักศึกษาปริญญาโท 7-8 ต่อปีเป็นตัว
เลขที่ดีมาก แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร
มีนโยบายอย่างไรในการส่งเสริมให้มีจำนวนนักศึกษา
ตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
4.  เห็นด้วยกับที่นำรายวิชาสัมมนาของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทไปเริ่มเรียนตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 
2 จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในวิทยานิพนธ์เร็ว
ขึ้น และมีเวลาทุ่มเทสำหรับการทำวิทยานิพนธ์มาก
ข้ึน 

 
5.  หน้า 59 ความคาดหวังผลการเรียนรู้ แผนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หัวข้อ แบบ 1.1 และ แบบ 1.2        
แก้เป็น แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 

1.  ได ้ปร ับเป ็นรายว ิชาบ ั งค ับตามคำแนะนำของ
ผู ้ทรงคุณวุฒิแล้ว และขณะน้ีหลักสูตรร่วมกับทาง
คณะในการเตรียมยื่นขอรับรองหน่วยงานที่มีหลักสูตร
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจากกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ซ่ึงในอนาคตจะสามารถออกหนังสือรับรอง
ให้แก่นักศึกษาที่เรียนผ่านได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ได้กำหนดให้มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 
14 ชั่วโมง เป็นปฏิบัติการจำนวน 2 ชั่วโมง 45 นาที 
ซ่ึงรายวิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาครบถ้วนตามประกาศ 

 
2. ปรับช่ือรายวิชาเป็น 326-504 ความคิดสร้างสรรค์และ
การจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา Creativity and 
Microbiological Innovation Management 

 
 
 
3. สาขาวิชาจุลชีววิทยาเป็นสาขาเฉพาะทางที่จำเป็น 
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนส่วนใหญ่ คือ นักศึกษาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องการเรียนต่อกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเดิม ทำให้หลักสูตรมีนักศึกษาเข้า
เรียนตามเป้าหมาย นอกจากนี้นักศึกษามีแรงจูงใจ
จากทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยคณะ และการขอทุน
สนับสน ุนการว ิจ ัยท ั ้ งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
4. หลักสูตรน้อมรับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
5. หลักสูตรรับทราบและดำเนินการปรับปรุงแล้ว 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 
จุดแข็ง:  เป็นหลักสูตรท่ีดี 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  วิชา 326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการ
รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ควรเปิดให้นักศึกษา
คณะอ่ืน ๆ มาลงเรียนได้ด้วย และควรเป็นวิชาบังคับ
สำหรับนักศึกษาจุลชีววิทยา 

 
2.  วิชา 326-504 การคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม
ทางจุลชีววิทยา ควรปรับชื่อวิชาให้ภาคเอกชนเข้าใจ
ง่ายขึ้น เมื่อบัณฑิตไปสมัครงาน และรายวิชานี้ต่าง
จากวิชา 326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา
อย่างไร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  การเรียน course work ท้ังหมดภายในภาค
การศึกษาเดียว ดูแน่นเกินไปหรือไม่? 

 
 
 
4.  รายวิชา 326-601 การเขียนและตีพิมพ์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ ควรปรับให้เป็นวิชาบังคับสำหรับระดับ
ปริญญาเอก เน่ืองจากเป็นวิชาสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม
ให้นักศึกษาท่ีจบได้มีทักษะตรงตาม PLO 

 

1.  หลักสูตรได้ปรับเป็นรายวิชาบังคับตามคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

 
 
 
2.  ได้ปรับชื่อรายวิชาเป็น 326-504 ความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา Creativity 
and Microbiological Innovation Management 
และม ีความแตกต ่างอย ่างช ัดเจนจากรายว ิชา           
326-502 จ ริยธรรมและระ เบ ี ยบว ิ ธ ี ว ิ จ ั ยทา ง                
จุลชีววิทยา เนื่องจากรายวิชา 326-502 มุ่งเน้นการ
ให้ความรู้ตลอดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
เช่น จรรยาวิชาชีพวิจัย จริยธรรมการวิจัยการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบการทดลอง การ
วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย หลักชีวสถิติ การ
เขียนบทความปริทัศน์ และการสื่อสารและเผยแพร่
ผลงานวิจัย แต่รายวิชา 326-504 มุ ่งเน้นการให้
ความร ู ้ ในการสร ้างนว ัตกรรมและการจ ัดการ
นวัตกรรมที ่ต่อยอดจากงานวิจัย เช่น การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมโดยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) การเข ียนแผนธ ุรก ิจและการ
นำเสนอแผนธุรกิจ และการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 
3.  ได้ปรับให้รายวิชา 326-504 ความคิดสร้างสรรค์และ
การจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา และรายวิชา
เลือกบางส่วนอยู่ในภาคการศึกษาท่ี 2 แล้วตาม
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
4.  ได้ปรับเป็นรายวิชาบังคับตามคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. หลักสูตรควรมีรายวิชาพื้นฐานทางจุลชีววิทยา เช่น 

General Microbiology เพ่ือปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษา 
การปรับพื้นฐานด้วยวิชา 326-500 หลักสำคัญทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุล เป็นวิชาแรกอาจยาก
เกินไป 

 
6.  หลักสูตรควรมีรายวิชาท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ISO17025 

 

5.  สำหรับนักศึกษาที่จบจากต่างสาขา หรือ สถาบันอ่ืน
สามารถเลือกเรียนรายวิชา 326-505 หลักจุลชีววิทยา 
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานที่สำคัญทางจุลชีววิทยา 
ภูมิคุ้มกันวิทยา และชีวโมเลกุล 

 
 
6.  เนื ่องจากหัวข้อนี ้เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษา
ร ะ ด ั บ ป ร ิ ญญ า ต ร ี ส า ข า ว ิ ช า จ ุ ล ช ี ว ว ิ ท ย า                           
ม.สงขลานครินทร์ ปัจจุบันผู ้เข้าศึกษาต่อที ่เกือบ
ทั้งหมดมาจากสถาบันเดิม มีความรู้ด้านดังกล่าวแล้ว 
อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา
จากสถาบันอื ่น หลักสูตรได้เพิ ่มหัวข้อการประกัน
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและจัดการ
โรงงานอุตสาหกรรมทางจุลชีววิทยาไว้ในรายวิชา 
326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ซึ่งเป็นรายวิชา
เลือกให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
เหมาะสม 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 5 ดร.รพีพัฒน์ มาวิจักขณ์ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. จากปัญหาที่พบในบัณฑิตในระดับปริญญาเอกที่เข้ามา
ทำงาน ส่วนมากบัณฑิตที่จบในประเทศมีความรู้แต่ยัง
ต้องการความเข้าใจในปรัชญาของวิทยาศาสตร์ ซ่ึง
อาจไม่สามารถสร้างเป็นวิชาได้ แต่ต้องมาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา ช่วยสอดแทรกจากการทำงานวิจัยระหว่าง
ยังเป็นบัณฑิต 

 

2. ความคาดหวังในบัณฑิตที่จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆให้แก่ประเทศชาตินั ้น บางครั้งจำเป็นต้องใน
บัณฑิตได้เห็นปัญาจริง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม
จริง การทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือร่วมกับชุมชน 

น่าจะมีส่วนช่วยให้บัณฑิตสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้ความสามารถไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ จนเกิด
เป็นนวัตกรรมได้ 

 

3. การสร้างนวัตกรรม ไม่ได้ต้องการเพียงความรู้ทางด้าน

ที่บัณฑิตชำนาญเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ศาสตร์ทางด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำนวัตกรรมที่คิดค้น ไป
ใช้ได้ เช่น ความรู ้ทางด้านการทำ ISO ความรู ้ทาง
กฎหมาย ความรู ้ทางการเขียนสิทธิบัตร ความรู้
ทางด้านบัญชี และ ความรู้ทางด้านการทำธุรกิจ ถ้า
เป็นไปได้ อาจจะมีวิชาเลือกการต่อยอดนวัตกรรม

หรือการแนะแนวทางให้แก่บัณฑิต เพื่อสามารถให้
บัณฑิตที ่จบไปและอยากสร้างกิจการของตัวเอง 
สามารถดำเนินธุรกิจได้ 

1. หลักสูตรน้อมรับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

2. หลักสูตรน้อมรับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

3. หลักสูตรน้อมรับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ

จัดทำรายวิชาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 6 คุณรัชนีพร รอดสุข บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
จุดแข็ง: โดยภาพรวมของการจัดหลักสูตรสำหรับ รายวิชาบังคับและวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรมีความเหมาะสม
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านจุลชีววิทยา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  ทักษะด้านความรู ้ที ่ใช้ในการทำงาน (Hard skills) 
หลักสูตรนี ้เป็นหลักสูตรนานาชาติอยู ่แล้ว ดังน้ัน 
นักศึกษาต้องมีทักษะด้านภาษาอยู่ในระดับดีกันทุก
คน แต ่อาจจะเน ้นเพ ิ ่มเต ิมเก ี ่ยวก ับหล ักส ูตร 
grammar มากข ึ ้น ซ ึ ่ ง เป ็นจ ุดบอดของเด ็กไทย 
เนื่องจากมีความสำคัญในการใช้เขียน manuscript 
ของงานว ิจ ัย สำหร ับการต ีพ ิมพ ์วารสารระดับ
นานาชาติ 

 
2.  หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (รายละเอียดหน้า28) เป็น
หลักสูตรที่ดีมากสำหรับผู้ที ่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีเรื่องพระราชบัญญัติเช้ือ
โรค รวมอยู่ด้วยแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีอยากให้เพ่ิมเติม 
แต่ถ้ามีแล้วถือว่าดีมาก (พระราชบัญญัติ เช้ือโรค และ
พิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558) 

 
3.  ควรเพิ่มเติมหลักสูตรเกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับบัณฑิต เช่น GMP & HACCP, Food 
sanitation, ISO/IEC 17025, Hygenic design เ ป็ น
ต้น 

 
 
 
 
 
 
4.  ควรเพิ่มเติมหลักสูตรเกี่ยวกับ Cost management 
เพราะ ต้นทุนค่าตรวจวิเคราะห์ จะเป็นต้นทุนส่วน
หนึ่งที่จะบวกเข้าไปกับต้นทุนการผลิตสินค้านั้น ๆ ถ้า
บริหารต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ได้ดี  ก็จะช่วยลด
ต้นทุนของการผลิตสินค้าลงได้ 

 

1. เห็นด้วยกับคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ การฝึกทักษะ
ด ้ าน  grammar ได ้ จ ั ด เป ็นก ิ จกรรมเสร ิม  และ
สอดแทรกไว ้ในรายวิชา 326-601 การเข ียนและ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
2. รายวิชานี ้ครอบคลุมกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงพระราชบัญญัติ 
เช้ืคโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 แล้ว 

 
 
 
 
3. เนื ่องจากหัวข้อนี ้เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษา
ร ะ ด ั บ ป ร ิ ญญ า ต ร ี ส า ข า ว ิ ช า จ ุ ล ช ี ว ว ิ ท ย า                          
ม.สงขลานครินทร์ ปัจจุบันผู้เข้าศึกษาต่อเกือบท้ังหมด
มาจากสถาบันเดิม มีความรู้ด้านดังกล่าวแล้ว อย่างไร
ก็ตามเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบัน
อื ่น หลักสูตรได ้เพ ิ ่มห ัวข ้อการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมทางจุลชีววิทยาไว้ในรายวิชา 326-511 
ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกให้
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม 

 
4. ได ้ เพ ิ ่มเต ิมหัวข ้อด ังกล ่าวในรายว ิชา 326-504 

ความคิดสร6างสรรค3และการจัดการนวัตกรรมทาง      

จุลชีววิทยา 
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5. ควรเพิ่มเติมหลักสูตรในเชิงบริหารจัดการงาน หรือ 
การบริหารจัดการคน เนื่องจากวุฒิที่จบมาจำเป็นต้อง
มีผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นทักษะการบริหารงานของผู้ท่ี
เรียนจะไม่มี  เมื ่อเทียบกับผู้มีประสบการณ์ในการ
ทำงาน หากได้พัฒนาหรือมีความรู้จะเป็นประโยชน์ใน
การทำงาน 

 
6.  ควรเพิ่มวิชาเลือกเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้วยระบบ 

BI (Business Intelligence-BI) เนื่องจากตามวุฒิแล้ว
นั้นผู้ที่จบมา ต้องสามารถนำเสนอภาพรวมของงานท่ี
ตนเองรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย 

 
 
7.  ควรเพิ ่มว ิชาเล ือกเกี ่ยวกับการจัดการโครงการ  
แนวคิดเชิงนวัตกรรม 

 
 
8.  ทักษะด้านอารมณ์ การพัฒนาตนเอง (Soft skills) 
เป็นทักษะด้านที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่เมื่อบัณฑิต
สำเร็จการศึกษา และต้องประกอบวิชาชีพ ซึ่งควรมี
การพัฒนาเพิ ่มเติม เพื ่อเตรียมความพร้อม หัวข้อ  
ต่าง ๆ ดังน้ี 
- ก า ร พ ั ฒ น า บ ุ ค ล ิ ก ภ า พ  ( Personality 

development) ซึ่งเป็นด่านแรกที่จะใช้ปรับปรุง
ตัวเองเม่ือไปสัมภาษณ์งาน หรือพบปะผู้คน 

-  ทักษะการนำเสนอ และสื่อสาร (Presentation & 
Communication skill) 

-  การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงระบบและการตัดสินใจ
( Analytical thinking, Systematic thinking & 
Decision making) 

-  การบริหารเวลา (Time management) 
-  การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน (Team building) 

 
9. ความไม่สอดคล้องตรง 

- แบบ 2.1 หน้า 18 ระบุ 7 หน่วยกิต แต่ในหน้า 20 
ระบุ 6 หน่วยกิต 

- หน้า 1  สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร ์ช ีวภาพ หรือ   
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

5. ได้สอดแทรกหัวข้อภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน 
(leadership and people skills) และการจัดการ
และมอบหมายงาน (organisation and delegation)
ไว้ในรายวิชา 326-502 จริยธรรมและระบียบวิธีวิจัย

ทางจุลชีววิทยา 
 
 
 
6 .  ได ้ เพ ิ ่ ม เต ิ มห ั วข ้ อธ ุ รก ิ จอ ั จฉร ิ ยะ  (Business 

Intelligence) ใ น ร า ย ว ิ ช า  326-504 ค ว า ม คิ ด

สร6างสรรค3และการจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา 
อย่างไรก็ตามผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน
หัวข้อดังกล่าวซ่ึงเปิดสอนโดยหลักสูตรอ่ืนเพ่ิมเติมได้ 

 
7. ได้เพิ่มเติมรายวิชา 326-504 ความคิดสร6างสรรค3และ

การจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยาแล6ว 
 
 
8.  ทักษะด้านการนำเสนอ ทักษะด้านการคิด และทักษะ
การทำงานเป็นทีมได้สอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียน 
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้
เพิ่มเติมรายวิชา 326-504 ความคิดสร6างสรรค3และ

การจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา เป:นรายวิชา

บังคับ เพ่ือให6มั ่นใจว[านักศึกษาทุกคนบรรลุผลการ

เรียนรู 6ที ่คาดหวังในด6านที ่เกี ่ยวข6องกับการคิดเชิง

นวัตกรรม สำหรับทักษะอื ่น ๆ ที ่ผ ู 6ทรงคุณวุฒิ

เสนอแนะทางหลักสูตรได6พิจารณานำมาจัดเป:น

กิจกรรมเสริมโดยการเชิญผู6ทรงคุณวุฒิที่เชี ่ยวชาญ

จากภายนอกเพื ่อเตรียมความพร6อมให6นักศึกษามี

คุณสมบัติตามท่ีผู6ใช6บัณฑิตต6องการ 
 
 
 
 
9.  ได้ปรับแก้หน่วยกิตให้ถูกต้องตรงกันแล้ว สำหรับ
 สาขาวิชาที่ระบุในหน้า 1 นั้น จากการปรับเปลี่ยน
 โครงสร้างองค์กรทำให้ไม่มีหน่วยงานระดับภาควิชา



99 

 

 โดยหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาสังกัดอยู่ภายใต้
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 7 คุณดาวริน สุขเกษม ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ. 3) 
จุดแข็ง: การท่ีผู้จบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างนวัตกรรมเพ่ือควบคุมเช้ือก่อโรค หรือ 
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์นั้น มีความสอดคล้องกับนโยบาย อว. เรื่อง Reinventing มหาวิทยาลัย ท่ีเน้นการ
สร้างผู้ประกอบการให้มากกว่าการสร้างนักศึกษา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  ในเร่ืองของวัตถุประสงค์ท้ังระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก (หน้า 10) ควรเพ่ิมวัตถุประสงค์ข้อท่ี 5 

ว่า “สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ งานวิจัย สร้าง
นวัตกรรม พัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เพ่ือประกอบ
เป็นธุรกิจได้” 

 

2.  หน้า 49 ตาราง 2.2 ในคอลัมน์ผลการเรียนรู้ในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ควรเพ่ิมข้อท่ี 3 ว่า “มี
แนวคิดเชิงนวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สาขาท่ีทำวิจัยได้” 

 

3.  หน้า 50 ตาราง 2.3 ในคอลัมน์ผลการเรียนรู้ ควรเพ่ิม

ข้อท่ี 4 ว่า “ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ื่อการพัฒนาต่อยอด
การสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy)” 

1. ได ้ปร ับว ัตถ ุประสงค์ให ้ม ี ใจความสอดคล้องกับ

คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วโดยเน้นให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอก 

 

 

2. แนวคิดเชิงนวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อยู่

ใน PLO2 ซึ่งเป็นทักษะทางปัญญาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก 

 

 

3. ได้ปรับ PLO2 ให้มีใจความสอดคล้องกับคำแนะนำ
ของผู ้ทรงคุณวุฒิแล้วโดยเน้นการใช้ความรู ้ทางจุล
ชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ 
อาหาร หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้บริบท
ท่ีสำคัญของภาคใต้ 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย3ประจำหลักสูตร 

 
1. ศาสตราจารย3 ดร.ศุภยางค3  วรวุฒิคุณชัย 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Microbiology) 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 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 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

 326-441 วิทยาแบคทีเรียการแพทย3 3((2)-3-4) 

 326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 13(0-9-0) 

 326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 23(0-9-0) 

 327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-54-0) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Mitsuwan, W., Wintachai, P. and Voravuthikunchai, S.P. 2020. Rhodomyrtus tomentosa leaf 

extract and rhodomyrtone combat Streptococcus pneumoniae biofilm and inhibit 

invasiveness to human lung epithelial and enhance pneumococcal phagocytosis by 

macrophage. Current Microbiology 77(11): 3546-3554. 

2) Ontong, J.C. , Singh, S. , Nwabor, O.F. , Chusri, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2020. Potential 

of antimicrobial topical gel with synthesized biogenic silver nanoparticle using Rhodomyrtus 
tomentosa leaf extract and silk sericin. Biotechnology Letters 42(12): 2653-2664. 

3) Traithan, A. , Tongtawe, P. , Thanongsaksrikul, J. , Voravuthikunchai, S.  and Srimanote, P. 

2020.  Antibacterial mechanism of rhodomyrtone involves the disruption of nucleoid 

segregation checkpoint in Streptococcus suis. AMB Express 10(1): 1-13. 
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2. รองศาสตราจารย3 ดร.นงเยาว3 สวPางเจริญ 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Parasitology) 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3((2)-4-3) 

 326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ6มกัน 4((3)-3-4) 

 326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 5((4)-3-3) 

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

 326-205 จุลชีววิทยาทางการแพทย3สำหรับทันตแพทยศาสตร3 3((2)-3-4) 

 326-206 จุลชีววิทยา 4((3)-3-6) 

 326-271 ปรสิตวิทยาท่ัวไป 2((1)-3-2) 

 326-372 ปรสิตวิทยาทางการแพทย3 6((2)-3-3) 

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

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

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-671 ปรสิตวิทยาข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Imwong, M., Dhorda, M., Myo Tun, K., Thu, A.M., Phyo, A.P., Proux, S., Suwannasin, K., Kunasol, 

C. , Srisutham, S. , Duanguppama, J. , Vongpromek, R. , Promnarate, C. , Saejeng, A. , Khantikul, 

N., Sugaram R., Thanapongpichat S. , Sawangjaroen N. , Sutawong K., Han K.T., Htut Y. , Linn 

K., Win A.A., Hlaing, T.M., van der Pluijm, R.W., Mayxay, M., Pongvongsa, T., Phommasone, K., 

Tripura, R., Peto, T.J. , von Seidlein, L. , Nguon, C., Lek, D., Chan, X.H.S., Rekol, H., Leang, R., 

Huch, C. , Kwiatkowski, D. P. , Miotto, O. , Ashley, E. A. , Kyaw, M. P. , Pukrittayakamee, S. , Day, 

N. P. J. , Dondorp, A. M. , Smithuis, F. M. , Nosten, F. H.  and White, N. J.  2020.  Molecular 

epidemiology of resistance to antimalarial drugs in the Greater Mekong subregion:  an 

observational study. The Lancet Infectious Diseases 20(12): 1470-1480.  

2) Noisang, C., Meyer, W., Sawangjaroen, N. , Ellis, J. and Lee, R. 2020. Molecular detection of 

antimalarial drug resistance in Plasmodium vivax from returned travellers to NSW, Australia 

during 2008–2018. Pathogens 9(2): 101. 

3) Bunpa, S. , Chaichana, N. , Teng, J. L. L. , Lee, H. H. , Woo, P. C. Y. , Sermwittayawong D. , 

Sawangjaroen, N.  and Sermwittayawong, N. 2020. Outer membrane protein A (OmpA) is a 

potential virulence factor of Vibrio alginolyticus strains isolated from diseased fish.  Journal 

of Fish Diseases 43(2): 275-284. 
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3. รองศาสตราจารย3 ดร.ปรียานุช   บวรเรืองโรจน3 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3((2)-3-4) 

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

 326-424 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล6อม 3((2)-3-4) 

 326-426 เอนไซม3ของจุลินทรีย3และการประยุกต3ใช6 3((2)-3-4) 

 326-434 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3((3)-0-6) 

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

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

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต3 6((3)-6-9) 

 326-531 จุลชีววิทยาเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน 3((2)-3-4) 

 326-631 จุลชีววิทยาประยุกต3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-731 จุลชีววิทยาประยุกต3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Dueramae, S. , Borvornruengroj, P.  and Kantachote, D.  2017.  Enhancement of halophilic 

lipase production by Virgiballus alimentarius LBU20907 using a statistical approach and 

scale-p in a fermenter. Walailak Journal of Science and Technology 14(12): 921-939. 

2) Srikong, W. , Bovornruangroj, N. , Mittraparp- arthorn, P.  and Borvornruengroj, P. 

2017.  Antibacterial and antioxidant activities of differential solvent extractions from the 

green seaweed Ulva intestinalis. ScienceAsia 43(2), 88-95. 

3) Dueramae, S. , Borvornruengroj, P.  and Kantachote, D. 2017.  Purification and 

characterization of an extracellular lipolytic enzyme from the fermented fish- originated 

halotolerant bacterium, Virgibacillus alimentarius LBU20907. Chemical Papers 71(10), 1975-

1984. 
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4. รองศาสตราจารย3 ดร.ภารนัย สุขุมังกูร 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3((2)-3-4) 

 326-102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 4((3)-3-4) 

 326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 5((4)-3-3) 

 326-205 จุลชีววิทยาทางการแพทย3สำหรับทันตแพทยศาสตร3 3((2)-3-4) 

 326-206 จุลชีววิทยา 4((3)-3-6) 

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

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

 326-313 พันธุศาสตร3ของจุลินทรีย3 3((2)-3-4) 

 326-481 ไวรัสวิทยา 3((2)-3-4) 

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

 326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 13(0-9-0) 

 326-492 โครงงานทางจุลชีววิทยา 23(0-9-0) 

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ6มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 1((1)-0-2) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 
 326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 2((2)-0-4) 

 326-601 การเขียนและตีพิมพ3ผลงานทางวิทยาศาสตร3 2((2)-0-4) 

 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw  
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Sukkua, K., Rattanachuay, P., Khianngam, S., Hayeebilang, F. and Sukhumungoon, P. 2019. 

Molecular characteristics of extraintestinal pathogenic Eshcherichia coli from humans in 

Southern Thailand.  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 50( 5) , 

1-11. 

2) Seeyankem, B. , Sae- lim, A. , Puangsiri, W. , Rattanachuay, P.  and Sukhumungoon, P.  2019. 

Prevalence, virulence, antibiogram profiles, and genetic relationship of Staphylococcus 
epidermidis from meat in Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 

and Public Health 50(6), 1108-1117.  

3) Sukhumungoon, P., Bunnueang, N., Butsabong, N., Sae-Lim, A. and Rattanachuay, P. 2018. 

Characterization of Staphylococcus spp. from meat and ready- to- eat food, Hat Yai city, 

Songkhla, Thailand.  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 49(1) : 

96-107.  
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.อรมาศ  สุทธินุ่น 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Environmental Management) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3((3)-0-6) 

 326-312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย3 3((2)-3-4) 

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

 326-424 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล6อม 3((2)-3-4) 

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

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-505 หลักจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) 

 326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต3 6((3)-6-9) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 

 326-504 ความคิดสร6างสรรค3และการจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา 1((1)-0-2) 

 326-531 จุลชีววิทยาเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน 3((2)-3-4) 

 326-601 การเขียนและตีพิมพ3ผลงานทางวิทยาศาสตร3 2((2)-0-4) 

 326-631 จุลชีววิทยาประยุกต3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-731 จุลชีววิทยาข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

 326-793 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

 326-794 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

 326-795 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 1(0-2-1) 

 326-796 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 1(0-2-1) 

 326-797 สัมมนาจุลชีววิทยา 5 1(0-2-1) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Na-Phatthalung, W., Suttinun, O., Phungsai, P., Kasuga, I., Kurisu, F., Furumai, H. and 

Musikavong, C. 2021. Non-target screening of dissolved organic matter in raw water, 

coagulated water, and chlorinated water by Orbitrap mass spectrometry. Chemosphere 

264(2): 128437.  

2) Kietkwanboot, A., Chaiprapat, S., Müller, R. and Suttinun, O. 2020. Biodegradation of 

phenolic compounds present in palm oil mill effluent as single and mixed substrates by 

Trametes hirsuta AK04. Journal of Environmental Science and Health 55(8): 989-1002. 

3) Na-Phatthalung, W., Musikavong, C. and Suttinun, O. 2019. Degradation of N-

nitrosodimethylamine and its amine precursors by cumene-induced Rhodococcus sp. strain 

L4. Biodegradation. 30 (5): 375-388. 
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6. ผู7ชPวยศาสตราจารย3 ดร.กมลธรรม   อ่ำสกุล 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Microbiology) 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3((3)-0-6) 

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

 326-424 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล6อม 3((2)-3-4) 

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

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต3 6((3)-6-9) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 

 326-631 จุลชีววิทยาประยุกต3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

 326-694 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

 326-731 จุลชีววิทยาข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Martla, M. , Umsakul, K.  and Sudesh, K. 2018.  Production and recovery of poly( 3-

hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) from biodiesel liquid waste (BLW). Journal of Basic 

Microbiology 58(11): 977-986. 

2) Nawong, C., Umsakul, K. and Sermwittayawong, N. 2018. Rubber gloves biodegradation by 

a consortium, mixed culture and pure culture isolated from soil samples.  Brazilian Journal 

of Microbiology 49(3): 481-488. 

3) Akkharabunditsakul, V., Tanrattanakul, V. and Umsakul, K. 2017. Biodegradation of synthetic 

rubbers by a mixed culture isolated from various rubber factory soils in Songkhla, Thailand. 

International Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engineering 4(1): 33-37.  
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7. ผู7ชPวยศาสตราจารย3 ดร.กาญจนา  ศรีนิติวรวงศ3   
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3((2)-4-3) 

 326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา 4((3)-3-4) 

 326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 5((4)-3-3) 

 326-205 จุลชีววิทยาทางการแพทย3สำหรับทันตแพทยศาสตร3 3((2)-3-4) 

 326-206 จุลชีววิทยา 4((3)-3-6) 

 326-271 ปรสิตวิทยาท่ัวไป 2((1)-3-2) 

 326-313 พันธุศาสตร3ของจุลินทรีย3 3((2)-3-4) 

 326-361 ราวิทยา 3((2)-3-4) 

 326-372 ปรสิตวิทยาทางการแพทย3 6((2)-3-3) 

 326-481 ไวรัสวิทยา 3((3)-0-6) 

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

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ6มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 1((1)-0-2) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 
 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

 326-694 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Preeprem, S. , Bhoopong, P. , Srinitiwarawong, K. , Vuddhakul, V.  and Mittraparp-Arthorn, P. 

2019.  Antibiogram profiles and virulence characteristics of pandemic Vibrio 
parahaemolyticus isolates from diarrheal patients in Hat Yai hospital, Southern Thailand. 

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 50(1): 132-145. 

2) Kongrueng, J., Srinitiwarawong, K., Nishibuchi, M., Mittraparp-Arthorn, P. and Vuddhakul, V. 

2018.  Characterization and CRISPR- based genotyping of clinical trh- positive Vibrio 
parahaemolyticus. Gut Pathogens 10(1): 1-10. 

3) Paopradit, P. , Srinitiwarawong, K. , Ingviya, N. , Singkhamanan, K.  and Vuddhakul, V. 

2017.  Distribution and characterization of Stenotrophomonas maltophilia isolates from 

environmental and clinical samples in Thailand.  Journal of Hospital Infection 97( 2) :  185-

191.  
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8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  เสริมวิทยวงศ์ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3((2)-3-4) 

 326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา 4((3)-3-4) 

 326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 5((4)-3-3) 

 326-205 จุลชีววิทยาทางการแพทย3สำหรับทันตแพทยศาสตร3 3((2)-3-4) 

 326-206 จุลชีววิทยา 4((3)-3-6) 

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

 326-271 ปรสิตวิทยาท่ัวไป 2((1)-3-2) 

 326-351 วิทยาภูมิคุ6มกัน 3((2)-3-4) 

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

 326-481 ไวรัสวิทยา 2((2)-0-4) 

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ6มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 1((1)-0-2) 

 326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 

 326-505 หลักจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) 

 326-611  ชุดวิชาวิทยาภูมิคุ6มกันข้ันสูงและเทคนิคปฏิบัติการ 6((3)-6-9) 

 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Bunpa, S. , Chaichana, N. , Teng, J. L. L. , Lee, H. H. , Woo, P. C. Y. , Sermwittayawong, D. , 

Sawangjaroen, N. and Sermwittayawong, N. 2020. Outer membrane protein A (OmpA) is a 

potential virulence factor of Vibrio alginolyticus strains isolated from diseased fish. Journal 

of Fish Diseases 43(2): 275-284. 

2) Sermwittayawong, D. , Patninan, K. , Phothiphiphit, S. , Boonyarattanakalin, S. , 

Sermwittayawong, N.  and Hutadilok-Towatana, N. 2018. Purification, characterization, and 

biological activities of purified polysaccharides extracted from the gray oyster mushroom 

[Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.]. Journal of Food Biochemistry 42(5): e12606. 

3) Chemoh, W., Sawangjaroen, N., Nissapatorn, V. and Sermwittayawong, N. 2018. Genotyping 

of Toxoplasma gondii Isolated from cat feces in Songkhla, Southern Thailand.  Veterinary 

Parasitology: Regional Studies and Reports 13: 105-109. 
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9. ผู7ชPวยศาสตราจารย3 ดร.พิมลศรี  มิตรภาพอาทร 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร3) 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3((2)-3-4) 

 326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 5((4)-3-3) 

 326-205 จุลชีววิทยาทางการแพทย3สำหรับทันตแพทยศาสตร3 3((2)-3-4) 

 326-206 จุลชีววิทยา 4((3)-3-6) 

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

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

 326-313 พันธุศาสตร3ของจุลินทรีย3 3((2)-3-4) 

 326-361 ราวิทยา 3((2)-3-4) 

 326-441 วิทยาแบคทีเรียการแพทย3 3((2)-3-4) 

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

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

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ6มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 1((1)-0-2) 

 326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 

 326-504 ความคิดสร6างสรรค3และการจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา 1((1)-0-2) 

 326-513  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3((2)-3-4) 

 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

 326-793 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

 326-794 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

 326-795 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 1(0-2-1) 

 326-796 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 1(0-2-1) 

 326-797 สัมมนาจุลชีววิทยา 5 1(0-2-1) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Rattanaphan, P. , Mittraparp- arthorn, P. , Srinoun, K. , Vuddhakul, V.  and Tansila, N. 

2020.  Indole signaling decreases biofilm formation and related virulence of Listeria 
monocytogenes. FEMS Microbiology Letters 367(14): fnaa116. 

2) Rattanaphan, P. , Yaikhan, T. , Rachniyom, P. , Mittraparp- arthorn, P. , Vuddhakul, V.  and 

Tansila, N.  2020.  Altered virulence of non- indole-producing pathogenic bacteria by indole 

signaling. Songklanakarin Journal of Science and Technology 42(3): 515-520. 

3) Preeprem, S. , Singkhamanan, K. , Nishibuchi, M. , Vuddhakul, V.  and Mittraparp- arthorn, P. 

2019. Multiplex multilocus variable-number tandem-repeat analysis for typing of pandemic 

Vibrio parahaemolyticus O1:  KUT isolates.  Foodborne Pathogens and Disease 16(2) :  104-

113. 
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10. ผู7ชPวยศาสตราจารย3 ดร.วิภาวดี เสียงล้ำ   
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3((2)-4-3) 

 326-102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 4((3)-3-4) 

 326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 5((4)-3-3) 

 326-205 จุลชีววิทยาทางการแพทย3สำหรับทันตแพทยศาสตร3 3((2)-3-4) 

 326-206 จุลชีววิทยา 4((3)-3-6) 

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

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

 326-481 ไวรัสวิทยา 3((3)-0-6) 

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 

 326-513  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3((2)-3-4) 

 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Puntarut, J. , Sianglum, W. , Tanasawet, S. , Chonpathompikunlert, P.  and Sukketsiri, W. 

2020. Anti-inflammatory effect of tamarind seed coat extract against LPS-Induced RAW264.7 

macrophages . Sains Malaysiana 49(6): 1303-1312. 

2) Sianglum, W. , Muangngam, K. , Joycharat, N.  and Voravuthikunchai, S. P.  2019.  Mechanism 

of action and biofilm inhibitory activity of lupinifolin against multidrug-resistant enterococcal 

clinical isolates. Microbial Drug Resistance 25(10): 1391-1400. 

3) Mitsuwan, W., Jiménez-Munguía, I., Visutthi, M., Sianglum, W., Jover, A., Barcenilla, F., García, 

M., Pujol, M., Gasch, O., Domínguez, M.A., Camoez, M., Dueñas, C., Ojeda, E., Martínez, J.A., 
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Marco, F. , Chaves, F. , Lagarde, M. , López- Medrano, F. , Montejo, J. M. , Bereciertua, E. , 

Hernández, J.L., von Wichmann, M., Goenaga, A., García-Arenzana, J.M., Padilla, B., Padilla, 

C. , Cercenado, E. , García- Prado, G. , Tapiol, J. , Horcajada, J. P. , Montero, M. , Salvadó, M. , 

Arnáiz, A. , Fernández, C. , Calbo, E. , Xercavins, M. , Granados, A. , Fontanals, D. , Pintado, V. , 

Loza, E. , Torre-Cisneros, J. , Lara, R. , Rodríguez-López, F. , Natera, C. , Blanco, J.R. , Olarte, I. , 

Benito, N. , Mirelis, B. , Murillas, J. , Ruiz de Gopegui, E. , Espejo, H. , Morera, M.A. , Rodríguez-

Baño, J., López-Cortés, L.E., Pascual, A., Martín, C., Lepe, J.A., Molina, J., Sordé, R., Almirante, 

B. , Larrosa, N. , Rodríguez-Ortega, M. J.  and Voravuthikunchai, S. P.  2019.  Rhodomyrtone 

decreases Staphylococcus aureus SigB activity during exponentially growing phase and 

inhibits haemolytic activity within membrane vesicles. Microbial Pathogenesis 128: 112-118. 
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11. ผู7ชPวยศาสตราจารย3 ดร.อำไพทิพย3  สุขหอม 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Agriculture and Biological Sciences) 
 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา 2((1)-3-2) 

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

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

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

 326-442 ระบบการจัดหมวดหมู[ของแบคทีเรีย 2((1)-3-2) 

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

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต3 6((3)-6-9) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 

 326-531 จุลชีววิทยาเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน 3((2)-3-4) 

 326-631 จุลชีววิทยาประยุกต3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-731 จุลชีววิทยาข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

 326-793 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

 326-794 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

 326-795 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 1(0-2-1) 

 326-796 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 1(0-2-1) 

 326-797 สัมมนาจุลชีววิทยา 5 1(0-2-1) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5  
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Baek, J., Kim, J.H., Lee, J.S., Sukhoom, A. and Kim, W. 2020. Aureimonas fodinaquatilis sp. 

nov., isolated from coal mine wastewater. Archives of Microbiology 202(10): 2655-2661.  

2) Kim, J.H., Baek, J., Yoon, J.H., Sukhoom, A. and Kim, W. 2020. Polyphasic taxonomic analysis 

of sinimarinibacterium arenosum sp.  nov. , a halophilic bacterium isolated from marine 

sediment. FEMS Microbiology Letters 367(13): fnaa105. 

3) Baek, J. , Kim, J. H. , Jeong, J. , Yoon, J. H. , Sukhoom, A.  and Kim, W.  2020.  Polyphasic 

taxonomic analysis of Nitratireductor arenosus sp.  nov. , isolated from sea sand.  FEMS 

Microbiology Letters 367(13): fnaa104. 
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12. ดร.รัตนรุจิ  พุPมวิเศษ 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Microbiology) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3((2)-4-3) 

 326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา 4((3)-3-4) 

 326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 5((4)-3-3) 

 326-205 จุลชีววิทยาทางการแพทย3สำหรับทันตแพทยศาสตร3 3((2)-3-4) 

 326-206 จุลชีววิทยา 4((3)-3-6) 

 326-351 วิทยาภูมิคุ6มกัน 3((2)-3-4) 

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

 326-481 ไวรัสวิทยา 3((3)-0-6) 

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

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ6มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 1((1)-0-2) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 

 326-505 หลักจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) 

 326-611  ชุดวิชาวิทยาภูมิคุ6มกันข้ันสูงและเทคนิคปฏิบัติการ 6((3)-6-9) 

 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3(3-0-6) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Wintachai, P. , Naknaen, A. , Thammaphet, J. , Pomwised, R. , Phaonakrop, N. , Roytrakul, S. 

and Smith, D. R. 2020.  Characterization of extended- spectrum- β- lactamase producing 

Klebsiella pneumoniae phage KP1801 and evaluation of therapeutic efficacy in vitro and in 
vivo. Scientific Reports 10(1): 1-18. 

2) Chukamnerd, A. , Pomwised, R. , Paing Phoo, M. T. , Terbtothakun, P. , Hortiwakul, T. , 

Charoenmak, B. and Chusri, S. 2020. In vitro synergistic activity of fosfomycin in combination 

with other antimicrobial agents against carbapenem- resistant Klebsiella pneumoniae 

isolated from patients in a hospital in Thailand.  Journal of Infection and Chemotherapy 

27(3): 507-514. 

3) Wintachai, P., Naknaen, A., Pomwised, R., Voravuthikunchai, S. and Smith, D. 2019. Isolation 

and characterization of Siphoviridae phage infecting extensively drug- resistant 

Acinetobacter baumannii and evaluation of therapeutic efficacy in vitro and in vivo. Journal 

of Medical Microbiology 68(7): 1096-1108. 
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13. ดร.วิลานี จุ7งลก 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
 326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3((3)-0-6)  

 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

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

 326-426 เอนไซม3ของจุลินทรีย3และการประยุกต3ใช6 3((2)-3-4) 

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต3 6((3)-6-9) 

 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 

 326-631 จุลชีววิทยาประยุกต3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-731 จุลชีววิทยาข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Jansakun, C., Chulrik, W., Chaichompoo, W., Yotmanee, P., Lehboon, K., Chunglok, W., 

Sattayakhom, A., Hiransai, P., Kamdee, K., Utaipan, T., Suksamrarn, A. and Chunglok, W. 2021. 

1, 7-Bis (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1, 4, 6-heptatrien-3-one alleviates 

lipopolysaccharide-induced inflammation by targeting NF-κB translocation in murine 

macrophages and it interacts with MD2 in silico. Molecular Medicine Reports 23(3), 1-1. 

2) Chulrik, W., Jansakun, C., Chaichompoo, W., Hata, J., Hiransai, P., Chunglok, W., Utaipan, T., 

Suksamrarn, A. and Chunglok, W. 2020. Dehydrostephanine isolated from stephania venosa 

possesses anti-inflammatory activity in lipopolysaccharide-activated raw264.7 macrophages. 

Walailak Journal of Science and Technology 17(7), 655-664. 

3) Somchit, N., Kimseng, R., Dhar, R., Hiransai, P., Changtam, C., Suksamrarn, A., Chunglok, W. 

and Chunglok, W. 2018. Curcumin pyrazole blocks lipopolysaccharide-induced inflammation 

via suppression of JNK activation in RAW 264.7 macrophages. Asian Pacific Journal of Allergy 

and Immunology 36(3), 184–190. 
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14. ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก3ฟóลด3 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Medical Mycology) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 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 จุลชีววิทยาปริทัศน3 1((1)-0-2) 

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

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

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) 
 326-505  หลักจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) 
 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-661 ราวิทยาข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-691 วิทยานิพนธ3 36(0-108-0) 

 326-692 วิทยานิพนธ3 22(0-66-0) 

 326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-791 วิทยานิพนธ3 72(0-216-0) 

 326-792 วิทยานิพนธ3 48(0-144-0) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Wingfield, L.K. 2020. Morphological study, production and cryopreservation of blastospores 

of entomopathogenic fungi. ScienceAsia, 46, 557-567. 

2.2 ผลงานท่ีนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ3รวมเลPม 
1) Wingfield, L. K.  and Coutts, R. H. A. 2020. Discovery of Aspergillus mycoviruses and 

development of mycovirus-based vector for gene silencing in the human pathogenic fungus 

Aspergillus fumigatus. Proceeding in the 32
nd

 Annual meeting of the Thai Society for 

Biotechnology and International Conference 2020, November 26, Thailand, 89-93. 

2) Wingfield, L.K. 2020. Incidence of mycoviruses in plant pathogenic fungi. Proceeding in The 

International Bioscience Conference and the 7
th
 Joint International PSU-UNS Bioscience 

Conference, 2018, September 17-18, Thailand, 164-167. 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย3ประจำ 
 
1. ศาสตราจารย3 ดร.วิมล ตันติไชยากุล 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Medicinal Chemistry) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 2((2)-0-4) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Ouiyangkul, P. , Tantishaiyakul, V.  and Hirun, N.  2020.  Exploring potential coformers for 

oxyresveratrol using principal component analysis.  International Journal of Pharmaceutics 

587: 119630. 

 
2. รองศาสตราจารย3 ดร.วัชรินทร3 ซุ7นสุวรรณ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Agronomy) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 2((2)-0-4) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Sari, W. K. , Nualsri, C. , Junsawang, N.  and Soonsuwon, W.  2020.  Combining ability and 

heritability for yield and its related traits in Thai upland rice (Oryza sativa L. ) .   Agriculture 

and Natural Resources 54(3), 229–236. 

 
3. รองศาสตราจารย3 ดร.สน่ัน ศุภธีรสกุล 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-531 จุลชีววิทยาเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน 3((2)-3-4) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Siriyong, T. , Phungtammasan, S. , Jansorn, S. , Chonsongkram, N. , Chanwanitsakul, S. , 

Subhadhirasakul, S.  and Voravuthikunchai, S. P.  2020.  Geno- spatial distribution of 

Mycobacterium tuberculosis and drug resistance profiles in Myanmar-Thai border area. 

Tropical Medicine and Infectious Disease 5(4): 153. 
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4. ผู7ชPวยศาสตราจารย3 ดร.นัฐ ตัณศิลา 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคนิคการแพทย3) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-513  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3((2)-3-4) 
 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1) Rattanaphan, P. , Mittraparp- Arthorn, P. , Srinoun, K. , Vuddhakul, V.  and Tansila, N.  2020. 

Indole signaling decreases biofilm formation and related virulence of Listeria 
monocytogenes. FEMS Microbiology Letters, 367(14): fnaa116. 

 
5. ผู7ชPวยศาสตราจารย3 ดร.วัชรี สีห3ชำนาญธุรกิจ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เภสัชกรรมศาสตร3) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-531 จุลชีววิทยาเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน 3((2)-3-4) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 

1)  Seechamnanturakit, V. 2018. The impact of storage time and temperature on lipophilic 

contents and antioxidant activities of five cultivars in pigmented rice bran. Academia Journal 

of Food Research, 6(4): 76-84.  

 

6. ดร.คมวิทย3 สุรชาติ 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 326-513  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3((2)-3-4) 
 326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทย3ข้ันสูง 3((3)-0-6) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย7อนหลัง 5 ปw 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ3ในวารสารทางวิชาการ 
1)  Surachat, K., Kantachote, D., Deachamag, P. and Wonglapsuwan, M. 2021. Genomic insight into  

 Pediococcus acidilactici HN9, a potential probiotic strain isolated from the traditional Thai 

 style fermented beef nhang. Microorganisms 9(1), 50.  
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ค-1 การดำเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
 
1. กระบวนการในการจัดทำ PLOs ของหลักสูตร 
การวิเคราะห3กลุPมผู7มีสPวนได7สPวนเสียและวิธีการได7มาซ่ึงข7อมูลสมรรถนะท่ีจำเปõน 

กลุPมผู7มีสPวนได7สPวนเสีย การวิเคราะห3กลุPม วิธีการได7มาซ่ึงสมรรถนะท่ีจำเปõน 
1. หนPวยงานเชิงนโยบาย   

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห[งชาติ 

High power 

Low impact 

การวิเคราะห3แนวทางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห[งชาติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร3 วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) รวมถึงหน[วยงานในกำกับท่ี

เก่ียวข6อง ได6แก[ สำนักงานคณะกรรมการ

ส[งเสริมวิทยาศาสตร3 วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) 

High power 

High impact 

การนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแห[งชาติมากำหนดสมรรถนะท่ี

จำเป:น 

การวิเคราะห3ยุทธศาสตร3ท่ีเก่ียวข6องกับการ

พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับความสามารถ

ด6านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

2. พันธมิตร/คูPความรPวมมือ   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

คณะวิทยาศาสตร3 

High power 

High impact 

การนำวิสัยทัศน3และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและคณะมากำหนด

สมรรถนะท่ีจำเป:น 

ผู6ให6ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาและทุนวิจัย เช[น 

สํานักงานการวิจัยแห[งชาติ (วช.)  

ศูนย3ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร3และ

เทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต6 (ศวภ.3) 

High power 

High impact 

การวิเคราะห3นโยบาย/ยุทธศาสตร3 และ 

ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

3. ผู7ใช7บัณฑิต   

กลุ[มสถานศึกษา ได6แก[ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ3 

High power 

High impact 

ผู6ให6ข6อมูลจำนวน 8 ราย 

การสอบถามความคิดเห็นโดย

แบบสอบถาม 

การสืบค6นคุณสมบัติท่ีผู6ใช6บัณฑิตต6องการ

จากประกาศการรับสมัครงาน 

กลุ[มภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชน 

ได6แก[ บริษัทเจริญโภคภัณฑ3อาหาร จำกัด 

(มหาชน) บริษัท Bio-Active Co., Ltd.  

บริษัท ไลฟ∏ ไซเอนซ3 เอพี จำกัด 

Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd. 

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

High power 

High impact 

ผู6ให6ข6อมูลจำนวน 6 ราย 

การสัมภาษณ3ทางโทรศัพท3 

การวิเคราะห3สมรรถนะท่ีจำเป:นจาก

ประกาศรับสมัครงาน 
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การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลสมรรถนะท่ีจำเป็น (ต่อ) 
กลุPมผู7มีสPวนได7สPวนเสีย การวิเคราะห3

กลุPม 
วิธีการได7มาซ่ึงสมรรถนะท่ีจำเปõน 

4. ผู7ใช7บัณฑิต (ตPอ)   

กลุ[มสถาบันวิจัย ได6แก[  

ศูนย3พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห[งชาติ (BIOTEC)  

กรมวิทยาศาสตร3การแพทย3  

กรมวิชาการเกษตร  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีแห[ง

ประเทศไทย (วว.)  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี

แห[งชาติ (สวทช.)  

สถาบันมะเร็งแห[งชาติ  

ศูนย3วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย3  

ศูนย3เวชศาสตร3เขตร6อน 

High power 

High impact 

ผู6ให6ข6อมูลจำนวน 10 ราย 

การสัมภาษณ3ทางโทรศัพท3 

การสืบค6นคุณสมบัติท่ีผู6ใช6บัณฑิตต6องการ

จากประกาศการรับสมัครงาน 

5. ผู7ทรงคุณวุฒิและอาจารย3ประจำหลักสูตร High power 

High impact 

ผู6ให6ข6อมูลจำนวน 20 ราย 

การประชุมและอภิปราย 

การตอบแบบสอบถามในวันสอบปêองกัน

วิทยานิพนธ3ของผู6เรียน 

6. ผู7เรียนปúจจุบันและศิษย3เกPา Low power 

High impact 

ผู6ให6ข6อมูลจำนวน 30 ราย 

การสนทนากลุ[ม 

การสอบถามความคิดเห็นโดยแบบสอบถาม 

7. ผู7ท่ีเปõนกลุPมเปaาหมายของหลักสูตร 
ได6แก[ ผู6ท่ีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

ช้ันปPสุดท6าย และผู6ท่ีกำลังศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

Low power 

Low impact 

ผู6ให6ข6อมูลจำนวน 20 ราย 

การสนทนากลุ[ม 

การสอบถามความคิดเห็นโดยแบบสอบถาม 

 

8. มหาวิทยาลัยคูPเทียบท้ังในและ
ตPางประเทศ 

Low power 

Low impact 

การวิเคราะห3ข6อมูล PLOs ของหลักสูตร 

จุลชีววิทยาท่ีเปcดสอนในมหาวิทยาลัยช้ันนำ 

 
หมายเหตุ:  
ความมีอิทธิพล (power) หมายถึง การมีอิทธิพลต[อการกำหนดผลลัพธ3การเรียนรู6 ทิศทางการดำเนินงานของหลักสูตร

และการได6มาซ่ึงงบประมาณ 

ความมีผลกระทบ (impact) หมายถึง การมีผลต[อภาพลักษณ3ของหลักสูตรและผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 
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ผลการเรียนรู7ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) ของหลักสูตร 

PLOs ระดับปริญญาโท 
PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ 

PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม 
หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้ 

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง 
PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
PLO5  วางแผนงานวิจัยบนพ้ืนฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในบทบาทของสมาชิกและผู้นำเพ่ือการพัฒนางานวิจัย 
PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 

PLOs ระดับปริญญาเอก 
PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ 

PLO2 บูรณาการองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเข้ากับศาสตร์อื ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมเพ่ือ

แก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของ
ภาคใต้ 

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและคุณสมบัติของจุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับเซลล์ หรือ ระดับโมเลกุล 
PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
PLO5  ออกแบบงานวิจัยบนพ้ืนฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในบทบาทของสมาชิกและผู้นำเพ่ือการพัฒนางานวิจัย 

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
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2. ความสอดคล,องระหว1างวิสัยทัศน8และพันธกิจของสถาบัน กับ PLOs ของหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
วิสัยทัศน4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4        
เป$นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม P  P P P P P 
ที่มีความเป$นเลิศทางวิชาการ  P P P P P P 
เป$นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตBและประเทศ   P P P P P 

มุDงสูDมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปK พ.ศ. 2570 P P P P P  P 

วิสัยทัศน4คณะวิทยาศาสตร4        
เป$นคณะวิทยาศาสตรQที่มีความเป$นเลิศทางวิชาการ  

และเป$น 1 ใน 5 ของอาเซียนดBานการวิจัยในปK 2570 
 P P P P P P 

พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4        
พันธกิจ 1 สรBางความเป$นผูBนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป$นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใตB

และประเทศ เชื่อมโยงสูDสังคมและเครือขDายสากล 
 P P P P P P 

พันธกิจ 2 สรBางบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตยQ มีวินัย ใฝ^ป_ญญา จิตสาธารณะ

และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกตQความรูBบนพื้นฐานประสบการณQจากการปฏิบัติ 
P P P P P P P 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหBเป$นสังคมฐานความรูBบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหBผูBใฝ^รูBไดBมีโอกาสเขBาถึงความรูBไดBอยDางหลากหลายรูปแบบ 
 P P P P P P 

พันธกิจคณะวิทยาศาสตร4        
สรBางบัณฑิตวิทยาศาสตรQที่มีความรูBคูDคุณธรรม ถDายทอดองคQความรูBและใหBบริการวิชาการที่ถูกตBอง

ทันสมัยสูDสังคม ผลิตงานวิจัยเป$นที่ยอมรับระดับสากล 
P P P P P P P 
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ระดับปริญญาเอก PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
วิสัยทัศน4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4        
เป$นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม P  P P P P P 

ที่มีความเป$นเลิศทางวิชาการ  P P P P P P 
เป$นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตBและประเทศ   P P P P P 

มุDงสูDมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปK พ.ศ. 2570 P P P P P  P 

วิสัยทัศน4คณะวิทยาศาสตร4        
เป$นคณะวิทยาศาสตรQที่มีความเป$นเลิศทางวิชาการ  

และเป$น 1 ใน 5 ของอาเซียนดBานการวิจัยในปK 2570 
 P P P P P P 

พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4        
พันธกิจ 1 สรBางความเป$นผูBนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป$นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใตB

และประเทศ เชื่อมโยงสูDสังคมและเครือขDายสากล 
 P P P P P P 

พันธกิจ 2 สรBางบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตยQ มีวินัย ใฝ^ป_ญญา จิตสาธารณะ

และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกตQความรูBบนพื้นฐานประสบการณQจากการปฏิบัติ 
P P P P P P P 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหBเป$นสังคมฐานความรูBบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหBผูBใฝ^รูBไดBมีโอกาสเขBาถึงความรูBไดBอยDางหลากหลายรูปแบบ 
 P P P P P P 

พันธกิจคณะวิทยาศาสตร4        
สรBางบัณฑิตวิทยาศาสตรQที่มีความรูBคูDคุณธรรม ถDายทอดองคQความรูBและใหBบริการวิชาการที่ถูกตBอง

ทันสมัยสูDสังคม ผลิตงานวิจัยเป$นที่ยอมรับระดับสากล 
P P P P P P P 
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3. ความสอดคล,องระหว1างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค=ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กับ PLOs ของหลักสูตร 
 

PLOs ระดับปริญญาโท 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะ
ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ    P P P   P 
PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง จุลชีววิทยา

เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร 
หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของ

ภาคใต้ 

P P P    P P  

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและ
คุณสมบัติทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ได้

อย่างถูกต้อง 
P P P    P P  

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น
และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง P P P    P P  

PLO5 วางแผนงานวิจัยบนพ้ืนฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 
P P P P P P P P P 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังในบทบาทของสมาชิก

และผู้นำเพ่ือการพัฒนางานวิจัย 
  P P P P   P 

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้าน         
จุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและชัดเจน 
P P P    P P P 
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PLOs ระดับปริญญาเอก 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะ
ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ    P P P   P 
PLO2 บูรณาการองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเข้ากับ

ศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ 
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ

การเกษตร หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม 
หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของ
ภาคใต้ 

P P P    P P  

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและคุณสมบัติ
ของจุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับเซลล์ หรือ ระดับ
โมเลกุล 

P P P    P P  

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง P P P    P P  

PLO5 ออกแบบงานวิจัยบนพ้ืนฐานความปลอดภัย
ทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 
P P P P P P P P P 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ัง
ในบทบาทของสมาชิกและผู้นำเพ่ือการพัฒนา

งานวิจัย 
  P P P P   P 

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุลชีววิทยา
ด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน P P P    P P P 
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หมายเหตุ: คุณลักษณะท่ีพึงประสงค8ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8มีดังน้ี 

1. คุณลักษณะพ้ืนฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝNรูP มีความเปRนสากล มีทักษะในการเรียนรูPดPวยตนเอง สามารถใชPเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การศึกษาคPนควPาและแสวงหาความรูP  

1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพ้ืนฐานทางวิชาการและเหตุผลท่ีเหมาะสม มีความคิดริเร่ิมสรPางสรรค8 และ

สามารถประยุกต8ใชPความรูPทางดPานวิชาการ  

1.3 มีความสามารถในการส่ือสารอยZางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนPนศักยภาพการใชP

ภาษาอังกฤษในการศึกษาคPนควPา  

1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 

2.1 มีความรับผิดชอบตZอตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน8สZวนรวมเปRนกิจท่ีหน่ึงตามพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวใหPเขPากับการเปล่ียนแปลงในสังคมและส่ิงแวดลPอม  

2.2 มีภาวะผูPนำ มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ8 สามารถทำงานรZวมกับผูPอ่ืนไดP สามารถ

แกPปcญหาและดาเนินงานใหPประสบความสำเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ  

3.1 มีความรูPลึกในศาสตร8เฉพาะและรูPรอบในศาสตร8อ่ืน ๆ  

3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค8ความรูPใหมZ สามารถบูรณาการความรูPท่ีไดPจากการศึกษาดPวยตนเองหรือจาก

การคPนควPาวิจัย และนาไปประยุกต8ในการพัฒนางานอาชีพของตนไดP  

3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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 ตารางแสดงความสอดคล,องกับความต,องการของผู,มีส1วนได,ส1วนเสียท่ีสำคัญ (เปSนกลุ1มท่ี high power และ/

หรือ high impact) กับ PLOs ของหลักสูตร 

 

PLOs ระดับปริญญาโท SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 

PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ P P P P  
PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพ่ือแก้ปัญหา 
 ท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม 

หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้ 
P P P P P 

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและคุณสมบัติทาง
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง P P P P P 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้ 
 อย่างต่อเน่ือง P P P P P 

PLO5 วางแผนงานวิจัยบนพ้ืนฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ P P P P P 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในบทบาท
ของสมาชิกและผู้นำเพ่ือการพัฒนางานวิจัย P P P P  

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน P P  P P 
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PLOs ระดับปริญญาเอก SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 

PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ P P P P  
PLO2 บูรณาการองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเข้ากับศาสตร์อ่ืน

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม 
หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญของภาคใต้ 

P P P P P 

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและคุณสมบัติของจุลินทรีย์
ได้ลึกถึงระดับเซลล์ หรือ ระดับโมเลกุล P P P P P 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง P P P P P 

PLO5 ออกแบบงานวิจัยบนพ้ืนฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ P P P P P 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในบทบาท
ของสมาชิกและผู้นำเพ่ือการพัฒนางานวิจัย P P P P  

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน P P P P P 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ0การเรียนรู7ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 

PLOs ระดับปริญญาโท ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) 
PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาการ 
K1 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
K2 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา

 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
K3 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ 
 

A1 ตระหนักถึงจรรยาวิชาชีพวิจัย 
A2 ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

 จากการปฏิบัติงานด้านชีวภาพ 
A3 ตระหนักถึงจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทำวิจัยในมนุษย์และการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
 การแก้ปัญหา 
S2 การบริหารจัดการ 

PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง       
จุลชีววิทยาเพ่ือแก้ปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ 
อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญ
ของภาคใต้ 

K4   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
K5 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
K6 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 
K7 โรคติดเช้ือและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
K8  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และ 
  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 
K9  ชีวสารสนเทศ 
K10 หลักการคิดเชิงออกแบบ  
  (Design Thinking) 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
A5 เปิดใจเรียนรู้วิชาการและเทคนิค ใหม่  
A6 ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์

 ความรู้ใหม่และนวัตกรรมให้ประเทศ 
A7 กรอบความคิดแบบเติบโต 

 (Growth Mindset) 
 

S3 การปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา 
S4 การใช้เคร่ืองมือและเทคนิคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล 

S5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
S6  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและ
คุณสมบัติทางสรีรวิทยาของ
จุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง 

K4   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
K6 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 
K7 โรคติดเช้ือและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
K8  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และ 
  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 
K9  ชีวสารสนเทศ 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
A5 เปิดใจเรียนรู้วิชาการและเทคนิค ใหม่  
 

S3 การปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา 
S4 การใช้เคร่ืองมือและเทคนิคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล 

S5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
S6  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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PLOs ระดับปริญญาโท ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) 
PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
K11  ระเบียบวิธีจัย 
K12 หลักการสืบค้นข้อมูล 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
A6  ตระหนักถึงปัญหาของท้องถ่ินและท่ีมี
ผลกระทบต่อโลก 

A7 กรอบความคิดแบบเติบโต  
 (Growth Mindset) 

S5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
S6  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

PLO5 วางแผนงานวิจัยบนพ้ืนฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและการ
รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 

K2 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

K4  เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 
K5 โรคติดเช้ือและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
K10 หลักการคิดเชิงออกแบบ  
  (Design Thinking) 
K11 ระเบียบวิธีจัย 
K12 หลักการสืบค้นข้อมูล 

A2 ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
 จากการปฏิบัติงานด้านชีวภาพ 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
A5 เปิดใจเรียนรู้วิชาการและเทคนิค ใหม่  
A6 ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์

 ความรู้ใหม่และนวัตกรรมให้ประเทศ 

S1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
 การแก้ปัญหา 
S2 การบริหารจัดการ 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
 มีประสิทธิภาพท้ังในบทบาทของ

สมาชิกและผู้นำเพ่ือการพัฒนา
งานวิจัย 

K13 หลักการทำงานเป็นทีม  
K14 หลักการส่ือสาร 
 

A8 ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม  
  ต่างกระบวนทัศน์ 
A9 มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ เพ่ือน

 มนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง 
A10 เคารพระเบียบและกฎ กติกาของสังคม 

S2 การบริหารจัดการ 
S7 การทำงานเป็นทีม 
S8 การส่ือสาร 

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้าน
จุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

K12 หลักการสืบค้นข้อมูล 
K14 หลักการส่ือสาร 
K15 หลักการเขียนเชิงวิชาการ 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
 

S8 การส่ือสาร 
S5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
S6  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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PLOs ระดับปริญญาเอก ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) 
PLO1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาการ 
K1 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
K2 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา

 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
K3 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ 
 

A1 ตระหนักถึงจรรยาวิชาชีพวิจัย 
A2 ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

 จากการปฏิบัติงานด้านชีวภาพ 
A3 ตระหนักถึงจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทำวิจัยในมนุษย์และการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
 การแก้ปัญหา 
S2 การบริหารจัดการ 

PLO2 บูรณาการองค์ความรู้ทาง          
จุลชีววิทยาเข้ากับศาสตร์อ่ืนเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ 
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ 
อาหาร หรือ ส่ิงแวดล้อม หรือ 
การแพทย์ภายใต้บริบทท่ีสำคัญ
ของภาคใต้ 

K4   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
K5 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
K6 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 
K7 โรคติดเช้ือและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
K8  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และ 
  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 
K9  ชีวสารสนเทศ 
K10 หลักการคิดเชิงออกแบบ  
  (Design Thinking) 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
A5 เปิดใจเรียนรู้วิชาการและเทคนิค ใหม่  
A6 ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์

 ความรู้ใหม่และนวัตกรรมให้ประเทศ 
A7 กรอบความคิดแบบเติบโต 

 (Growth Mindset) 
 

S3 การปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา 
S4 การใช้เคร่ืองมือและเทคนิคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล 

S5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
S6  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
S7 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะท่ีแสดงออกและ
คุณสมบัติของจุลินทรีย์ได้ลึกถึง
ระดับเซลล์ หรือ ระดับโมเลกุล 

K4   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
K6 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 
K7 โรคติดเช้ือและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
K8  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และ 
  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 
K9  ชีวสารสนเทศ 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
A5 เปิดใจเรียนรู้วิชาการและเทคนิค ใหม่  
 

S3 การปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา 
S4 การใช้เคร่ืองมือและเทคนิคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล 

S5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
S6  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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PLOs ระดับปริญญาเอก ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) 
PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
K11  ระเบียบวิธีจัย 
K12 หลักการสืบค้นข้อมูล 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
A6  ตระหนักถึงปัญหาของท้องถ่ินและท่ีมี
ผลกระทบต่อโลก 

A7 กรอบความคิดแบบเติบโต  
 (Growth Mindset) 

S5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
S6  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

PLO5 ออกแบบงานวิจัยบนพ้ืนฐาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพและ
การรักษาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

K2 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

K4  เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 
K5 โรคติดเช้ือและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
K10 หลักการคิดเชิงออกแบบ  
  (Design Thinking) 
K11 ระเบียบวิธีจัย 
K12 หลักการสืบค้นข้อมูล 

A2 ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
 จากการปฏิบัติงานด้านชีวภาพ 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
A5 เปิดใจเรียนรู้วิชาการและเทคนิค ใหม่  
A6 ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์

 ความรู้ใหม่และนวัตกรรมให้ประเทศ 

S1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
 การแก้ปัญหา 
S2 การบริหารจัดการ 

PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังในบทบาทของ
สมาชิกและผู้นำเพ่ือการพัฒนา
งานวิจัย 

K13 หลักการทำงานเป็นทีม  
K14 หลักการส่ือสาร 
K15 คุณลักษณะของผู้นำท่ีดี 

A8 ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม  
  ต่างกระบวนทัศน์ 
A9 มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ เพ่ือน

 มนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง 
A10 เคารพระเบียบและกฎ กติกาของสังคม 

S2 การบริหารจัดการ 
S8 การทำงานเป็นทีม 
S9 การเป็นผู้นำ 
S10 การส่ือสาร 

PLO7 นำเสนอผลงานทางวิชาการด้าน
จุลชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

K12 หลักการสืบค้นข้อมูล 
K14 หลักการส่ือสาร 
K16 หลักการเขียนเชิงวิชาการ 

A4 มีความสนใจใฝ่รู้ 
 

S10 การส่ือสาร 
S5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
S6  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

 ระดับปริญญาโท 

รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill 

326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ8มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 1((1)-0-2) K7 K8 K9 A4 A10 S2 S5 S6 

326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2) K1 K2 K3 K7  A1 A2 A3 A9 A10 S1 S6 

326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 2((2)-0-4) K11 K13 K14 A1 A3 A8 A10 S1 S2 S5 S6 S7 S8 

326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) K4 K5 K6 K8 K13 A2 A5 A8 A10 S1 S3 S4 S6 S7 

326-504 ความคิดสร8างสรรคSและการจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา 1((1)-0-2) K10 K11 K12 K14 A4 A6 A7 A9 A10 S1 S2 S5 S6 S8 

326-505 หลักจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) K4 K7 K13 A2 A8 A10 S1 S3 S6 S7 

326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 6((3)-6-9) K4 K5 K6 K13 A2 A8 A10 S1 S3 S6 S7 

326-513 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3((2)-3-4) K6 K7 K8 K9 K13 A2 A5 A8 A10 S1 S3 S4 S5 S6 S7 

326-531 จุลชีววิทยาเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน 3((2)-3-4) K4 K5 K6 K7 K10 K11 K12 

K13 K14 

A2 A4 A6 A7 A8 A9 A10 S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 

326-591 หัวข8อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1  1((1)-0-2) K11 K12 K14 A4 A5 A10 S1 S5 S6 S8 

326-592 หัวข8อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 1((1)-0-2) K12 K14 A4 A5 A10 S1 S5 S6 S8 

326-602 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรียS 3((3)-0-6) K4 K8 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-611 ชุดวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูงและเทคนิคปฏิบัติการ 6((3)-6-9) K4 K7 K12 K13 A2 A4 A8 A10 S1 S3 S4 S5 S6 S7 

326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทยSขั้นสูง (ระดับปริญญาโท) 3((3)-0-6) K4 K6 K7 K8 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-622 กลไกการก[อพยาธิสภาพโดยเชื้อก[อโรค 3((3)-0-6) K4 K7 K8 K12 A4 A10 S1 S5 S6 
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รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill  

326-631 จุลชีววิทยาประยุกตSขั้นสูง (ระดับปริญญาโท) 3((3)-0-6) K4 K5 K6 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง  3((3)-0-6) K4 K7 K8 K9 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-661 ราวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) K4 K7 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-671 ปรสิตวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) K7 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-681 ไวรัสวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) K7 K8 K9 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-691 วิทยานิพนธS 36(0-108-0) K1-K15 A1-A10 S1-S8 

326-692 วิทยานิพนธS 22(0-66-0) K1-K15 A1-A10 S1-S8 

326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) K4 K6 K7 K9 K12 K14 A4 A5 A10 S1 S2 S5 S6 S8 

326-694 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) K4 K6 K7 K9 K10 K12 K14 A4 A5 A6 A10 S1 S2 S5 S6 S8 

318-503 ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ ่ 2((1)-2-3) K9 K13 A5 A8 A10 S4 S6 S7 
318-505 สิ่งมีชีวิตจำลองเพื่อการทดลอง 4((4)-0-8) K3 A3 A5 A10 S3 S6 
318-522 นวัตกรรมทางชีวโมเลกุล 2((2)-0-4) K8 K9 A4 A5 A10 S6 
328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน  9((4)-15-8) K4 K8 K9 K13 A2 A5 A8 A10 S3 S4 S6 S7 
330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกต ์ 3((2)-3-4) K8 K9 K13 A2 A5 A8 A10 S4 S6 S7 
660-711 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในงานวิจัยทางการแพทย ์ 2((1)-3-2) K1 K3 A1 A2 A3 A5 A10 S6 S7 
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ระดับปริญญาเอก 

รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill  

326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ8มกันวิทยาและชีวโมเลกุล 1((1)-0-2) K7 K8 K9 A4 A10 S2 S5 S6 

326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2) K1 K2 K3 K7  A1 A2 A3 A9 A10 S1 S6 

326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 2((2)-0-4) K11 K13 K14 K15 A1 A3 A8 A10 S1 S2 S5 S6 S8 S9 S10 

326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) K4 K5 K6 K8 K13 A2 A5 A8 A10 S1 S3 S4 S6 S7 

326-504 ความคิดสร8างสรรคSและการจัดการนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา 1((1)-0-2) K10 K11 K12 K14 A4 A6 A7 A9 A10 S1 S2 S5 S6 S8 

326-505 หลักจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) K4 K7 K13 A2 A8 A10 S1 S3 S6 S8 

326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์ 6((3)-6-9) K4 K5 K6 K13 A2 A8 A10 S1 S3 S6 S8 

326-513 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3((2)-3-4) K6 K7 K8 K9 K13 A2 A5 A8 A10 S1 S3 S4 S5 S6 S8 

326-531 จุลชีววิทยาเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน 3((2)-3-4) K4 K5 K6 K7 K10 K11 K12 

K13 K14 

A2 A4 A6 A7 A8 A9 A10 S1 S2 S3 S5 S6 S8 S10 

326-601 การเขียนและตีพิมพSผลงานทางวิทยาศาสตรS 1((1)-0-2) K11 K12 K14 A4 A5 A10 S1 S5 S6 S10 

326-602 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรียS 3((3)-0-6) K12 K14 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-611 ชุดวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูงและเทคนิคปฏิบัติการ 6((3)-6-9) K4 K8 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-622 กลไกการก[อพยาธิสภาพโดยเชื้อก[อโรค 3((3)-0-6) K4 K7 K12 K13 A2 A4 A8 A10 S1 S3 S4 S5 S6 S8 

326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง 3((3)-0-6) K4 K7 K8 K9 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-661 ราวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) K4 K7 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-671 ปรสิตวิทยาขั้นสูง  3((3)-0-6) K7 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-681 ไวรัสวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) K7 K8 K9 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทยSขั้นสูง (ระดับปริญญาเอก) 3((3)-0-6) K4 K6 K7 K8 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-731 จุลชีววิทยาขั้นสูง (ระดับปริญญาเอก) 3((3)-0-6) K4 K5 K6 K12 A4 A5 A10 S1 S5 S6 

326-791 วิทยานิพนธS 72(0-216-0) K1-K16 S1-S10 A1-A10 

326-792 วิทยานิพนธS 48(0-144-0) K1-K16 S1-S10 A1-A10 
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326-793 สัมมนาจุลชีววิทยา 1  1(0-2-1) K4 K6 K7 K9 K12 K14 A4 A5 A10 S1 S2 S5 S6 S10 

326-794 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) K4 K6 K7 K9 K10 K12 K14 A4 A5 A6 A10 S1 S2 S5 S6 S10 

326-795 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 1(0-2-1) K4 K6 K7 K9 K10 K12 K14 A4 A5 A6 A10 S1 S2 S5 S6 S10 

326-796 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 1(0-2-1) K4 K6 K7 K9 K10 K12 K14 A4 A5 A6 A10 S1 S2 S5 S6 S10 

326-797 สัมมนาจุลชีววิทยา 5  1(0-2-1) K4 K6 K7 K9 K10 K12 K14 A4 A5 A6 A10 S1 S2 S5 S6 S10 

326-798 สัมมนาจุลชีววิทยา 6  1(0-2-1) K4 K6 K7 K9 K10 K12 K14 A4 A5 A6 A10 S1 S2 S5 S6 S10 

326-799 ป^ญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 1(0-2-1) K11 K12 K14 A4 A5 A10 S1 S5 S6 S10 

326-891 วิทยานิพนธS 48(0-144-0) K1-K16 S1-S10 A1-A10 

326-892 วิทยานิพนธS 36(0-108-0) K1-K16 S1-S10 A1-A10 

318-503 ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ ่ 2((1)-2-3) K9 K13 A5 A8 A10 S4 S6 S8 
318-505 สิ่งมีชีวิตจำลองเพื่อการทดลอง 4((4)-0-8) K3 A3 A5 A10 S3 S6 
318-522 นวัตกรรมทางชีวโมเลกุล 2((2)-0-4) K8 K9 A4 A5 A10 S6 
328-541 ชุดวิชาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน  9((4)-15-8) K4 K8 K9 K13 A2 A5 A8 A10 S3 S4 S6 S8 
330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกต ์ 3((2)-3-4) K8 K9 K13 A2 A5 A8 A10 S4 S6 S8 
660-711 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในงานวิจัยทางการแพทย ์ 2((1)-3-2) K1 K3 A1 A2 A3 A5 A10 S6 S8 
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ค-2 ข7อมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) 

 

ระดับปริญญาโท 

 

รายวิชาในหลักสูตร 36 หน;วยกิต 

รายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  

 1) แผน ก แบบ ก1 36 หน;วยกิต คิดเปRนรSอยละ 100 ของจำนวนหน;วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 

 2) แผน ก แบบ ก2 36 หน;วยกิต  คิดเปRนรSอยละ 100 ของจำนวนหน;วยกิตรายวิชาในหลักสูตร  

 

รหัสรายวิชา / ช่ือรายวิชา / จำนวนหนkวยกิต 

ร7อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกำหนด

ประสบ 

การณ0กkอน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝmกงานท่ี

เน7นการเรียนรู7

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรรkวมกับ

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝmกหัดใหมk

หรือ

พนักงาน

ฝmกงาน 

การบรรจุให7

ทำงานหรือ

การฝmก

เฉพาะ

ตำแหนkง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝmกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสำเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ8มกัน

วิทยาและชีวโมเลกุล 

1((1)-0-2) 
P 

- - - - - - - - 

326-501 ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพและการรักษา

ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 

1((1)-0-2) 

P P 

- 

P 

- 

P 

- - - 

326-502 จริยธรรมและระเบียบ

วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 

2((2)-0-4) 
P 

- - 
P P 

- - - 
P 

326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) P - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา / ช่ือรายวิชา / จำนวนหนkวยกิต 

ร7อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกำหนด

ประสบ 

การณ0กkอน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝmกงานท่ี

เน7นการเรียนรู7

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรรkวมกับ

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝmกหัดใหมk

หรือ

พนักงาน

ฝmกงาน 

การบรรจุให7

ทำงานหรือ

การฝmก

เฉพาะ

ตำแหนkง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝmกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสำเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

326-504 ความคิดสร8างสรรคS

และการจัดการ

นวัตกรรมทาง 

 จุลชีววิทยา 

1((1)-0-2) 

P 

- - 

P 

- - - - - 

326-513  จุลชีววิทยาระดับ
โมเลกุล 

3((2)-3-4) 
P 

- - - - - - - - 

326-531  จุลชีววิทยาเพื่อ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

3((2)-3-4) 
P P 

- 
P 

- - - 
P 

- 

326-691  วิทยานิพนธS 36(0-108-0) P - - - - - - - P 
326-692  วิทยานิพนธS 22(0-66-0) P - -  - - - - P 
326-693  สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) P - - P - - - - - 

326-694  สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) P - - P - - - - - 

หมายเหตุ   ทุกหลักสูตรควรจัดรายวิชาท่ีสอดแทรก WIL ไม;นSอยกว;ารSอยละ 50 ของหน;วยกิตรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร 
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ระดับปริญญาเอก 

 

รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72 หน;วยกิต 

รายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  

 1) แบบ 1.1 48 หน;วยกิต คิดเปRนรSอยละ 100 ของจำนวนหน;วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 

 2) แบบ 1.2 72 หน;วยกิต  คิดเปRนรSอยละ 100 ของจำนวนหน;วยกิตรายวิชาในหลักสูตร  

 3) แบบ 2.1 48 หน;วยกิต  คิดเปRนรSอยละ 100 ของจำนวนหน;วยกิตรายวิชาในหลักสูตร  

 4) แบบ 2.2 66 หน;วยกิต  คิดเปRนรSอยละ 92 ของจำนวนหน;วยกิตรายวิชาในหลักสูตร  

 

รหัสรายวิชา / ช่ือรายวิชา / จำนวนหนkวยกิต 

ร7อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกำหนด

ประสบ 

การณ0กkอน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝmกงานท่ี

เน7นการเรียนรู7

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรรkวมกับ

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝmกหัดใหมk

หรือ

พนักงาน

ฝmกงาน 

การบรรจุให7

ทำงานหรือ

การฝmก

เฉพาะ

ตำแหนkง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝmกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสำเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุ8มกัน

วิทยาและชีวโมเลกุล 

1((1)-0-2) 
P 

- - - - - - - - 

326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพ

และการรักษาความ 

 ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1((1)-0-2) 
P P 

- 

P 

- 

P 

- - - 

326-502 จริยธรรมและระเบียบ

วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 

2((2)-0-4) 
P 

- - 
P P 

- - - 
P 

326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) P - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา / ช่ือรายวิชา / จำนวนหนkวยกิต 

ร7อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกำหนด

ประสบ 

การณ0กkอน

การศึกษา 

การเรียน 

สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝmกงานท่ี

เน7นการเรียนรู7

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรรkวมกับ

มหาวิทยาลัย 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝmกหัดใหมk

หรือ

พนักงาน

ฝmกงาน 

การบรรจุให7

ทำงานหรือ

การฝmก

เฉพาะ

ตำแหนkง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝmกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสำเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

326-504 ความคิดสร*างสรรค,และ
การจัดการนวัตกรรม
ทางจุลชีววิทยา 

1((1)-0-2) 

P 
- - 

P 
- - - - - 

326-513  จุลชีววิทยาระดับ
โมเลกุล 

3((2)-3-4) 
P 

- - - - - - - - 

326-531  จุลชีววิทยาเพื่อ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

3((2)-3-4) 
P P 

- 
P 

- - - 
P 

- 

326-601  การเขียนและตีพิมพS 

  ผลงานทางวิทยาศาสตรS 

1((1)-0-2) 
P 

- - 
P 

- - - - - 

326-791 วิทยานิพนธS 72(0-216-0) P - - - - - - - P 
326-792 วิทยานิพนธS 48(0-144-0) P - -  - - - - P 
326-793 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 1(-0-2-1) P - - P - - - - - 
326-794 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 1(-0-2-1) P - - P - - - - - 
326-795 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 1(-0-2-1) P - - P - - - - - 
326-796 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 1(-0-2-1) P - - P - - - - - 
326-797 สัมมนาจุลชีววิทยา 5 1(-0-2-1) P - - P - - - - - 
326-798 สัมมนาจุลชีววิทยา 6 1(-0-2-1) P - - P - - - - - 

หมายเหตุ   ทุกหลักสูตรควรจัดรายวิชาท่ีสอดแทรก WIL ไม;นSอยกว;ารSอยละ 50 ของหน;วยกิตรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร 
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ค-3 แบบฟอร0มแสดงร7อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู7ของแตkละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะท7อนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (Active learning) 

 

จำนวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปaดสอนในหลักสูตร 38 รายวิชา 

จำนวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก (Active learning) 38 รายวิชา คิดเปRนรSอยละ   100  ของรายวิชาในหลักสูตร 

จำนวนรายวิชาท่ีไม;ไดSจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก (Active learning) 0 รายวิชา คิดเปRนรSอยละ   100  ของรายวิชาในหลักสูตร 

 

สรุปจำนวนรายวิชาท่ีเปzดสอนโดยคณะ ท่ีจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (Active learning)     34     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนkวยกิต 

ร7อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู7แบบทฤษฎี  
ไม;ไดSจัดการเรียนรูS 

แบบเชิงรุก รSอยละของวิธีการจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก ระบุรSอยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรูSแบบ 
ทฤษฎี 

รวม 

ร7อยละ 

100 
Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเนSนทักษะกระบวนการคิด 
เช;น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรูS รSอยละ 

หมวดวิชาบังคับ          - 

326-500 หลักสำคัญทางภูมิคุSมกัน
วิทยาและชีวโมเลกุล 

1((1)-0-2) - - - - - self-directed 
learning, online 

learning 
100 

- 100 - 

326-501 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1((1)-0-2) - - case based,  
scenario based 

15 15 student 
presentation 

20 

50 100 - 

326-502 จริยธรรมและระเบียบวิธี
วิจัยทาง จุลชีววิทยา 

2((2)-0-4) - - case based,  
scenario based 

25 - assignments 
25 

50 100 - 



 

 

145 

 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนkวยกิต 

ร7อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู7แบบทฤษฎี  
ไม;ไดSจัดการเรียนรูS 

แบบเชิงรุก รSอยละของวิธีการจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก ระบุรSอยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรูSแบบ 
ทฤษฎี 

รวม 

ร7อยละ 

100 
Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเนSนทักษะกระบวนการคิด 
เช;น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรูS รSอยละ 
326-503 จุลชีววิทยาทันสมัย 2((1)-3-2) - - case based,  

scenario based, 
team based, 

class discussion 

25 5 self-directed 
learning, student 

presentation 
20 

50 100 - 

326-504 ความคิดสรSางสรรคÅและ
การจัดการนวัตกรรมทาง
จุลชีววิทยา 

1((1)-0-2) - 20 brain stroming, 
concept 

mapping, class 
discussion 

20 20 self-directed 
learning, student 

presentation 
20 

20 100 - 

326-601 การเขียนและตีพิมพÅ
ผลงานทางวิทยาศาสตรÅ 

1((1)-0-2) - - case based,  
scenario based 

25 - assignments 
25 

50 100 - 

326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
 (ระดับปริญญาโท) 

1(0-2-1) - - concept 
mapping, class 

discussion 

50 - self-directed 
learning, student 

presentation 
50 

- 100 - 

326-694 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 
 (ระดับปริญญาโท) 

1(0-2-1) - - concept 
mapping, class 

discussion 

50 - self-directed 
learning, student 

presentation 
50 

- 100 - 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนkวยกิต 

ร7อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู7แบบทฤษฎี  
ไม;ไดSจัดการเรียนรูS 

แบบเชิงรุก 
รSอยละของวิธีการจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก ระบุรSอยละ 

ของการจัดการ 
เรียนรูSแบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร7อยละ 

100 
Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเนSนทักษะกระบวนการคิด 

เช;น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรูS รSอยละ 

326-793 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 

 (ระดับปริญญาเอก) 

1(0-2-1) - - concept 

mapping, class 

discussion 

50 - self-directed 

learning, student 

presentation 

50 

- 100 - 

326-794 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 

 (ระดับปริญญาเอก) 

1(0-2-1) - - concept 

mapping, class 

discussion 

50 - self-directed 

learning, student 

presentation 

50 

- 100 - 

326-795 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 

 (ระดับปริญญาเอก) 
1(0-2-1) - - concept 

mapping, class 

discussion 

50 - self-directed 

learning, student 

presentation 

50 

- 100 - 

326-796 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 

 (ระดับปริญญาเอก) 

1(0-2-1) - - concept 

mapping, class 

discussion 

50 - self-directed 

learning, student 

presentation 

50 

- 100 - 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนkวยกิต 

ร7อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู7แบบทฤษฎี  
ไม;ไดSจัดการเรียนรูS 

แบบเชิงรุก รSอยละของวิธีการจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก ระบุรSอยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรูSแบบ 
ทฤษฎี 

รวม 

ร7อยละ 

100 
Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเนSนทักษะกระบวนการคิด 
เช;น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรูS รSอยละ 
326-797 สัมมนาจุลชีววิทยา 5 

 (ระดับปริญญาเอก) 
1(0-2-1) - - concept 

mapping, class 

discussion 

50 - self-directed 

learning, student 

presentation 

50 

- 100 - 

326-798 สัมมนาจุลชีววิทยา 6 
 (ระดับปริญญาเอก) 

1(0-2-1) - - concept 
mapping, class 

discussion 

50 - self-directed 
learning, student 

presentation 
50 

- 100 - 

หมวดวิชาเลือก           
326-505 หลักจุลชีววิทยา 
  

3((2)-3-4) - - case based,  
team based, 

class discussion 

30 - self-directed 
learning, 

assignments 
20 

50 100 - 

326-511 ชุดวิชาจุลชีววิทยา
ประยุกต์ 

6((3)-6-9) - - case based,  
team based, 

class discussion 

30 - self-directed 
learning, 

assignments 
20 

50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนkวยกิต 

ร7อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู7แบบทฤษฎี  
ไม;ไดSจัดการเรียนรูS 

แบบเชิงรุก รSอยละของวิธีการจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก ระบุรSอยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรูSแบบ 
ทฤษฎี 

รวม 

ร7อยละ 

100 
Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเนSนทักษะกระบวนการคิด 
เช;น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรูS รSอยละ 
326-513 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3((2)-3-4) 50 - - - - Flipped 

classroom 
50 

- 100 - 

326-531 จุลชีววิทยา 
 เพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน 

3((2)-3-4) 20 20 concept 
mapping, class 

discussion 

20 30 self-directed 
learning, student 

presentation 
10 

- 100 - 

326-591 หัวขSอพิเศษทาง 
 จุลชีววิทยา 1 

1((1)-0-2) - 30 class discussion 20 - self-directed 
learning, student 

presentation 
50 

- 100 - 

326-592 หัวขSอพิเศษทาง 
 จุลชีววิทยา 2 

1((1)-0-2) - 30 class discussion 20 - self-directed 
learning, student 

presentation 
50 

- 100 - 

326-602 สรีรวิทยาข้ันสูงของ
จุลินทรีย์ 

3((3)-0-6) - - case based,  
team based, 

class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนkวยกิต 

ร7อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู7แบบทฤษฎี  
ไม;ไดSจัดการเรียนรูS 

แบบเชิงรุก รSอยละของวิธีการจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก ระบุรSอยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรูSแบบ 
ทฤษฎี 

รวม 

ร7อยละ 

100 
Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเนSนทักษะกระบวนการคิด 
เช;น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรูS รSอยละ 
326-611 ชุดวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันข้ัน

สูงและเทคนิคปฏิบัติการ 
6((3)-6-9) - - case based,  

team based, 
class discussion 

30 - self-directed 
learning, 

assignments 
20 

50 100 - 

326-621 จุลชีววิทยาทางการแพทยÅ 
 ข้ันสูง (ระดับปริญญาโท) 

3((3)-0-6) - - case based,  
team based, 

class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 

326-631 จุลชีววิทยาประยุกตÅข้ันสูง  
 (ระดับปริญญาโท) 

3((3)-0-6) - - case based,  
team based, 

class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 

326-622 กลไกการก;อพยาธิสภาพ 
 โดยเช้ือก;อโรค 

3((3)-0-6) - - case based,  
team based, 

class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 

326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง 3((3)-0-6) - - case based,  
team based, 

class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนkวยกิต 

ร7อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู7แบบทฤษฎี  
ไม;ไดSจัดการเรียนรูS 

แบบเชิงรุก รSอยละของวิธีการจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก ระบุรSอยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรูSแบบ 
ทฤษฎี 

รวม 

ร7อยละ 

100 
Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเนSนทักษะกระบวนการคิด 
เช;น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรูS รSอยละ 
326-661 ราวิทยาข้ันสูง 3((3)-0-6) - - case based,  

team based, 
class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 

326-671 ปรสิตวิทยาข้ันสูง  3((3)-0-6) - - case based,  
team based, 

class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 

326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง  3((3)-0-6) - - case based,  
team based, 

class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 

326-721 จุลชีววิทยาทางการแพทยÅ 
 ข้ันสูง (ระดับปริญญาเอก) 

3((3)-0-6) - - case based,  
team based, 

class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 

326-731 จุลชีววิทยาข้ันสูง  
 (ระดับปริญญาเอก) 

3((3)-0-6) - - case based,  
team based, 

class discussion 

25 - self-directed 
learning, student 

presentation 
25 

50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนkวยกิต 

ร7อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู7แบบทฤษฎี  
ไม;ไดSจัดการเรียนรูS 

แบบเชิงรุก 
รSอยละของวิธีการจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก ระบุรSอยละ 

ของการจัดการ 
เรียนรูSแบบ 

ทฤษฎี 

รวม 

ร7อยละ 

100 
Project 

based 

learning 

Problem 

Based 

learning 

แบบเนSนทักษะกระบวนการคิด 

เช;น case based, team based, 

scenario based 

Social 

engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 

 

วิธีการจัดการเรียนรูS รSอยละ 

326-799 ปัญหาพิเศษทาง 
 จุลชีววิทยา 

1((1)-0-2) - 30 class discussion 20 - self-directed 
learning, student 

presentation 
50 

- 100 - 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ0           
326-691 วิทยานิพนธÅ 36(0-108-0) - - research based 90 10 - - 100 - 
326-692 วิทยานิพนธÅ 22(0-66-0) - - research based 90 10 - - 100 - 
326-791 วิทยานิพนธÅ 72(0-216-0) - - research based 90 10 - - 100 - 
326-792 วิทยานิพนธÅ 48(0-144-0) - - research based 90 10 - - 100 - 
326-891 วิทยานิพนธÅ 48(0-144-0) - - research based 90 10 - - 100 - 
326-892 วิทยานิพนธÅ 36(0-108-0) - - research based 90 10 - - 100 - 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดใหSรายวิชาตSองจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก (active learning) ไม;นSอยกว;ารSอยละ 50 ของจำนวนช่ัวโมงตามหน;วยกิตทฤษฎีและแสดงการกระจาย 

 รSอยละของทุกรายวิชา/ชุดวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตร ท้ังน้ี หลักสูตรตSองจัดการเรียนรูSแบบเชิงรุก (active learning) ไม;นSอยกว;า รSอยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส – ชื่อชุดวชิา หนAวยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธKการเรียนรูOของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรูO วิธีการวัดและประเมินผล 
326-511 ชุดวิชา 

 จุลชีววิทยา

ประยุกตS 

 (Module: 

Applied 

Microbiology) 

6((3)-6-9) จ ุล ินทร ีย ์ท ี ่ม ีความสำค ัญด ้าน
อาหารและอุตสาหกรรม บทบาทของ
จุล ินทรีย ์ในอาหารและการควบคุม 
การถนอมอาหาร  การส ุขาภ ิบาล
อาหาร การควบคุมอาหาร วิธีการคัด
แยกและคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื ่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม 
กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของ
ก า ร เ จ ร ิ ญ และก า ร ผล ิ ต ผ ลผลิ ต 
ส่วนประกอบพื้นฐานของถังหมัก การ
ฆ่าเชื ้อในกระบวนการหมัก การเก็บ
เกี ่ยวผลผลิตและการทำให้บริส ุทธิ์ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับ
อุตสาหกรรมที ่ได้จากจุลินทรีย์ การ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยา จัดการโรงงานอุตสาหกรรม
ทางจุลชีววิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง
จ ุล ินทร ีย ์ก ับสภาพแวดล้อม ความ
สมดุลของสภาพแวดล้อมกับจุลินทรีย์ 
ของเสียและการบำบัดของเสีย การใช้
วิธีทางชีวภาพในการแก้ภาวะมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อม 

1) มีความซื่อสัตยS รับผิดชอบและคำนึงถึงความ

ปลอดภัยในการใช8จุลินทรียS 

2) อธ ิบายบทบาทของจ ุล ินทร ีย Sต [ออาหาร 

อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล8อมได8 

3) เลือกเทคโนโลยีที ่เหมาะสมในการควบคุม

จุลินทรียSในอาหารได8 

4) อธิบายประเภทของอันตรายที่มีอยู[ในอาหาร

และมาตรการในการควบคุมอันตรายที่มีใน

วัตถุดิบและกระบวนการผลิตอาหารได8 

5) คัดแยกและเลือกใช8วัตถุดิบที ่นำมาใช8เลี ้ยง

จุลินทรียSในทางอุตสาหกรรมได8 

6) อ ธ ิ บ ายจลนพลศาสตร S ข อ งก า ร เ จ ริญ 

องคSประกอบพื้นฐานของถังหมัก และการ

เลี ้ยงจุล ินทรีย Sโดยกระบวนการหมักแบบ      

ต[าง ๆ ได8 

7) นำเสนอเทคโนโลยีที่นำมาประยุกตSใช8ในระดับ

อุตสาหกรรมทางจุลชีววิทยาได8 

8) ประยุกตSใช8ความรู8ในการควบคุมคุณภาพทาง

จุลชีววิทยาของกระบวนการผลิต อาหาร 

เครื่องดื่มได8 

9) ประยุกตSใช8จุลินทรียSในการพัฒนาอาหารบน

พื้นฐานเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศได8 

1) การเรียนการสอนเชิง
รุกที ่เน้นกระบวนการ
คิดได้แก่ case-based, 
team-based, class 
discussion 

2) การทำปฏิบัติการ 
3) Self-directed 

learning 
4) การมอบหมายงาน 

1) ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม
ซื่อสัตย์จากการสอบ 

2) ประเมินความรับผิดชอบ
จากการส่งงานที ่ได ้รับ
มอบหมาย 

3) ประเมินความปลอดภัย
ในการใช้จุลินทรีย์และ
ทักษะการใช้เครื่องมือ
จากการทำปฏิบัติการ 

4) ประเมินความรู้จากการ
สอบ การเขียนรายงาน              
การอภิปราย และ          
การตอบข้อซักถาม 

5) ประเมินความสามารถใน
การบูรณาการความรู้จาก
การสอบ การนำเสนอ 
การอภิปราย และ การ
ตอบข้อซักถาม 

6) ประเมินความสามารถใน
การค8นคว8าบทความและ

นำเสนอจากการสัมมนา

ในห8องเรียน 
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Important microorganisms in 
food and industry; roles of 
microorganisms in food and 
controlling processes; food 
preservation; food sanitation; 
food control; methods for 
isolation and screening of 
microorganisms from various 
sources for industrial uses; 
fermentation processes; kinetics 
of growth and product formation; 
basic configuration of bioreactor; 
sterilization processes; products 
recovery and purification; 
industrial-scale processing of 
microbial products; quality 
assurance of microbiological 
laboratory; industrial plant 
management in microbiology; 
relationship between microbes 
and environments; 
environmental balance with 
microorganisms; waste and waste 
treatment; bioremediation of 
polluted environments 

10) แยกจุล ินทร ีย S เพ ื ่อนำไปใช 8ในการบำบัด 

สิ่งแวดล8อมได8 

11) ตรวจหาชนิดของจุลินทรียSที่มีความสำคัญใน

อาหาร จุล ินทรีย Sท ี ่ทำให8อาหารเน[าเสีย 

จุลินทรียSก[อโรคทางเดินอาหารชนิดต[าง ๆ 

โดยวิธีดั้งเดิมและวิธีรวดเร็วได8 

12) ค8นคว8าบทความและนำเสนอได8 

13) ทำงานเปwนกลุ[มได8และมีทักษะการเรียนรู8

ตลอดชีวิต 

7) ประเมินการทำงานกลุ[ม

จากการทำปฏิบัติการ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หนAวยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธKการเรียนรูOของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรูO วิธีการวัดและประเมินผล 
326-611 ชุดวิชาวิทยา

ภูมิคุ8มกันขั้นสูง

และเทคนิค

ปฏิบัติการ 

 (Module: 

Advanced 

Immunology 

and 

Techniques) 

6((3)-6-9) เซลล์และการผลิตเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
กับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การส่ง
สัญญาณเซลล์ภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ของ
ระบบภูม ิค ุ ้มกัน สัตว์ทดลองและหนู
ดัดแปลงพันธุกรรม วีธีทางชีวโมเลกุลที่
ใช้ในงานวิจัยทางภูมิคุ้มกันวิทยา อีไลซา 
เวสเทิร์น บลอท โฟล ไซโทเมทรี เซอร์
เฟซ พลาสมอนเรโซแนนซ์ เทคโนโลยี   
โมโนโคลนอล แอนติบอดี เฟจดิสเพลย์ 
การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 
V โดยใช้ฐานข้อมูล IMGT 

Cells in the immune system 
and production for immune 
response; immune cell signalling; 
immunogenetics; animal model 
and transgenic mice molecular 
biology techniques used in 
immunological research; ELISA; 
Western blots; FLOW cytometry; 
surface plasmon resonance; 
monoclonal antibody technology; 
phage display; V sequence 
analysis using the IMGT database 

1) อธิบายชนิดและบทบาทของเซลล์ในระบบ
ภูมิคุ ้มกัน การผลิตเซลล์ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ตอบสนองทางภูมิค ุ ้มกัน การควบคุมการ
แสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกัน และพันธุ
ศาสตร์ของระบบภูมิคุ้มกันได ้

2) เลือกชนิดและบริหารจัดการสัตว์ทดลองเพื่อ
ใช้ในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ได ้

3) อธิบายหลักการของวิธีทางชีวโมเลกุลที่ใช8ใน

งานวิจัยทางภูมิคุ8มกันวิทยาได8 

4) ใช8เครื่องมือทางชีวโมเลกุลเพื่อการวิจัยทาง

ภูมิคุ8มกันวิทยาได8  

5) วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน V ได ้
6) นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยใหม่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกลไกของการตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาในชีววิทยาระดับโมเลกุล
ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ก่อโรคได้ 

6) ทำงานเปwนกลุ [มได8และมีทักษะการเรียนรู8

ตลอดชีวิต 
 

1) การเรียนการสอนเชิง
รุกที ่เน้นกระบวนการ
คิดได้แก่ case-based, 
team-based, class 
discussion 

2) การทำปฏิบัติการ 
3) Self-directed 

learning 
4) การมอบหมายงาน 

1) ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม
ซื่อสัตย์จากการสอบ 

2) ประเมินความรับผิดชอบ
จากการส่งงานที ่ได ้รับ
มอบหมาย 

3) ประเมินความปลอดภัย
ในการใช้จุลินทรีย์และ
ทักษะการใช้เครื่องมือ
จากการทำปฏิบัติการ 

4) ประเมินความรู้จากการ
สอบ การเขียนรายงาน              
การอภิปราย และ          
การตอบข้อซักถาม 

5) ประเมินความสามารถใน
การบูรณาการความรู้
จากการสอบ การ
นำเสนอ การอภิปราย 
และ การตอบข้อซักถาม 

6) ประเมินความสามารถใน
การค8นคว8าบทความและ

นำเสนอจากการสัมมนา

ในห8องเรียน 
7) ประเมินการทำงานกลุ[ม

จากการทำปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ง 

ง-1 ข-อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9ว:าด-วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ง-2 สำเนาคำส่ังแต:งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
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