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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    วิทยาเขตหาดใหญ่    คณะวิทยาศาสตร์    ภาควิชาจุลชีววิทยา   

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Microbiology    
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต  (จุลชีววิทยา) 
 ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of Science (Microbiology) 
                    ชื่อย่อ (อังกฤษ):     B.Sc. (Microbiology) 
 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
136   หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    
            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   หลักสูตร 4 ปี 

 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

            เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532   
            การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559 
 

  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 17(8/2563)  เมื่อวันที่         
15 ตุลาคม 2563 

  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที่ 417(7/2563) เมื่อวันที่  
14 พฤศจิกายน 2563 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566     
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา  
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) และประกันคุณภาพ (QA) 
3. นักวิจัยและพัฒนา 
4. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  
5. พนักงานส่งเสริมการขายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ผู้ประกอบการด้านจุลชีววิทยา 
7.  นักวิชาการในหน่วยงานราชการ เช่น กรมประมง กรมวิชาการเกษตร  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ช่ือ- สกุล ระดับการศึกษาที่

จบ 
ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ช่ือสถาบันท่ีจบ

การศึกษา ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

1. รองศาสตราจารย ์ นางปรียานุช บวรเรืองโรจน ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท
ปริญญาตร ี

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.รามค าแหง 

2548 
2534 
2529 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางกมลธรรม อ่ าสกลุ ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

Ph.D. 

วท.บ. 

Microbiology 

จุลชีววิทยา 

U. of Melbourne, 
Australia 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,   

2545 

2537 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาววิภาวดี เสียงล้ า ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตร ี

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา     
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย ์

ม. สงขลานครินทร์
ม.มหิดล  
ม.มหิดล 

2553 
2550 
2545 

4. อาจารย ์ นางสาววิลานี จุ้งลก ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

ปร.ด. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

จุลชีววิทยา 

ม. เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

ม. เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

2555 

2546 

5. อาจารย ์ นางลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Medical Mycology 

Biotechnology, 
(HONS.) 

จุลชีววิทยา  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

Imperial Collage 
of London, UK 
ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

ม.เชียงใหม ่

2559 

2551 

2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    วิทยาเขตหาดใหญ่

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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11.3 สถานการณ์วิชาชีพ และสถานการณ์ด้านก าลังคน 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 .1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
   13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ระดับมหาวิทยาลัย 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ดังแสดงในหน้าที ่17-22 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิชาบังคับ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

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

322-104   คณิตศาสตร์ทั่วไป  2 3((3)-0-6) 
  (General Mathematics II) 

324-101  เคมีทั่วไป  1  3((3)-0-6) 
  (General Chemistry  I) 

324-102 เคมีทั่วไป  2  3((3)-0-6) 
 (General Chemistry  II) 

324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
 (Introductory Organic Chemistry) 

324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6) 
 (Principle of Analytical Chemistry) 

325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-0) 
 (Introductory Organic Chemistry Laboratory) 

325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
 (Basic Analytical Chemistry Laboratory) 

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory I) 

325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory II) 

330-101  หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
 (Principles of Biology I) 

330-102 หลักชีววิทยา 2 3((3)-0-6) 
  (Principles of Biology II) 

331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
(Principles of Biology Laboratory I) 
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331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
 (Principles of Biology Laboratory II) 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 
 (Fundamental Physics ) 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1(0-3-0) 
 (Fundamental Physics Laboratory ) 

กลุ่มวิชาเลือก 
วิชาที่เปิดสอนโดยภาคเทคโนโลยีชีวภาพและสารสนเทศ 

348-302  เทคนิคทางอณูชีววิทยาระดับโมเลกุลเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ 5((4)-3-8) 
  (Basic molecular biology techniques for DNA analysis) 

348-361    พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
(Principle of Molecular Biology and Genetic Engineering Laboratory) 

วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
330-250   นิเวศวิทยา        3((3)-0-6) 

 (Ecology) 
330-300   ชีววิทยาของเซลล์          4((3)-3-6) 

 (Cell Biology) 
330-260   พันธุศาสตร์  3((3)-0-6) 

(Genetics) 
330-370   หลักการวิจัยทางชีววิทยา            2((2)-0-4) 

 (Fundamentals of Biological Research) 
330-372   วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ 3((1)-6-2) 

 (Water Analysis for Biological Research) 
330-431   สาหร่ายวิทยา   3((2)-3-4) 

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

 (Plant Tissue and Organ Culture) 
331-250   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา          1(0-3-0) 

(Ecology Laboratory) 
วิชาที่เปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

537-211   โรคพืชเบื้องต้น  2((x)-y-z) 
 (Introductory Plant Pathology) 

 537-331   การผลิตเห็ด  3((x)-y-z) 
(Mushroom Production) 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3((2)-3-4)

(Microbiology and Parasitology) 
คณะการแพทย์แผนไทย 
326-102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน 4((3)-3-6) 

 (Microbiology, Parasitology and Immunology) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์ 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป  3((3)-0-6) 

 General Microbiology 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
326-207  จุลชีววิทยาทั่วไปส าหรับนักศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ 2((2)-0-4) 

 (General Microbiology for Natural Resources Students) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

 (General Microbiology Laboratory) 
คณะเภสัชศาสตร์ 
326-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  5((4)-3-8) 

 (Microbiology and Parasitology) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
326-205 จลุชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์ 3((2)-3-4)

(Medical Microbiology in Dentistry) 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
326-206  จุลชีววิทยา  3((2)-3-4) 

(Microbiology) 
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13.3 การบริหารจัดการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่าง

น้อย 5 คน มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน ควบคุม
คุณภาพ ติดตามประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร

2. แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีความรอบรู้ทางด้านจุลชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ โดยใช้กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาในการแก้ปัญหาชุมชนและสังคม เป็นผู้มี
จิตส านึกสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยการจัด
การศึกษาตามแนวทาง     พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาผู้ เรียนโดยให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้ เรียน ผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง  

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรนี้สามารถสร้างบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ทางด้าน

อาหาร เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และการแพทย์ เพ่ือพัฒนาประเทศ
น าไปสู่การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้คุณประโยชน์ได้
อย่างอเนกอนันต์ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ให้โทษได้อย่างมหันต์  ดังนั้นการจัดการจุลินทรีย์โดยนักจุลชีววิทยาจะท าให้เกิดผล
ดีตามที่กล่าวมา เช่น การเกษตรสามารถลดต้นทุนการผลิต  โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และควบคุมโดยชีววิธีแทนการใช้
สารเคมีท าให้ได้อาหารปลอดภัย และเป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากนั้นผลิตผลทางการเกษตรสามารถ
น ามาเพ่ิมคุณค่าได้จ าเป็นต้องควบคุมจุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้อาหารเน่าเสีย หรือการเพ่ิมคุณค่าด้วยการถนอมอาหารโดย
ใช้จุลินทรีย์ในการท าอาหารหมัก หรือการผลิตพลังงานทางเลือก เช่น เอทานอล บูทานอล แก๊สชีวภาพ จากผลผลิต
ทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือน้ าเสียต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบ าบัดของเสียโดยได้สิ่งตอบแทน และ
จุลินทรีย์ยังช่วยบ าบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อมเพราะบทบาทในการหมุนเวียนธาตุอาหาร รวมถึงการน าจุลินทรีย์มาผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กรดอะมิโน และยาปฏิชีวนะเพ่ือรักษาโรคติดเชื้อ ซึ่งการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีปัญหาด้านสุขภาพจาก โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า ดังนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้สาขาการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเป็นสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ซึ่งผู้ที่จะ
ประกอบวิชาชีพดังกล่าวได้ต้องมีใบอนุญาตที่ออกให้โดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นศาสตร์ทางด้าน
จุลชีววิทยาโดยมีนักจุลชีววิทยาเป็นผู้ด าเนินการเป็นก าลังที่ส าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
ความส าคัญที่ต้องมีหลักสูตรนี้ 
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1.3 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
2. มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและทักษะทางจุลชีววิทยาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยอาศัยกระบวนการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้

3. มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหา ต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยสามารถปฏิบัติตัวในบทบาทผู้น า ผู้ร่วมงานและ ผู้ตาม
จากการอาศัยทักษะในการบริหารจัดการ และการสื่อสาร

5. มีความใฝ่รู้ สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

บัณฑิตจุลชีววิทยาที่พึงประสงค์ (Graduate attributes) 
 ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong Learning) คิดสร้างสรรค์ (Creativity) ก้าวทันระบบประกันคุณภาพ 

(Quality System)  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
    คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 
 

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้กับการ
ท างาน, Flip classroom 

2. เพ่ิมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชาต่างๆ เช่น 
Flip classroom, Work intregrated 
learning (WIL) เป็นต้น  

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์  
   ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้  
   ในศตวรรษที่ 21 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. จ านวนกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

1.  จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษ 

2.  เพ่ิมสัดส่วนการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 
50% 

3.  จัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือ 
สื่อการสอน เป็นภาษาอังกฤษ 100% 
ทุกรายวิชา 

4.  จัดสิ่งแวดล้อมในภาควิชาให้เป็น
ภาษาอังกฤษ เช่น บอร์ดหรือ ป้าย
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

1. จ านวนกิจกรรมพัฒนา 
   นักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ  
   และจ านวนนักศึกษาที่เข้า  
   ร่วม 
2. จ านวนรายวิชาที่เพ่ิมสัดส่วน 
   การเรียนการสอนเป็น 
   ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา 
3. จ านวนรายวิชาที่จัดท า 
   เอกสารประกอบการสอน 
   หรือ สื่อการสอน เป็น 
   ภาษาอังกฤษ 100% ทุก 
   รายวิชา 
4. จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน 
   การสอบวัดความรู้ทาง  
   ภาษาอังกฤษ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษา ไม่

น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
และการศึกษาตลอดชีวิต (ภาคผนวก ฐ) 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร  

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร ์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือ

เทียบเท่า 
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    หรือ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกนักศึกษาของ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. ขาดความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ
2. ขาดทักษะด้านการค านวณ
3. ขาดทักษะด้านการเขียนภาษาไทย

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จัดสอนเสริมและมีกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษ
2. จัดให้มีการน าเสนอวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
3. จัดให้มีการทดสอบการค านวณ การเตรียมสารด้วยตนเอง การค านวณปริมาณเชื้อ

ให้โจทย์การค านวณ
4. จัดให้มีการท าแบบฝึกหัด ท ารายงาน น าเสนอ ท าข้อสอบที่ต้องเขียนบรรยาย

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 50 50 

2.6 งบประมาณตามแผน  
1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
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2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)

2.7 ระบบจัดการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืน ๆ โดย การศึกษาด้วยตนเอง ค้นคว้าวิจัย โครงงาน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
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2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (work integrated learning: WIL)
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  เช่น   การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง   การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน  ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย   การฝึกงาน สหกิจ
ศึกษา   การท างานเพ่ือสังคม   เป็นต้น   โดยจัดให้มีรายวชิาที่สอดแทรก  WIL  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของหน่วยกิต
ในรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร     

2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก าหนด  โดยมีผู้ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

4) มีการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา
ชุดวิชา พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ ที่บูรณาการศาสตร์ความรู้ที่เก่ียวกับพันธุศาสตร์

ของจุลินทรีย์และการจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์เข้าด้วยกัน และ   
ชุดวิชา จุลินทรีย์ทางอาหารและความปลอดภัย ที่บูรณาการศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร 

จุลชีววิทยาอาหารหมัก และความปลอดภัยทางอาหาร เข้าด้วยกัน 
5) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของ

รายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

ส าหรับนักศึกษาที่ 
ไม่เรียนสหกิจศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาที่
เรียนสหกิจศึกษา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
สาระท่ี1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร   
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  
วิชาเลือก 

4 หน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน
2) กลุ่มวิชาบังคับ
3) กลุ่มวิชาเลือก

26 หน่วยกิต 
52 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 

26 หน่วยกิต 
55 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
ง.  ฝึกงาน 1 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 

รวม 136 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา  
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 30 หน่วยกิต
สาระท่ี1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ จ านวน 4 หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน    2((2)-0-4) 

(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์    1((1)-0-2) 

 (Benefit of Mankinds) 
388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

(Health for All) 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ จ านวน 5 หน่วยกิต 
950-102  ชีวิตที่ดี       3((3)-0-6) 

(Happy and Peaceful Life) 
895-001  พลเมืองที่ดี     2((2)-0-4) 

(Good Citizens) 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 หน่วยกิต 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 

(Idea to Entrepreneurship) 

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล จ านวน 4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน จ านวน 2 หน่วยกิต 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต    2((2)-0-4) 

      (Life in the Future) 
การรู้ดิจิทัล จ านวน 2 หน่วยกิต 
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2((2)-0-4) 

(Digital Technology Literacy)  

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ านวน 4 หน่วยกิต 
การคิดเชิงระบบ  จ านวน 2 หน่วยกิต 
315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล  2((2)-0-4) 

     (Thinking and Reasoning) 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ านวน 2 หน่วยกิต 
322-100  ค านวณศิลป์   2(2-0-4) 

(The Art of Computing) 
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สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 4 หน่วยกิต 
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 

     (Essential English) 
890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

     (Everyday English) 
890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 

     (English on the Go) 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 

    (English in the Digital World) 
890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 

     (English for Academic Success) 
(หมายเหตุ : นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชาตามกลุ่มคะแนน O-NET) 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  จ านวน 2 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) 

    (Thai Khim) 
895-021  ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 

    (Singing, Playing, Dancing) 
895-022  จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 

     (Rhythm and Song) 
895-023  กีตาร์  1((1)-0-2) 

     (Guitar) 
895-024  อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 

    (Ukulele) 
895-025  ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 

   (Harmonica) 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 

     (Drama and Self-reflection) 
895-027  อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 

     (Appreciation in Thai Language) 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 

     (Creative Drawing) 
895-030  ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 

    (Swimming) 
895-031  เทนนิส  1((1)-0-2) 

     (Tennis) 
895-032  บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 

(Basketball) 



20 

895-033  กรีฑา 1((1)-0-2) 
    (Track and Field) 

895-034  ลีลาศ  1((1)-0-2) 
    (Social Dance) 

895-035  เปตอง 1((1)-0-2) 
     (Petanque) 

895-036  ค่ายพักแรม  1((1)-0-2) 
     (Camping) 

895-037 แบดมินตัน  1((1)-0-2) 
     (Badminton) 

895-038  เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
     (Table Tennis) 

895-039  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
     (Exercise for Health) 

340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
    (The Aesthetic in Photography) 

061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย     1((1)-0-2) 
      (Aesthetics of Thai Dance)  

472-116  ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* 1((1)-0-2) 
    (Local Arts and Fabric) 

472-117  สุขภาพดี ชีวีมีสุข*  1((1)-0-2) 
     (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 

142-234  โลกสวย*  1((1)-0-2) 
     (Life is Beautiful) 

142-135  พับเพียบเรียบร้อย* 1((1)-0-2) 
(Paper Craft) 

142-136  ปั้นดินให้เป็นดาว* 1((1)-0-2) 
(Sculpture)   

142-137  ใครๆ ก็วาดได้* 1((1)-0-2) 
     (Everyone Can Draw) 

142-138  มนต์รักเสียงดนตรี*  1((1)-0-2) 
(The Sound of Musics) 

142-139  ท่องโลกศิลปะ* 1((1)-0-2) 
(Through The World of Art) 

142-237  ดีไซน์เนอรช์ุดด า*  1((1)-0-2) 
(The Designers and Their Black Attires) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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วิชาเลือก 6 หน่วยกิต นักศึกษาเลือกเรียน 
ภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อยจ านวน 2 หน่วยกิต ดังนี้ 
890-010  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 

     (Improving English Writing Skills) 
890-011  อ่านได้ใกล้ตัว  2((2)-0-4) 

     (Reading All Around) 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4) 

    (Strategic Reading for Greater Comprehension)  
890-013  อ่านงานเขยีนเชิงวิชาการส าราญใจ  2((2)-0-4) 

     (Better Academic Texts Readers) 
890-014  ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 

     (English Pronunciation through Songs) 
890-015  ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  2((2)-0-4) 

     (English Grammar for Real Life Communication) 
890-020  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

     (English Conversation) 
890-021  ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 

     (From Listening to Speaking English) 
890-022  การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

     (Presentations and Public Speaking in English) 
890-023  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 

     (Learning English Through Cultures) 
890-024  รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 

     (Creating English Short Films) 
890-025  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 

     (Study Skills in English for Higher Studies) 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 

     (Reading to Write in English) 
890-030  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 

    (English Communication for Business) 
890-031  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน   2((2)-0-4) 

     (English in the Workplace) 
890-032  ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 

     (English for Travelers) 
890-033  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 

     (English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 
890-040  การเขียนเพ่ือการสมัครงาน   2((2)-0-4) 

(Writing for Job Application) 
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890-041  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
     (English for Job Interview) 

890-050  แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4) 
     (Google Translate Me) 

890-060  ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
     (English Twenty-Four/Seven) 

890-061  ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
     (English for Digital Literacy)  

890-070  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  2((2)-0-4)  
     (Winning English Test for Employment) 

890-071  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
     (Winning English Test for Higher Studies) 

891-010  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    2((2)-0-4) 
     (Basic Japanese) 

891-011  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
    (Japanese Conversation in Daily Life) 

891-012  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน   2((2)-0-4) 
     (Japanese Conversation in the Workplace) 

891-020  ภาษาจีนเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
     (Basic Chinese) 

891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
     (Chinese Conversation in Daily Life) 

891-022  สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน   2((2)-0-4) 
    (Chinese Conversation in the Workplace) 

891-030  ภาษามลายูเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
     (Basic Malay) 

891-031  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
      (Malay Conversation in Daily Life)   

891-032  สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว  2((2)-0-4) 
      (Malay Conversation for Tourism)   

891-033  ภาษามลายูกลางส าหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
     (Standard Malay for Veterinary Students) 

891-034  ภาษามลายูถิน่ส าหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
     (Malay Dialect for Veterinary Students) 

891-040  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
     (Basic Korean) 

891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
(Korean Conversation in Daily Life) 
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891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
     (Korean Conversation in the Workplace) 

891-050  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
     (Basic German) 

142-117 การเขียนขั้นเทพ 2((2)-0-4) 
        (Advanced Writing) 

142-118   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและพูด 2((2)-0-4) 
        (Academic English: Listening and Speaking) 

142-119   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอ่านและเขียน  2((2)-0-4) 
        (Academic English: Reading and Writing) 

142-215   การพูดในที่สาธารณะ   2((2)-0-4) 
  (Public Speaking) 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนด หรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิด
สอน ในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซ่ึงผ่าน
ความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จ านวน 0 - 4 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
895-040  จิตวิทยาความรัก        2((2)-0-4) 

     (Psychology of Love) 
895-041  ปรัชญาจริยะ          2((2)-0-4) 

     (Ethical Philosophy) 
895-042  ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21     2((2)-0-4) 

     (Art of Communication in Thai Language in the 21st Century) 
895-043  การใช้ภาษาไทย        2((2)-0-4) 

     (Thai Usage) 
895-044  ภาษาไทยร่วมสมัย         2((2)-0-4) 

    (Contemporary Thai Language) 
895-045  ทักษะการสื่อสาร         2((2)-0-4) 

(Communication Skills) 
895-046  ความคิดและการสื่อสาร       2((2)-0-4) 

     (Thoughts and Communication) 
895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์        2((2)-0-4) 

     (History in Movies) 
895-048  การวาดเส้นและระบายสี       2((2)-0-4) 

    (Drawing and Painting) 
895-049  ศิลปะกับความสุข         2((2)-0-4) 

     (Art for Happiness) 
895-050  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม        2((2)-0-4) 

(Arts in Multicultural Society) 
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895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
     (Contemporary Arts and Culture) 

895-052  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์*   2((2)-0-4) 
     (Creative Tourism) 

895-053  การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา* 2((2)-0-4) 
     (Volunteer Tourism) 

895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
     (Learning through Backpacking Trips) 

895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) 
      (World Heritage Journey) 

895-056  สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
     (Songkhla Studies) 

895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4) 
    (Thai Classical Music) 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
      (Thai Music Art) 

895-059  ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4) 
     (Western Music) 

895-060  การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
      (Physical Education and Recreation) 

895-061  ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
      (Fit and Firm) 

895-062  ลดเวลานั่ง เพิม่เวลายืน 2((2)-0-4) 
      (Active Lifestyle) 

895-063  อ้วนได้ก็ผอมได้  2((2)-0-4) 
      (Fat to Fit) 

895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
(Wisdom of Living) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์    
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 

 (Introduction to Intellectual Property) 
348-103  การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี    2((2)-0-4) 

    (Applied Nanotechnology)  
340-103  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต  2((2)-0-4) 

(Applied Science for Life) 
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340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
     (Science and Technology in Daily Life) 

332-100  กุญแจไขธรรมชาติ       2((2)-0-4) 
     (Key to Nature)   

336-214  กินดี ชีวิตดี     2((2)-0-4) 
    (Smart Eating and Being Healthy) 

336-215  ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ   2((2)-0-4) 
(Safety Life from Toxic Substances) 

336-216  ยาและสุขภาพ    2((2)-0-4) 
(Drug and Health) 

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

(Law relating to Occupations and Everyday Life) 
874-193  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  2((2)-0-4) 

      (General Principles of Law and Judicial Process) 
874-194  ภาษีอากรกับชีวิต   2((2)-0-4) 

     (Taxation and Life)  
874-195  สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4)            

(Human Rights and Citizenship) 

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4) 

(Healthy  Body  and  Mind) 

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย 
190-404  ธรรมชาติบ าบัด  2((2)-0-4) 

(Natural Therapy) 

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
001-101  อาเซียนศึกษา   2((2)-0-4) 

(ASEAN Studies) 

เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
142-111  ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ   2((2)-0-4) 

  (English Booster) 
142-112  อังกฤษออนแอร์  2((2)-0-4) 

(English On Air) 
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142-115  ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ    1((1)-0-2) 
  (English for Basic IT) 

142-116  อังกฤษจริตจะก้าน        1((1)-0-2) 
  (English Pronunciation) 

142-211  อังกฤษกันทุกวัน         2((2)-0-4) 
  (English Everyday) 

142-212  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล     2((1)-2-3) 
 (English for Personality Development) 

142-214  ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง       1((1)-0-2) 
 (Media Language and Art of Storytelling) 

142-224  สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ     1((1)-0-2) 
 (Creative Medias for Academic Presentation) 

142-226  การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร 1((1)-0-2) 
 (Creative Presentation Design for Conference and Communication) 

142-227  ท าเงินด้วย Youtube        1((1)-0-2) 
  (Youtube Marketing and Viral Videography) 

142-228  การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์     1((1)-0-2) 
  (Basic Product Design Branding) 

142-229  การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์        1((1)-0-2) 
  (Online Advertising Management) 

142-238  ตะลอนทัวร์         2((2)-0-4) 
 (Learn to Roam) 
 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ       99 หน่วยกิต 
      1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน     26 หน่วยกิต  
322-101 แคลคูลัส 1         3((3)-0-6) 
  (Calculus I) 
322-104   คณิตศาสตร์ทั่วไป  2        3((3)-0-6) 
   (General Mathematics II)  
324-101  เคมีทั่วไป  1         3((3)-0-6) 
   (General Chemistry  I)  
324-102 เคมีทั่วไป  2         3((3)-0-6) 
   (General Chemistry  II)  
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1       1(0-3-0) 
   (General Chemistry Laboratory I) 
325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2       1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory II) 
330-101  หลักชีววิทยา 1        3((3)-0-6) 
  (Principles of Biology I) 
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330-102 หลักชีววิทยา 2        3((3)-0-6) 
   (Principles of Biology II) 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1       1(0-3-0) 
  (Principles of Biology Laboratory I) 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2       1(0-3-0) 
  (Principles of Biology Laboratory II) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน         3((3)-0-6) 
  (Fundamental Physics) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน        1(0-3-0) 
  (Fundamental Physics Laboratory) 
 
 2)  กลุ่มวิชาบังคับ        จ านวน 52-55 หน่วยกิต 
  นักศึกษาเลือกเรียนสหกิจศึกษา    จ านวน 55 หน่วยกิต 
  นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา     จ านวน 52 หน่วยกิต 
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น   3((3)-0-6) 
  (Introductory Organic Chemistry)  
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์   3((3)-0-6) 
  (Principle of Analytical Chemistry) 
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น   1(0-3-0) 
  (Introductory Organic Chemistry Laboratory)  
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน   1(0-3-0) 
  (Basic Analytical Chemistry Laboratory) 
326-202  จุลชีววิทยาทั่วไป    3((3)-0-6) 
  (General Microbiology) 
326-211   วิธีทางจุลชีววิทยา   2((1)-3-2) 
  (Methods in Microbiology) 
326-241   อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย   2((1)-3-2) 
  (Determinative Bacteriology) 
326-271   ปรสิตวิทยาทั่วไป    2((1)-3-2) 
  (General Parasitology) 
326-312   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์    3((2)-3-4) 
  (Microbial Physiology) 
326-313   ชุดวิชา พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้   6((4)-6-8)  
  (Module: Microbial Genetics and Applications) 
326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา   1((1)-0-2) 
  (Innovation of Thai Wisdom in Microbiology) 
326-323  การประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา   2((2)-0-4) 
   (Quality Assurance of Microbiological Laboratory) 
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326-351   วิทยาภูมิคุ้มกัน     3((2)-3-4) 
  (Immunology)  
326-361   ราวิทยา        3((2)-3-4) 
  (Mycology) 
326-481   ไวรัสวิทยา     2((2)-0-4) 
  (Virology)   
326-493   สัมมนาทางจุลชีววิทยา   1((1)-0-2) 
  (Seminar in Microbiology) 
326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววิทยา   1((1)-0-2) 
  (Comprehensive Knowledge in Microbiology) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป   1(0-3-0) 
  (General Microbiology Laboratory)   
328-206   ชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา   3((3)-0-6) 
  (Basic Biochemistry for Microbiologist) 
328-234   เทคนิคชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา   1(0-3-0) 
  (Basic Biochemical techniques for Microbiologist) 
347-201   สถิติพ้ืนฐาน    3((2)-2-5) 
  (Basic Statistics)  
  
นักศึกษาเลือกเรียนชุดรายวิชาใดชุดหนึ่งต่อไปนี้  
 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา 
 326-391   จุลชีววิทยาปริทัศน์   2((2)-0-4)  
      (Microbiological Reviews) 
 326-491   โครงงานทางจุลชีววิทยา 1   3(0-9-0) 
          (Project in Microbiology I) 
หรือ ส าหรับนักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา 
 326-392   เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา   2((2)-0-4) 
      (Preparation for Cooperative Education in Microbiology)  
 326-497  สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา   6(0-40-0) 
      (Cooperative Education in Microbiology) 
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2) กลุ่มวิชาเลือก
นักศึกษาเลือกเรียนสหกิจศึกษา   จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา                             จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  โดยเลือกวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาไม่ต่ ากว่า 16 หนว่ยกิต    

วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 
326-321  ชุดวิชา จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย 9((4)-15-8) 

  (Module: Food Microbiology and Safety System) 
326-341   วิทยาแบคทีเรียการแพทย์                         3((2)-3-4) 

  (Medical Bacteriology)  
326-421  จุลชีววิทยาทางการเกษตร   3((2)-3-4) 

  (Microbiology in Agriculture) 
326-422   จุลชีววิทยาทางดิน   3((2)-3-4) 

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

  (Industrial Microbiology)   
326-424   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   3((2)-3-4) 

  (Environmental Microbiology) 
326-426   เอนไซม์ของจุลินทรีย์   3((2)-3-4) 

  (Microbial Enzymes)  
326-427   จุลชีววิทยาทางน้ า   3((2)-3-4) 

  (Aquatic Microbiology) 
326-429   การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา   3((2)-3-4) 

  (Microbiological Assay) 
326-430   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์   3((2)-3-4) 

  (Animal Tissue Culture) 
326-432 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมทางจุลชีววิทยา   3((3)-0-6) 

  (Industrial Plant Management in Microbiology) 
326-433   ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์                       3((2)-3-4) 

  (Yeast and Yeast Technology) 
326-437   การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วส าหรับงานทางด้านจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) 

  (Design and Development of Rapid Microbiological Test Kit) 
326-492   โครงงานทางจุลชีววิทยา 2      3(0-9-0) 

  (Project in Microbiology II) 
326-495   หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1   1((1)-0-2)  

  (Special Topics in Microbiology I) 
326-496   หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2   1((1)-0-2)  

 (Special Topics in Microbiology II) 
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 วิชาที่เปิดสอนโดยภาคเทคโนโลยีชีวภาพและสารสนเทศ 
348-302  เทคนิคทางชีวโมเลกุลเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ    5((4)-3-8) 
   (Basic Molecular Biology Techniques for DNA Analysis) 
348-361    พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม   3((2)-2-5) 
  (Principle of Molecular Biology and Genetic Engineering Laboratory) 
 
 วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
330-250   นิเวศวิทยา                              3((3)-0-6) 
  (Ecology) 
330-300   ชีววิทยาของเซลล์                              4((3)-3-6) 
  (Cell Biology) 
330-260   พันธุศาสตร์    3((3)-0-6) 
  (Genetics) 
330-370   หลักการวิจัยทางชีววิทยา                     2((2)-0-4) 
  (Fundamentals of Biological Research) 
330-372   วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ   3((1)-6-2) 
  (Water Analysis for Biological Research) 
330-431   สาหร่ายวิทยา     3((2)-3-4) 
  (Phycology)   
330-470   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช   3((2)-3-4) 
  (Plant Tissue and Organ Culture) 
331-250   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา             1(0-3-0) 
  (Ecology Laboratory) 
 

วิชาที่เปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
537-211   โรคพืชเบื้องต้น    2((x)-y-z) 
  (Introductory Plant Pathology) 
 537-331   การผลิตเห็ด    3((x)-y-z) 
  (Mushroom Production) 

  หลักสูตรอาจก าหนดรายวิชาอ่ืน หรือรายวิชาที่ เปิดใหม่ หรือรายวิชาอ่ืนที่ เปิดสอนเพ่ิมเติมใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์
ต่อสาขาวิชาจุลชีววิทยาทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม  
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ภาควิชาเปิดรายวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 
326-435  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับจุลินทรีย์  3((3)-0-6) 
  (Thai Local Wisdom and Microorganisms) 
 
 ง.  ฝึกงาน         1/240  หน่วยกิต/ชั่วโมง 
326-494   การฝึกงานทางจุลชีววิทยา    1(0-6-0) 
  (Microbiological Job Training) 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

322-101   แคลคูลัส 1  3((3)-0-6) 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

 950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
 388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์   1((1)-0-2) 
          รวม       19((16)-9-32)                 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

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

 324-102     เคมีทั่วไป 2  3((3)-0-6) 
325-106     ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
330-102       หลักชีววิทยา 2 3((3)-0-6) 
331-102     ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  1(0-3-0) 
322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
895-100 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 2(x-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2(x-y-z) 

        รวม    19((13+x)-(6+y)-(26+z)) 
 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

                                                               
324-233   เคมีอินทรีย์เบื้องต้น   3((3)-0-6) 
325-233     ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น  1(0-3-0) 
324-247   หลักเคมีวิเคราะห์     3((3)-0-6) 
325-243  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน   1(0-3-0) 
326-202  จุลชีววิทยาทั่วไป            3((3)-0-6) 
327-202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป     1(0-3-0) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
345-104 รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตัล 2((2)-0-4) 
----------- วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

        รวม      19((13+x)-(9+y)-(26+z)) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา 2((1)-3-2) 
326-241  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย    2((1)-3-2) 
326-271 ปรสิตวิทยาทั่วไป 2((1)-3-2) 
328-206   ชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา         3((3)-0-6) 
328-234 เทคนิคชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
347-201 สถิติพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 2(x-y-z) 
        รวม      20((13+x)-(14+y)-(27+z)) 
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แผนการเรียนของนักศึกษาที่ไม่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 326-313    ชุดวิชา พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 6((4)-6-8) 

326-312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  3((2)-3-4) 
326-361   ราวิทยา  3((2)-3-4) 

 xxx-xxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  4(x-y-z) 
 xxx-xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ  3(x-y-z) 
 …… กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  2(x-y-z) 

        รวม       21((8+x)-(12+y)-(16+z)) 
 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

326-351 วิทยาภูมิคุ้มกัน  3((2)-3-4) 
 326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์  2((2)-0-4) 
 326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา  1((1)-0-2) 
 326-323 การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  2((2)-0-4) 
 xxx-xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ  6(x-y-z) 
 xxx-xxx วิชาเลือกเสรี    3(x-y-z) 

             รวม      17((7+x)-(3+y)-(14+z)) 
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แผนการเรียนของนักศึกษาที่ไม่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)  
326-481 ไวรัสวิทยา 2((2)-0-4) 
326-493* สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1((1)-0-2) 
326-494** การฝึกงานทางจุลชีววิทยา 1(0-6-0) 
326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววิทยา 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 6((x)-y-z) 

      รวม 12((5+x)-(30+y)-(10+z)) 

ภาคการศึกษาที่ 2 

326-491*  โครงงานทางจุลชีววิทยา 1 3(0-9-0) 
xxx-xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 6((x)-y-z) 

 รวม    9((x)-(9+y)-(z)) 

* หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีไม่ได้เลือกเรียนสหกิจศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาทาง
จุลชีววิทยาคนละภาคการศึกษากับวิชาโครงงานทางจุลชีววิทยา 

** หมายเหตุ : การฝึกงานทางจุลชีววิทยา นักศึกษาฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3 ของชั้นปีที่ 3 
แต่ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4  
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แผนการเรียนของนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 326-313    ชุดวิชา พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 6((4)-6-8) 

326-312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  3((2)-3-4) 
326-361   ราวิทยา  3((2)-3-4) 

 xxx-xxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  4(x-y-z) 
 xxx-xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ  3(x-y-z) 
 …… กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  2(x-y-z) 

        รวม       21((8+x)-(12+y)-(16+z)) 
 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

326-351 วิทยาภูมิคุ้มกัน  3((2)-3-4) 
 326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา  1((1)-0-2) 
 326-323 การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  2((2)-0-4) 

329-392* เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา       2((2)-0-4) 
 xxx-xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ  6(x-y-z) 
 xxx-xxx วิชาเลือกเสรี    3(x-y-z) 

             รวม      17((7+x)-(3+y)-(14+z)) 
 
 
 
 

* หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
326-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา แทนการลงทะเบียนรายวิชา 326-391 
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แผนการเรียนของนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)   
326-481 ไวรัสวิทยา  2((2)-0-4) 

 326-493 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1((1)-0-1) 
326-494* การฝึกงานทางจุลชีววิทยา  1(0-6-0) 
326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววิทยา  1((1)-0-2) 
xxx-xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ   9((x)-y-z) 
      รวม              15 ((5+x)-(30+y)-(9+z))  

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

326-497   สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา   6(0-40-0) 
                                   รวม                       6((0)-40-0) 
 

 
 

 
   * หมายเหตุ : การฝึกงานทางจุลชีววิทยา นักศึกษาฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3 ของชั้นปีที่ 3  

แต่ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ช่ือ- สกุล ระดับการศึกษาที่

จบ 
ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ช่ือสถาบันท่ีจบ

การศึกษา ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

1. รองศาสตราจารย ์ นางปรียานุช บวรเรืองโรจน ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท
ปริญญาตร ี

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.รามค าแหง 

2548 
2534 
2529 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางกมลธรรม อ่ าสกลุ ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

Ph.D. 

วท.บ. 

Microbiology 

จุลชีววิทยา 

U. of Melbourne, 
Australia 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,   

2545 

2537 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาววิภาวดี เสียงล้ า ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตร ี

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา     
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย ์

ม. สงขลานครินทร์
ม.มหิดล  
ม.มหิดล 

2553 
2550 
2545 

4. อาจารย ์ นางสาววิลานี จุ้งลก ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

ปร.ด. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

จุลชีววิทยา 

ม. เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

ม. เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

2555 

2546 

5. อาจารย ์ นางลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Medical Mycology 

Biotechnology, 
(HONS.) 

จุลชีววิทยา  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

Imperial Collage 
of London, UK 
ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

ม.เชียงใหม ่

2559 

2551 

2548 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล ระดับการศึกษา 
       ที่จบ 

หลักสตูร (สาขาวิชา) 
  ที่จบ 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน  ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
1. ศาสตราจารย ์ นางศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย ปริญญาเอก Ph.D. (Microbiology) 

B.Sc. (Hons) (Microbiology) 

U. of New South 
Wales, Australia 
U. of New South 
Wales, Australia 

2532 

2522 

25 25 25 25 

2. ศาสตราจารย ์ นางดวงพร  คันธโชติ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

Ph.D. (Soil Science) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

U. of Adelaide, 
Australia  
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์

2545 

2525
2522 

235 235 150 - 

3. รองศาสตราจารย ์ นางนงเยาว์  สว่างเจริญ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

Ph.D. (Parasitology) 

วท.ม. (เวชศาสตรเ์ขตร้อน) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  

U. of Queensland, 
Australia 
ม.มหิดล  
ม.รามค าแหง  

2538 

2524
2521 

340 340 340 340 

4. รองศาสตราจารย ์ นายภารนยั สุขุมังกร ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

ปร.ด. (จุลชีววิทยา)  
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์)  
วท.บ. (จุลชีววิทยา)   
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

ม. สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร์ 

2553
2550 

2547 

260 260 260 260 

5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางกาญจนา  ศรีนิติวรวงศ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

Ph.D.(Molecular Biology and 
Biotechnology) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

U. of Sheffield, UK 

ม.มหิดล 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2544  

2537
2531 

340 340 340 340 
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ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล ระดับการศึกษา 
       ที่จบ 

หลักสตูร (สาขาวิชา) 
  ที่จบ 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน  ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

ม.เชียงใหม่ 
ม.เชียงใหม่ 

2551
2543 

340 340 340 340 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวพิมลศรี มิตรภาพอาทร ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)  
วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

2553
2548 

350 350 350 350 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวอ าไพทิพย์ สุขหอม ปริญญาเอก Ph.D. (Agriculture and 
Biological Sciences) 
วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

U. of Newcastle 
upon Tyne, UK. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร ์

2542 

2534 

2531 

380 380 380 380 

9. อาจารย ์ นางสาวรัตนรุจิ  พุ่มวิเศษ ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

Ph.D. (Microbiology) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา)   
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

U. of Montana 
State., U.S.A.  
ม.สงขลานครินทร ์

2550 

2537 

300 300 300 300 

10. อาจารย ์ นางผ่องผกา เธียรมนตร ี ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2537 
2531 

320 320 320 320 

11. อาจารย ์ นางวิไลลักษณ์  สุวะโซโน ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

Ph.D. (Applied Microbiology) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

Okayama U., Japan 
ม.เกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 

2548 
2538 
2533 

240 240 240 240 



41 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

1 นางสาววัชรี สีห์ช านาญธรุะกิจ ผศ. 

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
และอาหารสุขภาพ (IGS-
NFF)  มอ. 

13 13 13 13 

2 นางสาวกมนนัทธ ์ ศิงฆมานันท์ - 
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร ์

1 1 1 1 

3 นางบัวค า บุญสาร - ธุรกิจส่วนตัว 
1 1 1 1 

4 นายคมวิทย์ สรุชาต ิ ผศ. 

หลักสตูรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะวิทยาศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร ์

1 1 1 1 

5 นายมนูญ  นวลพลับ นักวิทยาศาสตร์ 
หน่วยเรือนเลี้ยงสตัว์ทดลอง 
คณะวิทยาศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2 2 2 2 

6 นายสากล    สุวลักษณ ์ นักวิทยาศาสตร์ 
หน่วยจุลชีววิทยาอิเล็กตรอน 
คณะแพทยศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร ์

3 3 3 3 

7 นายธเนศ  ปานรัตน ์ ผศ. 
วิทยาลัยนานาชาติ  
ม.สงขลานครินทร ์

1 1 1 1 

8 นายสมชาย ศรีวิริยะจันทร ์ ผศ. 
ภาควิชาเภสัชวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร ์

4 4 4 4 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
รายวิชาการฝึกงานทางจุลชีววิทยา 
1. ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
2. แสดงออกถึงความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
3. อธิบายความรู้ทางจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติเทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติตนตามหลักการคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้
6. คิดวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการอธิบายทางด้านจุลชีววิทยาได้
7. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม
8. เสนอแนวทางแก้ปัญหาชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านจุลชีววิทยาได้
9. สามารถแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้

4.1.1 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 3  ของปีการศึกษาที่ 3 

4.1.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัด 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 6 สัปดาห์  ในภาคการศึกษาท่ี 3 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของประสบการณ์ภาคสนาม 
รายวิชาสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 

1. ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
2. แสดงออกถึงความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
3. อธิบายความรู้ทางจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติเทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติตนตามหลักการคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้
6. คิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการอธิบายทางด้านจุลชีววิทยาได้
7. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม
8. เสนอแนวทางแก้ปัญหาชุมชนและสังคมบนพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านจุลชีววิทยาได้
9. สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้

4.2.1 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2  ของปีการศึกษาที่ 4 
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4.2.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
นักศึกษาออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 16 สัปดาห์  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ด าเนินการท าโครงงานรายบุคคลในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่สนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ค าแนะน าในการท าโครงงาน นักศึกษาน าเสนอผลการท าโครงงานในรูปแบบของรายงานและบรรยายต่อ
คณะกรรมการสอบ 

 5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  
1. ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
2. แสดงออกถึงความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
3. อธิบายความรู้ทางจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติเทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติตนตามหลักการคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้
6. คิดวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการอธิบายทางด้านจุลชีววิทยาได้
7. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม
8. เสนอแนวทางแก้ปัญหาชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านจุลชีววิทยาได้
9. สามารถแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้

5.2  ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที ่1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.3 จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

5.4 การเตรียมการ 
1. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานและบรรยายต่อคณะกรรมการสอบ

5.5 กระบวนการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน
2. ประเมินผลจากการน าเสนอแบบบรรยาย และจากการเขียนรายงาน
3. ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม
4. ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของอาจารย์

ประจ ารายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิ
ที่หน่ึง 

 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถด้านการใช้  

ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
3. มีความรู้ทางจลุชีววิทยาในการ

ประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น /แก้ปัญหาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
4. มีความรู้ทางด้านการประกัน

คุณภาพห้องปฏิบตัิการ 
จุลชีววิทยา 

 

1. จัดกิจกรรมค่ายจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ 
2. สนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมที่เน้นการถือ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิที่หน่ึง 
3. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
4. สอดแทรกจติส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่งในการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 

5. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุก

รายวิชา (50% ของรายวิชา) 
3. จัดกิจกรรมทั้งในช้ันเรียน และนอกช้ันเรียนที่

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษท้ังของภาควิชา/คณะ/
มหาวิทยาลยั 

4. สอนเสริมภาษาอังกฤษ 
5. English Walk rally/จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
1. มีการจัดการเรยีนการสอนที่ให้ความรู้ทาง 
จุลชีววิทยาในการพัฒนา/แก้ปญัหาชุมชน สร้าง
ผลิตภณัฑ ์
2. น าโจทย์ปัญหาจากชุมชนมาใช้ในการเรียนการสอน 
3. จัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการ เชิญวิทยากร  
    นวัตกรให้ความรู ้
 
 
 
1. มีการจัดการเรยีนการสอนที่ให้ความรู้ทาง 
จุลชีววิทยาในด้านการประกันคณุภาพห้องปฏิบัติการ 
จุลชีววิทยา 
2. จัดอบรมด้านประกันคณุภาพหอ้งปฏิบัติการ 
 

PLO1 ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์
และรับผิดชอบในหน้าท่ีต่อตนเอง
และสังคม 
PLO2 แสดงออกถึงความเสียสละ มี
จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
PLO7 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเองได ้
 
 
 
 
 
PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง 
จุลชีววิทยาในการปฏิบตัิงานได้อยา่ง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
PLO4 ปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานทาง 
จุลชีววิทยาได้อยา่งถูกต้อง 
PLO6 เสนอแนวทางแก้ปัญหาทาง
จุลชีววิทยาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคมบน
พื้นฐานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการได ้
PLO5 ปฏิบัติงานตามหลักการ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการทาง 
จุลชีววิทยาได ้
PLO7 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเองได ้
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน  (ถ้ามี) 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

                     มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตยแ์ละรับผิดชอบในหน้าท่ีต่อตนเองและสังคม ✓  ✓  ✓ 

PLO2 แสดงออกถึงความเสียสละ มีจิตสาธารณะ  ✓  ✓  ✓ 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจลุชีววิทยาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 

 

 ✓ ✓ ✓  

PLO4 ปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานทางจลุชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง  ✓ 
 

✓ ✓  

PLO5 ปฏิบัติงานตามหลักการคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้  ✓ 
 

✓ ✓  

PLO6 เสนอแนวทางแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานท่ีถูกตอ้งตามหลักวิชาการได้ 

 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO7 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองได้ 

 

✓  ✓ ✓  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 2.  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

    มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 3.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
2.  ด้านความรู้ 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อ่ืนที่ 

    เกี่ยวข้อง 
 2.  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3.  สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 4.  สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อ่ืนที่ 
              เกี่ยวข้อง 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1.  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา 
               ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2.  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ  
               ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3.  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ 
              หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.  มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 1.  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ                   
               สรุปประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
               และจ าเป็น 

3.  สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข 
    ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 
              ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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                      2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3   2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
PLO1 ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตยแ์ละ
รับผิดชอบในหน้าท่ีต่อตนเองและสังคม 

 
 

 
 

 
 

              

PLO2 แสดงออกถึงความเสียสละ มีจิตสาธารณะ                  

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจลุชีววิทยาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

PLO4 ปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานทางจลุชีววิทยาได้
อย่างถูกต้อง 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

    

PLO5 ปฏิบัติงานตามหลักการคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางจลุชีววิทยาได ้

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

PLO6 เสนอแนวทางแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยา
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
บนพ้ืนฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได ้

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

PLO7 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองไดค้้นควา้เพื่อพัฒนา
ตนเองได ้
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
     

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO1 ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตยแ์ละ
รับผิดชอบในหน้าท่ีต่อตนเองและสังคม 

• การจัดเวรท าความสะอาดครุภณัฑ์/การยมืคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ 
• การเช็คช่ือเข้าช้ันเรียนด้วยตนเอง  
• การท างานกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติการทั้งหมด 

 

• ใบท าความสะอาด/การตรวจสอบ/ใบเซ็นชื่อ  
• พฤติกรรมยืมคืนอุปกรณ์/การส่งใบคืนอุปกรณ ์
• สังเกตุพฤติกรรมการท างานกลุ่ม/ท ารายงาน 

 
PLO2 แสดงออกถึงความเสียสละ มีจิต
สาธารณะ 

• การจัดเวรท าความสะอาดครุภณัฑ์/การยมืคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ 
• การเช็คช่ือเข้าช้ันเรียนด้วยตนเอง  
• การท างานกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติการทั้งหมด 
• การมอบหมายให้ท ากิจกรรมวัน ถือประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหนึ่ง  
• การมอบหมายให้ท ากิจกรรม จุลชวีวิทยาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

• พฤติกรรมการท างานกลุ่ม/ท ารายงาน 
• ใบประเมินกิจกรรม 
• ใบประเมินรายบุคคล/ประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน 
• ประเมินผลการท างานจิตสาธารณะ  
• ประเมินผลงาน จุลชีววิทยาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็น 
    กิจท่ีหนึ่ง 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจลุชีววิทยา
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

• การสอนบรรยายในช้ันเรียนในทุกรายวิชา 
• การฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการทั้งหมด 
• การเรยีนในช้ันเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning 
• การให้ case study 
• การให้นักศึกษาสอบประมวลความรู้/การให้นักศึกษาฝึกสอนกันเอง 

• ผลสัมฤทธ์ิจากการท างานรายบุคคล และกลุ่ม 
• ผลการสอบ สอบย่อยในช้ันเรียน 
• การท ากิจกรรมให้ห้องเรียน 
• จัดกิจกรรม active learning วัดผลการเรยีนรู้ที ่
    หลากหลาย 

PLO4 ปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานทาง 
จุลชีววิทยาได้อยา่งถูกต้อง 

• การฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการทั้งหมด 
• การท าโครงงาน/การปฏบิัติสหกิจศึกษา/การฝึกงาน 
• การท าโครงงาน/การปฏบิัติสหกิจศึกษา/การฝึกงาน 
• การสอบเทคนิคพ้ืนฐานจุลชีววิทยาในแต่ละชั้นป ี

 

• ผลสัมฤทธ์ิจากการท างานรายบุคคล และกลุ่ม 
• ผลการสอบ สอบย่อยในช้ันเรียน 
• พฤติกรรมการท ากิจกรรมให้ห้องเรียน 
• ผลสอบทักษะปฏิบตัิจริง  
• ผลการสอบเทคนคิจุลชีววิทยา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO5 ปฏิบัติงานตามหลักการคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทางจลุชีววิทยาได ้

• การเรยีนในช้ันเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning 
• การให้โจทย์ปญัหา  
• การให้สวมบทบาทสมมตุิด าเนินงานตามหลักคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
• การดูงานจริง 
• การท าโครงงาน/การปฏบิัติสหกิจศึกษา/การฝึกงาน 

 

• ผลสัมฤทธ์ิจากการท างานรายบุคคล และกลุ่ม 

• การสอบ สอบย่อยในช้ันเรียน สอบทักษะปฏิบัติจริง 

• การท ากิจกรรมให้ห้องเรียน 

• ผลการจัดกิจกรรม active learning  

 

 

PLO6 เสนอแนวทางแก้ปัญหาทาง 

จุลชีววิทยาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานท่ีถูกต้อง

ตามหลักวิชาการได ้

• การจัดกิจกรรมใหส้ร้างสรรค์งานเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

• การท างานเป็นทีมจากกิจกรรมการท าโครงงานย่อยท่ีเกีย่วกับจุลชีววิทยา

สิ่งแวดล้อม   

• การศึกษาสารกันเสียจากร้านค้า  การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถาน

ประกอบการจริง   

• การให้โจทย์วิจัย ปญัหา จากชุมชน การลงพื้นที่จริงเพ่ือส ารวจปัญหา 

• การท าโครงงานย่อยโดยการคิดสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑอาหารหมักชนดิใหม่จาก

อาหารหมักพ้ืนบ้านท่ีไม่เคยมีจ าหน่ายในท้องตลาด 

• การเชิญผู้ประกอบการ/นวตักรใหค้วามรู้ในรายวิชา 

• การให้เสนอแนวคดิในการออกแบบชุดตรวจสอบจุลินทรยี์ 

• ผลสัมฤทธ์ิจากการท างานรายบุคคล และกลุ่ม 

• การสอบ สอบย่อยในช้ันเรียน สอบทักษะปฏิบัติจริง 

• การท ากิจกรรมให้ห้องเรียน 

• ผลการจัดกิจกรรม active learning  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO7 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองได ้

 

• การใหท้ ารายงานหรือการใหส้ัมมนาในทุกรายวิชาของหลักสูตรการท ารายงาน

หรือการให้สมัมนาในทุกรายวิชาของหลักสูตร  

• จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ spelling bee/ nglish walk rally 

• การให ้talk lab เป็นภาษาอังกฤษ/การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

• การเล่นเกม /การจัดบอร์ด wonder words  

• การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การตอบศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษในรายวิชา

เทคโนโลยีของจุลินทรีย ์

• ทักษะการค านวณ/การเตรียมสารเคมี/อาหารเลี้ยงเช้ือ/การนับเช้ือจลุินทรีย์  

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Six-Cs Class Room  

• การฝึกทักษะการอ่าน/การเขียน/การน าเสนอภาษาอังกฤษ/three minute talk 

• การจัดกิจกรรมให้คดิวิเคราะห์ สรา้งสรรค์และท างานเป็นทีม  

• กิจกรรมการวิเคราะห์ข่าวเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความรู้ทางภมูคิุ้มกันวิทยา  

ในรายวิชา  326-351 วิทยาภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์กระบวนการทางชีวเคมีที่

เกี่ยวข้องกับอาหารหมักพื้นเมืองภาคใต้ประเภทต่าง ๆ      

• ผลสัมฤทธ์ิจากการท างานรายบุคคล และกลุ่ม 

• พฤติกรรมการน าเสนองานหน้าช้ันเรียน 

• สรุปผลลงพื้นที่ชุมชน การศึกษาดงูาน 

• การส่งรายงาน การท างานกลุ่ม 

• ผลการสอบ สอบย่อยในช้ันเรียน สอบทักษะปฏิบัตจิริง 

• ผลการจัดกิจกรรม active learning  
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4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
                        ⚫ ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
                                              

รายวิชา 
PLO1. ปฏิบัติตนด้วย

ความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบในหน้าที่ต่อ

ตนเองและสังคม 

PLO2. แสดงออกถึง
ความเสียสละ  
มีจิตสาธารณะ 

 
PLO3. ประยุกต์ใช้ความรู้

ทางจุลชีววิทยาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 

PLO4. ปฏิบัติ
เทคนิคพื้นฐานทาง
จุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง  

PLO5. ปฏิบัติงานตาม
หลักการคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทาง 
จุลชีววิทยาได้ 

PLO6. เสนอแนวทางแก้ปัญหา
ทางจุลชีววิทยาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและ
สังคมบนพื้นฐานที่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการได้ 

PLO7. สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าเพื่อพัฒนา

ตนเองได้ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป  
สาระ ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

  
    

 

รายวิชาศึกษาทั่วไป  
สาระ ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันต ิ

  
    

 

รายวิชาศึกษาทั่วไป  
สาระ การเป็นผู้ประกอบการ 

  
   

  

รายวิชาศึกษาทั่วไป  
สาระ การอยู่อย่างรูเ้ท่าทัน และ การรู้ดจิิทัล 

  
   

  

รายวิชาศึกษาทั่วไป  
สาระ การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  

  
   

  

รายวิชาศึกษาทั่วไป  
สาระ ภาษาและการสื่อสาร  

 
 

 
  

  

รายวิชาศึกษาทั่วไป  
สาระ สุนทรียศาสตร์และกีฬา  
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รายวิชา 
PLO1. ปฏิบัติตนด้วย

ความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบในหน้าที่ต่อ

ตนเองและสังคม 

PLO2. แสดงออกถึง
ความเสียสละ  
มีจิตสาธารณะ 

 
PLO3. ประยุกต์ใช้

ความรู้ทางจุลชีววิทยา
ในการปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

PLO4. ปฏิบัติ
เทคนิคพื้นฐานทาง
จุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง  

PLO5. ปฏิบัติงานตามหลักการ
คุณภาพห้องปฏิบัติการทาง 

จุลชีววิทยาได้ 

PLO6. เสนอแนวทางแก้ปัญหา
ทางจุลชีววิทยาเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนและสังคม
บนพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการได้ 

PLO7. สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าเพื่อพัฒนา

ตนเองได้ 

322-101 แคลคูลสั 1        

322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2        

324-101 เคมีทั่วไป  1         

324-102 เคมีทั่วไป  2         

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1        

325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2        

330-101 หลักชีววิทยา 1        

330-102 หลักชีววิทยา 2        

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1        

331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2        

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน         

333-101 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน         

324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น        

324-247 หลักเคมีวเิคราะห ์        

325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์เบื้องต้น        

325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน        
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รายวิชา 
PLO1. ปฏิบัติตนด้วย

ความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบในหน้าที่ต่อ

ตนเองและสังคม 

PLO2. แสดงออกถึง
ความเสียสละ  
มีจิตสาธารณะ 

 
PLO3. ประยุกต์ใช้

ความรู้ทางจุลชีววิทยา
ในการปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

PLO4. ปฏิบัติ
เทคนิคพื้นฐานทาง
จุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง  

PLO5. ปฏิบัติงานตามหลักการ
คุณภาพห้องปฏิบัติการทาง 

จุลชีววิทยาได้ 

PLO6. เสนอแนวทางแก้ปัญหา
ทางจุลชีววิทยาเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนและสังคม
บนพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการได้ 

PLO7. สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าเพื่อพัฒนา

ตนเองได้ 

328-206  ชีวเคมีพื้นฐานส าหรับ 
              นักจุลชีววิทยา  

 
 

 
  

  

328-234  เทคนิคชีวเคมีพื้นฐานส าหรับ 
             นักจุลชีววิทยา 

  
   

  

347-201  สถิติพื้นฐาน         

348-302 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเบื้องต้น 
            ส าหรับการวิเคราะห์ดเีอ็นเอ 

  
   

  

348-361 พื้นฐานชีววิทยาโมเลกลุและ 
            พันธุวิศวกรรม 

  
   

  

330-250 นิเวศวิทยา                                   

330-300 ชีววิทยาของเซลล์                                   

330-260 พันธุศาสตร ์        

330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา                          

330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจยัทางชีวภาพ        

330-431 สาหร่ายวิทยา          

330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช        

331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                  

537-211 โรคพืชเบื้องต้น         

537-331 การผลิตเห็ด        
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รายวิชา 

PLO1. ปฏิบัติตนด้วย

ความซื่อสัตย์และ

รับผิดชอบในหน้าที่ต่อ

ตนเองและสังคม 

PLO2. แสดงออกถึง

ความเสียสละ 

มีจิตสาธารณะ 

PLO3. ประยุกต์ใช้ความรู้

ทางจุลชีววิทยาในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 

PLO4. ปฏิบัติ

เทคนิคพื้นฐานทาง

จุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง  

PLO5. ปฏิบัติงานตาม

หลักการคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทาง 

จุลชีววิทยาได้ 

PLO6. เสนอแนวทาง

แก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานที่

ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 

PLO7. สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การค้นคว้าเพื่อพัฒนา

ตนเองได้ 

326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป        

327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป        

326-241 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย        

326-271 ปรสิตวิทยาท่ัวไป        

326-312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์        

326-313 ชุดวิชา พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
และการประยุกต์ใช้        

326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา        

326-321 ชุดวิชา จุลชีววิทยาทางอาหาร
และความปลอดภัย        

326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา        

326-323 การประกันคุณภาพชอง 
            ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา     

   

326-341 วิทยาแบคทีเรียการแพทย ์        

326-351 วิทยาภูมิคุ้มกัน        

326-361 ราวิทยา        

326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน ์        
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รายวิชา 
PLO1. ปฏิบัติตนด้วย

ความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบในหน้าที่ต่อ

ตนเองและสังคม 

PLO2. แสดงออกถึง
ความเสียสละ  
มีจิตสาธารณะ 

 
PLO3. ประยุกต์ใช้ความรู้

ทางจุลชีววิทยาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 

PLO4. ปฏิบัติ
เทคนิคพื้นฐานทาง
จุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง  

PLO5. ปฏิบัติงานตาม
หลักการคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทาง 
จุลชีววิทยาได้ 

PLO6. เสนอแนวทาง
แก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 

PLO7. สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าเพื่อพัฒนา

ตนเองได้ 

326-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง    
            จุลชีววิทยา     

   
326-421 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

       
326-422 จุลชีววิทยาทางดิน 

       
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 

       
326-424 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

       
326-429 การวิเคราะห์ทางจลุชีววิทยา 

       
326-432 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 
            ด้านจุลชีววิทยา     

   
326-435 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับจุลนิทรีย ์

     
  

326-437 การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบ 
              แบบรวดเร็วส าหรับงานทางด้านจุลชีววิทยา        
326-481 ไวรัสวิทยา 

     
  

326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1      
       

326-492 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2    
       

326-493 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 
       

326-494 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา 
       

326-497 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 
       

326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววิทยา 
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5.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 
 

ปีท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและมนุษย์ศาสตร์ สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี  มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2 นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือจุลชีววิทยา มีความรู้พื้นฐานด้านจลุชีววิทยา เข้าใจและ
ยอมรับในสังคมพหุวัฒนธรรม รับผิดชอบในหน้าท่ีในฐานะพลเมืองที่ดี  มีจิตสาธารณะ 

3 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตัิทางจุลชีววิทยา สามารถอธิบาย
หลักการทีส่ าคัญทางจลุชีววิทยาได้ มีทักษะการท างานเป็นทีม เปน็ผู้น าและผูต้ามที่ดี มีทักษะการสือ่สารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4 นักศึกษามีความช านาญในทักษะด้านจุลชีววิทยา สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เพื่อ
ใช้ในกระบวนการวิจัยได้ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
พื้นฐานทางจุลชีววิทยาได้ มีความสามารถในการค้นคว้า เลือกใช้เทคโนโลยีในการหาความรูเ้พิ่มเตมิ และ
น าเสนอได้ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะประกันคณุภาพห้องปฏบิัติการทางจุลชีววิทยา 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 

2. ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3. คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4. ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ และผลงานของนักศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 2.00  จากระบบ 8 ระดับคะแนน    

2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
     มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการยื่นข้อร้องเรียนกลาง ที่แจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่วันปฐมนิเทศ 
กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยในการตรวจข้อสอบ นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ (สน.
78) โดยรับแบบฟอร์มที่กองทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของงาน
ทะเบียนและประมวลผล (http://reg.psu.ac.th) โดยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ และยื่นค า
ร้องที่คณะฯ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีช่องทางในการติดต่อผ่านทางประธานหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาได้
ตลอดเวลาเพ่ือปรึกษาหารือข้อข้องใจของการให้คะแนนได้ หลักสูตรมีกล่องรับความคิดเห็นที่นักศึกษาสามารถ
ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาได้ตลอดเวลา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดับคณะ  

1) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยคณะ  
2) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ที่จัด

โดยคณะ 
3) แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
4) จัดให้มีอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
5) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ  และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
6) แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน 

และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

         การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ

สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
   การพัฒนาระดับคณะ 

1) มีการเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัด 
 โครงการโดยมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

3) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัด โดย 
คณะและมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การสร้างครูมืออาชีพ การ
สอนแบบ active learning  

4) ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการ
วัดและการประเมินผล 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
   การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

    1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการใน 
 ต่างประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุน 
 สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงาน 
 พัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 
1)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2)  สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพ่ีเลี้ยง 
5)  สนับสนุนเครื่องมือวิจัยพื้นฐานแก่คณาจารย์ 
6)  มหาวิทยาลัย คณะและภาควิชาสนับสนุนทุนการน าเสนอผลงานและการตีพิมพ์ 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน    
          ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 
ปี ย้อนหลัง 

3) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 

4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 

5) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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6) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

2. บัณฑิต   
        1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
        2) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
 

3. นักศึกษา   
    3.1 การรับนักศึกษา 
          -  หลักสูตรแจ้งนโยบายและจ านวนการรับผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษาไปยังกองแผนงานล่วงหน้าทุกปี 
โดยมีการก าหนดแผนรับผู้เรียนระยะยาว 5 ปี ผู้เรียนในแต่ละปีมีจ านวนประมาณ 50 คน โดยสัดส่วนของการ
รับผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรแต่ละช่องทาง ใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยหลักสูตรมีการรับผู้เรียนเข้าศึกษา 4 
ช่องทาง ได้แก่ 

• การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยระบบกลาง (Admissions) 
• การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) 
• การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสานฝัน คนพันธุ์วิทย์ (Sci seed) โดยคณะ 
• โครงการพิเศษอ่ืน ๆ เช่น โครงการเด็กเรียนดี  โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์   

 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
 เกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตร รวมทั้งข้อมูลการรับสมัครในแต่ละช่องทางมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
และแจ้งล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของงานรับนักศึกษา  
 ระบบ กลไก แนวทาง การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุไว้ใน
เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th/2558/news/quality%20assurance/System.pdf 
          - มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีชี้แจงรายละเอียดการเรียน
การสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนวิชาปรับพื้นฐานที่คณะจัดให้ 
    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
          - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
   หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีภาระหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของ
ผู้เรียนที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยมีการจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งสองภาคการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ซักถาม และรับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทุกคนสามารถ
ติดตามผลการลงทะเบียนเรียน และผลการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา มี
การรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในการประชุมภาควิชา นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบ
สารสนเทศทะเบียนนักศึกษา ที่สามารถแสดงรายละเอียดผลการเรียนของผู้เรียนแยกตามประเภทการรับเข้า 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะใช้ข้อมูลนี้ในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 นอกจากนี้ คณะยังมีหน่วยกิจการนักศึกษาและหน่วยทะเบียนและประเมินผลที่ดูแลให้ค าปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการและชีวิตความเป็นอยู่  

http://www.entrance.psu.ac.th/2558/news/quality%20assurance/System.pdf
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          - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Six-Cs Class Room มกีิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย จัดสอนเสริม
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรรมที่จะ
พัฒนานักศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการทบทวนผลการเรียนรู้ในทุกสิ้นปีการศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
         - มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 
         - มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา 
         - มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา  
4.  อาจารย ์  
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
           - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ 
           - ระบบการบริหารและส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
    หลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ เพ่ือการก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ  และทักษะของอาจารย์ใหม่ และน าเข้าพิจารณาในการประชุม
ภาควิชามีการประกาศหลักเกณฑ์ในการรับสมัครแก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง มีการสอบสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
การสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น มีการสอบสัมภาษณ์ โดยยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ มีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา มีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน า ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัยและเรื่องท่ัวไป โดยหลักสูตรมีการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีจ าเป็นต่อการ
ท างานของอาจารย์ มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานที่เหมาะสม มีการประเมินภาระงานโดยระบบกลางของ
มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านพัฒนาตนเอง คณาจารย์ในภาควิชามีอิสระทางวิชาการในการที่
จะท าวิจัยในเรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญ โดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา แนะแนวทางเพ่ือมุ่งสู่การขอ
ต าแหน่งวิชาการ      
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     4.2 คุณภาพอาจารย์ 
           -  มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 -  มีระบบสนับสนุนอาจารย์ในการขอต าแหน่งวิชาการ 
 -  มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์และน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

-  มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
           - มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
           - มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์     
           - มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
            - มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
   - มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
      5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            - การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
            - การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
            - การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
            - การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
      5.3 การประเมินผู้เรียน 
            - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เช่น การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น) 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
           - คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 - ภาควิชาส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น เช่น ต ารา สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
            1) หนังสือ/ต ารา 

     ภาควิชามีห้องสมุดที่มีหนังสือ ต าราบางส่วน นักศึกษาสามารถใช้ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
            2) มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
            3) มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑท์ี่เพียงพอต่อการเรียนการสอน มีเงินสนับสนุนการท าโครงงาน สหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 
   4) ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ IT และสิ่งอ านวยความสะดวก 
       ภาควิชามีห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ที่พอเพียง คณะมีห้องคอมพิวเตอร์กลางที่นักศึกษา
สามารถเข้าใช้ได ้ ภาควิชาจัดให้มีห้องพักส าหรับนักศึกษา ห้องรับประทานอาหาร พร้อมอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เช่น ไมโครเวฟ ตู้เย็น และอินเตอร์เน็ตแบบ wifi เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เพ่ือการเรียน การพักผ่อน
และท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน มีตู้ยาสามัญ และอุปกรณ์ดับเพลิง มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออกของภาควิชา ทางเดิน และห้องปฏิบัติการ มีระบบ 
key card access ในการเข้าสู่ตัวอาคาร ระบบสแกนลายนิ้วมือเพ่ือเข้าสู่ภาควิชาฯ หลังเวลาราชการ มีระบบ
ดวงไฟฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าไม่ท างาน 
        
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
            1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
            2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
            3) จัดสรรงบประมาณ 
            4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 
     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
            1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
            2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร   อย่างน้อย            
ปีการศึกษาละสองครั้ง  โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

√ √ √ √ √ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
2. ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3. ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2. สังเกตการณ ์โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4. รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การ

สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปี 
2. มีการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีนั้นๆ 
3. มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
4. มีการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
 Performance Indicators) ในหมวดที ่7 ข้อ 7 และประเมินผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 

ก   ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความ   
     ต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
ข   ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 
ค   ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
ง   แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ   
     จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    
จ   ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
ฉ   ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
ช   ค าอธิบายรายวิชา 
ซ  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
ญ  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ฏ  เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
     ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ฐ  เอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ฑ  เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต  
ฒ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   
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ภาคผนวก  ก 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต 

และความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสตูร PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

Vision มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวทิยาลัยเพือ่นวัตกรรมและสังคม 
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลยัชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในป ี
พ.ศ. 2570 

 
✓ 

 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

Mission 1   
สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวตักรรม โดยมีการวิจยัเป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mission 2   
สร้างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย์ มวีินัย ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์
ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mission 3   
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหวุัฒนธรรม 
และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพยีง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเขา้ถึง
ความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

✓ ✓    ✓ ✓ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ  

✓ ✓    ✓ ✓ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1: กลุ่มผู้ใชบ้ณัฑิตศิษย์เก่าสายการแพทย ์

1. การจัดล าดับความส าคัญของงาน ✓      ✓ 
2. การคิดวิเคราะห์ ชา่งสังเกต      ✓  
3. ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในงาน ขยันและตั้งใจท างาน  ✓ ✓    ✓ ✓ 
4. มีทัศนคติด้านบวก  มีความเอื้อเฟือ้ มีน้ าใจ ✓ ✓      
5. เป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับงาน กับบุคคลในงาน ไม่ยึดติดกับ
อคต ิ

✓       

6. มีความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา ที่สามารถท างานได้   ✓ ✓ ✓   
7. ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทั่วไป   ✓ ✓    
8. การควบคุมและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ     ✓   
9. ทักษะด้าน molecular microbiology   ✓ ✓    
10. ทักษะภาษาอังกฤษ       ✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสตูร PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2: กลุ่มผู้ใชบ้ณัฑิตศิษย์เก่าสายโรงงาน 

1. ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ Innovation      ✓ ✓ 
2. มีมุมมองในการน าความรู้มาประยกุตใ์ช้ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

    ✓   

3. ทักษะการใช้วิทยาศาสตร์ในการแกป้ญัหา       ✓ 
4. หาความรู้ใหม่ได้ พร้อมเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เรียนรู้งานได้ไว ใฝ่รู้       ✓ 
5. ทักษะคอมพวิเตอร์ ทักษะการค านวณ       ✓ 
6. ภาษาอังกฤษที่เกีย่วขอ้งกับงานทางดา้นจุลชีววิทยา       ✓ 
7. การปรับตัวให้เขา้กับผู้อื่น การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า ผู้ตาม ✓      ✓ 
8. ทักษะพื้นฐานดา้นจุลชีววิทยา    ✓ ✓   
9. ความรู้ตามหลักสูตรจุลชวีวิทยา และสามารถน ามาใช้ได้จริง   ✓ ✓ ✓ ✓  
10. Quality system ISO17025     ✓   
11. ช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ าใจ  ✓      
12. ความคิดสร้างสรรค์       ✓ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3: กลุ่มผู้ใชบ้ณัฑิตศิษย์เก่าสายวชิาการ 

1. ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวินยั ✓       
2. ท างานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นๆได ้ ✓      ✓ 
3. จิตสาธารณะ  ✓      
4. คนดีส าคัญกว่าคนเก่ง ✓ ✓      
5. การคิดวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน ช่างสงัเกต       ✓ 
6. การให้โจทย์ กระบวนการวิเคราะห์ การแก้ปญัหาการวางแผนก่อน
ลงมือท า การท างานเป็นขั้นเป็นตอน 

     ✓ ✓ 

7. เรียนรู้ด้วยตนเองได้ การเขียนรายงาน อ่านหนังสือหาข้อมูลที่
ถูกต้องเองได้ 

      ✓ 

8. พื้นฐานปฏิบัติทางจุลชีววิทยาทีแ่น่น    ✓ ✓   
9. เทคนิคพื้นฐานด้าน molecular, PCR   ✓ ✓    
10. การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ    ✓ ✓  ✓ 
11. ทักษะภาษาอังกฤษ       ✓ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4: กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. พื้นฐานปฏิบัติทางจุลชีววิทยาทีแ่น่น   ✓ ✓    
2. ทักษะภาษาอังกฤษ       ✓ 
3. การเตรียมพร้อมเพื่อการหางาน    ✓ ✓   ✓ 
4. ความรู้จุลชีววิทยาที่น าไปประยกุต์ใชง้านได้   ✓ ✓ ✓   
5. ทักษะคอมพวิเตอร์       ✓ 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางแสดงผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 ปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์และ
รับผิดชอบในหน้าท่ีต่อตนเองและสังคม 

K1 รู้กฎระเบียบขององค์กรและสงัคม 
K2 รู้จรรยาบรรณส าหรับผู้ปฏิบัตงิานทาง 
    จุลชีววิทยา 
K3 รู้บทบาทของตัวเองในฐานะพลเมืองโลก  
     

A1 ซื่อสัตย ์
A2 ตระหนักถึงความรับผดิชอบในหน้าท่ี 
A3 เคารพและปฏิบตัิตนตามกฏระเบียบของสังคม 
A4 ตระหนักถึงความส าคญัของการปฏิบัตตินตาม 
    จรรยาบรรณส าหรบัผู้ปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา  
A5 ค านึงถึงผลกระทบของการกระท าของ 
    ตนเองที่มีต่อสังคมและส่วนรวม 

S1 ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบขององค์กร
และสังคม 
S2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทางจลุชีววิทยา 

PLO2 แสดงออกถึงความเสียสละ  
มีจิตสาธารณะ 

K1 รู้กฎระเบียบขององค์กรและสงัคม 
K2 รู้จรรยาบรรณส าหรับผู้ปฏิบัตงิานทางจุลชีววิทยา 

A2 ตระหนักถึงความรับผดิชอบในหน้าท่ี 
A6 จิตสาธารณะ เสยีสละ 
 

S1 ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบขององค์กร
และสังคม 
 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 
 

K4 ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
K5 ลักษณะส าคัญของจลุินทรีย์แต่ละกลุ่ม 
K6 รู้วิธกีารใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
K7 ความรู้เกี่ยวกับเช้ือก่อโรค การก่อโรค  
     การรักษาป้องกัน 
K8 ประโยชน์และโทษของจุลินทรยี์ 
K9 เทคโนโลยีของจลุินทรีย ์
K10 ความรู้ด้านชีวโมเลกลุของจุลนิทรีย ์
K11 ความรู้ด้านความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา 
      ตามมาตรฐานสากล 

A7 ตระหนักถึงความส าคญัของการมีความรู้ที่ถูกต้อง 
    ทางจุลชีววิทยา 
A8 การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม ่
A9 มีความใฝ่รู ้
 
 

S3 ทักษะการเลี้ยงเช้ือและเก็บรักษาเช้ือ 
S4 เทคนิคการปลอดเชื้อ 
S5 ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
S6 เทคนิคจุลชีววิทยาด้านชีวโมเลกุล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO4 ปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
ได้อย่างถูกต้อง 

K4 ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
K6 รู้วิธกีารใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
K10 ความรู้ด้านชีวโมเลกลุของจุลนิทรีย ์
K11 ความรู้ด้านความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา 
      ตามมาตรฐานสากล 

A10 ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัต ิ
      เทคนิคทางจุลชีววิทยาอย่างถูกต้อง 
 

S3 ทักษะการเลี้ยงเช้ือและเก็บรักษาเช้ือ 
S4 เทคนิคการปลอดเชื้อ 
S5 ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
S6 เทคนิคจุลชีววิทยาด้านชีวโมเลกุล 

PLO5 ปฏิบัตงิานตามหลกัการคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้ 

K12 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์
K14 ความคิดเชิงระบบและวิเคราะห ์
K15 ความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพ 
      ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

A9 มีความใฝ่รู ้
A11 ตระหนักถึงความส าคัญของการประกัน 
     คุณภาพห้องปฏิบัติการทางจลุชีววิทยา 

 

S7 ปฏิบัติงานตามหลักประกันคณุภาพทาง 
     จุลชีววิทยาได้ 

PLO6 เสนอแนวทางแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยา
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและ

สังคมบนพ้ืนฐานทีถู่กต้องตามหลักวิชาการได้ 

K13 ความรู้ด้านการส ารวจพื้นท่ีการลงชุมชน 
K16 องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 
K17 ความรู้ในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆกับ 
      จุลชีววิทยา 
K18 ความรู้ในกระบวนการวเิคราะห์และแก้ปญัหา 

A12 ตระหนักถึงความส าคัญของท างานเป็นทีม  
      เป็นผู้น าและผูต้าม 
A13 การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
A14 ตระหนักถึงความส าคัญในการช่วย 
      แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 

S8 ทักษะด้านภาษาและการสื่อสารทั้งไทย 
    และภาษาอังกฤษ 
S9 ทักษะการวิเคราะห์และแกป้ญัหาชุมชน     
    หรือสถานประกอบการ 

PLO7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองได้ 

 
 

K19 ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร ์
K20 ความรู้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
K21 ความรู้คณติศาสตร ์
 

A9 มีความใฝ่รู ้
A15 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา 
       ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

S8 ทักษะด้านภาษาและการสื่อสารทั้งไทย 
     และภาษาอังกฤษ 
S10 ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 
S11 ทักษะด้านคณิตศาสตร์และการค านวณ  
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ภาคผนวก  ค 
ตารางแสดงผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา) Knowledge/ Attitude / Skill 
รายวิชาพื้นฐาน 
322-101 แคลคูลัส 1 K1 K17 K20 K21 A1 A2 A3 A9 S1 S8 S11 
322-104   คณิตศาสตรท์ั่วไป  2  K1 K17 K20 K21 A1 A2 A3 A9 S1 S8 S11 
324-101  เคมีทัว่ไป  1  K1 K17 K20 A1 A2 A3 A9 S1 S8 
324-102 เคมีทัว่ไป  2  K1 K17 K20 A1 A2 A3 A9 S1 S8 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 K1 K6 K17 K20 A1 A2 A3 A9 A12 S1 S5 S8 
325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 K1 K6 K17 K20 A1 A2 A3 A9 A12 S1 S5 S8 
330-101  หลักชีววทิยา 1 K1 K3 K17 K20 A1 A2 A3 A9 S1 S8 
330-102 หลักชีววทิยา 2  K1 K3 K17 K20 A1 A2 A3 A9 S1 S8 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 K1 K3 K6 K17 K20 A1 A2 A3 A9 A12 S1 S5 S8 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 K1 K3 K6 K17 K20 A1 A2 A3 A9 A12 S1 S5 S8 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1  K1 K17 K20 A1 A2 A3 A9 S1 S8 
332-111 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 1 K1 K17 K6 K20 A1 A2 A3 A9 A12 S1 S5 S8 
324-233 เคมีอนิทรีย์เบ้ืองตน้ K1 K17 K20 A1 A2 A3 A9 S1 S8 
324-247 หลักเคมวีิเคราะห ์ K1 K17 K20 A1 A2 A3 A9 S1 S8 
325-233 ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์เบ้ืองตน้ K1 K6 K17 K20 A1 A2 A3 A9 A12 S1 S5 S8 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน K1 K6  K20 A1 A2 A3 A9 A12 S1 S5 S8 
328-206   ชีวเคมีพืน้ฐานส าหรับนกัจลุชีววทิยา  K1 K17 K20 A1 A2 A3 A9 S1 S8 
328-234   เทคนิคชีวเคมีพื้นฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา K1 K6 K17 K20 A1 A2 A3 A9 A12 S1 S5 S8 
347-201   สถิติพื้นฐาน K1 K17 K19 K20 K21 A1 A2 A3 A9 S1 S8 S10 S11 
รายวิชาเฉพาะ 
326-202 จุลชีววิทยาทัว่ไป K1 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K20 A1 A2 A3 S1 S5 S10 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววทิยาทั่วไป K1 K2 K3 K4 K5 K6 K11 K19 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A10 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S10 
326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา K1 K4 K6 K11 K12 K20 A1 A2 A3 A5 A9 A10 S1 S3 S5 S8 S9 S10 
326-241 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A3 A4 A5 A7 A9 A10 S1 S2 S3 S7 S10 
326-271 ปรสิตวิทยาทั่วไป K1 K2 K4 K5 K7 K8 K11 K12 A1 A2 A3 A5 A10 A11 S1 S2 S3 S8 S9 S10 
326-312 สรีรวิทยาของจุลนิทรีย์ K1 K2 K4 K5 K6 K11 K12 K14 K16 K17 K18 K19 K20 A2 A3 A5 A7 A8 A9  S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 
326-313 ชุดวิชา  พันธุศาสตร์ของจุลนิทรย์ีและการประยุกต์ใช ้ K1 K2 K4 K5 K6 K9 K10 K12 K17 K20 A1 A2 A3 A4 A7 A9 A10 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา) Knowledge/ Attitude / Skill 
326-321 ชุดวิชา จุลชีววทิยาทางอาหารและความปลอดภัย K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K11 K12 K15 K16 K17 K18 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10  
326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา K1 K3 K4 K8 K13 K16 K17 K18 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A14 A15 S1 S2 S3 S5 S8 S9  
326-351 วิทยาภูมิคุ้มกนั K1 K2 K4 K5 K6 K7 K8 K10 K11 K12 A1 A2 A3 A4 A5 A7 A10 S1 S2 S3 S4 S5 S8   
326-361 ราวิทยา K1 K4 K5 K6 K8 K20 A1 A2 A3 A7 A10 A12 S1 S2 S3 S4 S5 S8  
326-391 จุลชีววิทยาปรทิัศน ์ K1 K3 K4 K19 K20 A1A2 A3 A7 A9 A15 S1 S3 S8 S10 
326-392 เตรียมความพรอ้มสหกิจศกึษาทางจุลชีววทิยา K1 K2 K3 K4 K11 K12 K14 K17 K18 K19 K20 K21 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
326-421 จุลชีววิทยาทางการเกษตร K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K16 K17 K18 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A14 A15 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 
326-422 จุลชีววิทยาทางดิน K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K9 K10 K11 K12 K14 K16 K17 K18 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A14 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9  

326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม K1 K4 K6 K8 K9 K20 A1 A2 A7 A10 A12 A15 S1 S4 S5 S8 S10 

326-424 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K9 K10 K11 K12 K14 K16 K17 K18 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A14 A15 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9  

326-426 เอนไซม์ของจุลินทรีย์ K1 K2 K3 K4 K6 K9 K20 A1 A2 A3 A7 A9 A10 A12 S1 S3 S5 S8 

326-427 จุลชีววิทยาทางน้ า K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K9 K10 K11 K12 K14 K16 K17 K18 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A14 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 

326-429 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา K1 K2 K3 K4 K6 K7 K9 K11 K15 K18 K19 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 

326-430  การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือสตัว์ K1 K2 K4 K9 K11 K12 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A7 A10 S1 S2 S3 S4 S5 S8  

326-432 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมดา้นจุลชีววิทยา K1 K2 K3 K4 K8 K11 K14 K15 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A7 A10 A11 A15 S1 S2 S4 S7 S8 

326-433 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ K1 K2 K3 K4 K6 K9 K20 A1 A2 A3 A7 A9 A10 A12 S1 S3 S5 S8 

326-435 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับจุลนิทรีย์             K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K9 K12 K13 K16 A1 A2 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A14 S1 S2 S3 S4 S5 S8  

326-323 การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจลุชีววทิยา K1 K2 K4 K11 K12 K14 K15 K20 A1 A2 A3 A5 A7 A8 A10 A15 S1 S2 S4 S7 S8  

326-437 การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบ 
            แบบรวดเร็วส าหรับงานทางด้านจุลชีววทิยา 

K1 K2 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K14 K16 K17 K18 K19 K20 K21 A1 A2 A3 A6 A7 A8 A9 A10 S1 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 

326-341 วิทยาแบคทีเรียการแพทย์ K1 K2 K4 K5 K7 K8 K9 K11 K12 K17 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A7 A10 A12 A15 S1 S2 S3 S4 S5 S8 

326-481 ไวรัสวิทยา K1 K2 K4 K5 K7 K9 K10 K11 K12 K20 A1 A2 A9 A15 S1 S2 S6 S8 

326-491 โครงงานทางจุลชีววทิยา 1      K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K14 K15 K17 K18 K19 K20 K21 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A15 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11  

326-493 สัมมนาทางจุลชีววทิยา K1 K4 K5 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K14 K17 K19 K20 A1 A2 A3 A5 A7 S5 S7 S8 

326-494 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

326-492 โครงงานทางจุลชีววทิยา 2    K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K14 K15 K17 K18 K19 K20 K21 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A15 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

326-497 สหกิจศึกษาทางจุลชีววทิยา K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

326-498 ประมวลความรอบรูท้างจุลชีววทิยา K1 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K15 K14 K16 K17 K19 K20 K21 A1 A2 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 S1 S4 S6 S7 S8 S10 S11 
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ภาคผนวก  ง 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรกุ (active learning)    

 จ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอนในหลักสตูร                                                   39  รายวิชา 
   จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                               39  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ   100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)     0  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ  0 ของรายวิชาในหลักสูตร        
                      

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

  

     
  ระบุร้อยละ 
 

 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

326-202   จุลชีววิทยาท่ัวไป                         3((3)-0-6) 10 - Game/Activities based 20 20 50 100  

326-211       วิธีทางจุลชีววิทยา                        2((1)-3-2) - - Team/Activities based 50 - 50 100  
326-241 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย              2((1)-3-2) - 50 - - - 50 100  

326-271       ปรสิตวิทยาท่ัวไป                         2((1)-3-2) - 20 Team/activity based 30 - 50 100  
326-312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์                   3((2)-3-4)   Case based 50 - 50 100  
326-313      ชุดวิชา                                  6((4)-6-8) 
พันธุศาสตร์ของจลุินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 

10 20 Team/Activities based 20 - 50 100  

326-321 ชุดวิชา                                 9((4)-15-8) 
จุลชีววิทยาทางอาหารและระบบความปลอดภัย                    

10 10 Team/Activities based 30 - 50 100  

326-322      นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา       1((1)-0-2) - - Team/Activities based 80 - 20 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

  

     
  ระบุร้อยละ 
 

 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

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

40 - Case/Team based - 10 50 100  

326-341 วิทยาแบคทีเรียการแพทย์                3((2)-3-4) 10 30 Team/Activities based 10 - 50 100  
326-351 วิทยาภูมิคุ้มกัน                            3((2)-3-4) - 20 Case/Team/Game based 30 - 50 100  
326-361 ราวิทยา                                    3((2)-3-4) - 10 Case/Team/Activities based 35 5 50 100  
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน ์                      2((2)-0-4)   - - Activities based 50 - 50 100  
326-392      เตรียมพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 2((2)-0-4)            - 20 Team/Activities based 20 10 50 100  
326-421       จุลชีววิทยาทางการเกษตร              3((2)-3-4) 20 10 Case/Activities based 20 - 50 100  
326-422 จุลชีววิทยาทางดิน                        3((2)-3-4) 20 5 Team/Activities based 20 5 50 100  
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม            3((2)-3-4)                      20 5 Team/Activities based 20 5 50 100  
326-424 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                   3((2)-3-4)                                 - -  Case/activities based 50 - 50 100  
326-426 เอนไซม์ของจุลินทรีย์                     3((2)-3-4)                                    10 10 Team/ Activities based 30 - 50 100  
326-427 จุลชีววิทยาทางน้ า                        3((2)-3-4)                                       20 5 Team/Activities based 20 5 50 100  
326-429 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา            3((2)-3-4) - 20 Team/Activities based 25 5 50 100  
326-430       การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์               3((2)-3-4) 20 5 Team/Activities based 20 5 50 100  
326-432      การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมด้านจลุชีววิทยา                    
                                                                3((3)-0-6) 

20 20 Team/Activities based 
 

- 10 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

  

     
  ระบุร้อยละ 
 

 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

326-433 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์              3((2)-3-4) 20 5 Team/Activities based 20 5 50 100  
326-435  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับจุลินทรีย์            3((3)-0-6) 20 20 Team/Activities based 10 - 50 100  
326-437       การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบ 
                   แบบรวดเร็วส าหรบังานทางด้านจุลชีววิทยา 
                                                    3((2)-3-4) 

50 - Team/Activities based 20  30 100  

326-481 ไวรัสวิทยา                                   2((2)-0-4) 20 10 Game/activities based 20 - 50 100  
326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1                3(0-9-0)                              100 - - - - - 100  
326-492       โครงงานทางจุลชีววิทยา 2                3(0-9-0)                              100 - - - - - 100  
326-493 สัมมนาทางจลุชีววิทยา                    1((1)-0-2)    - - Presentation 100 - - 100  
326-494 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา                1(0-6-0)                               - - Case based 100 - - 100  
326-495 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1            1((1)-0-2) - 50 - - - 50 100  
326-496 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2            1((1)-0-2)                        - 50 - - - 50 100  
326-497   สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา               6(0-40-0) 100 - - - - - 100  
326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววิทยา     1((1)-0-2) - - Case/Team/Activities based 50 - 50 100  
327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป               1(0-3-0) - - Practical 90 - 10 100                                              
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ภาคผนวก   จ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 

จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาบังคบัในหลักสูตร                                 52  หน่วยกิต 
จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WiL)                            43  หน่วยกติ       คิดเป็นร้อยละ 83 ของหน่วยกิตของรายวิชาบังคับในหลักสูตร 

 

 
 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/  
(รายวิชาบังคับ) 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียน
สลับกับการ

ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

    การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

326-211 วิธีทางจุลชวีวิทยา         2((1)-3-2) ✓         
326-241 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย                     2((1)-3-2) ✓         
326-271   ปรสิตวิทยาทั่วไป                                         2((1)-3-2) ✓         
326-312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์        3((2)-3-4) ✓         
326-313  ชุดวิชาพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการประยกุต์ใช้          6((4)-6-8)                                 ✓         
326-322   นวภูมปิัญญาไทยทางจุลชีววิทยา                        1((1)-0-2)        ✓  
326-323 การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา    2((2)-0-4) ✓         
326-351 วิทยาภูมิคุ้มกัน                                             3((2)-3-4) ✓         
326-361 ราวิทยา                                                     3((2)-3-4) ✓         
326-391   จุลชีววิทยาปริทัศน์                                        2((2)-0-4) ✓         
326-392   เตรียมพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชวีวิทยา               2((2)-0-4) ✓         
326-437   การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบ 
              แบบรวดเร็วส าหรับงานทางด้านจุลชีววิทยา       

3((2)-3-4) ✓         

326-481 ไวรัสวิทยา                                                   2((2)-0-4) ✓         
326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1                                 3(0-9-0)                                      ✓ 
326-494 การฝึกงานทางจุลชวีวิทยา                                 1(0-6-0)                                  ✓    ✓  
326-497  สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา                               6(0-40-0)   ✓       
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                                                                                                                                        ภาคผนวก  ฉ      
ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

 
รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 หน่วยกิต 

  
ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

326-313  
ชุดวชิา                                      
พันธุศาสตร์ของจุลินทรียแ์ละการ
ประยุกต์ใช ้   6((4)-6-8) 
(Microbial Genetics and 
applications) 
 

6((4)-6-8) พันธุศาสตร์ เกี่ยวกับการสร้าง การควบคุม การ
กลายพันธุ์และการถา่ยโอนยีนส์ของจุลินทรีย์ 
รวมทั้งพันธุวิศวกรรม และการประยกุต์ใช้ ระบบ
การจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรียสมัยใหมท่ี่เรียกว่าโพ
ลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซ่ึงใช้ข้อมูลที่ได้จากนิวเมอริคอล 
แท็กโซโนม ี คีโมแท็กโซโนมี และโมเลคิวลาร์ซิสตี
มาติกส์  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งแบคทีเรีย
โดยใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางพันธกุรรมที่ทันสมัย เช่น การตรวจสอบ
ทางนิติวิทยาศาสตร์  
Genetics of synthesis, regulation, mutation, 
gene transfer of microorganism; genetic 
engineering and its applications; Modern 
bacterial classification namely polyphasic 
taxonomy based on data available from 
numerical taxonomy, chemotaxonomy and 
molecular systematics, analysis of bacterial 
relatedness using bioinformatics 
technology, modern applications using 
genetic information such as microbial 
forensics 
 

1. อธิบายโครงสร้าง Nucleic acid และลักษณะ genome 
ของเช้ือในกลุ่ม prokaryote และ eukaryote ได ้และบอก
ความแตกต่างได ้
2. อธิบายกระบวนการเกิด DNA replication, 
transcription, translation และ post-modification ของ
โปรตีนที่สร้างขึ้นมาได้ 
3. อธิบายการเกิด mutation การกระบวนการซ่อมแซม 
DNA  
4. อธิบายกระบวนการ gene cloning technology และ
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
5. ปฏิบัติเทคนิค PCR & DNA sequencing ได ้ 
6. อธิบายและวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ห้องปฏิบัติการและประเมินความเส่ียงได ้
7. อธิบายลักษณะและหนา้ที่ของ transposon, integron, 
pathogenicity Island และ CRISPR/Cas system  
8. อธิบายและวิเคราะห์กระบวนการควบคุมการแสดงออก
ของยีนในแบคทีเรีย และ quorum sensing ได้ 
9. สืบค้นฐานข้อมูล และค้นหาข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ และ
กรดอะมิโนของสิ่งมีชีวิตจากฐานขอ้มูล 
10. ใช้โปรแกรมเบื้องต้นที่ใช้ในการปฏบิัติงานทางชีวสารสน
เทศ เพื่อการบ่งชี้ชนิดของจุลินทรีย ์
11.เสนอแนวคิดการประยุกต์ใช้ขอ้มูลทางพันธุกรรมที่
ทันสมัยในการใช้งานจริง 
 
 
 
 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ปฏิบัติการ/ลงมือปฏิบัติจริง 
3. ศึกษาดูงาน 
4. น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. กิจกรรม active learning/ 
case study 
6. การเชิญวิทยากร นวัตกรมา
ให้ความรู้ ท า workshop 

1. สอบข้อเขียน 
2. สอบปฏิบัตกิาร 
3. ประเมินการน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 
4. ประเมินชิ้นงาน 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 หน่วยกิต 

  
ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

326-321 ชุดวชิา                                                                     
จุลชีววิทยาทางอาหารและ
ระบบความปลอดภัย    
(Food Microbiology and 
Safety System) 
 

9((4)-15-8) จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญด้านอาหาร การเน่าเสียของอาหาร การ
ควบคุมจุลินทรีย์ในอาหารและเทคโนโลยีการเก็บรกัษา จุลินทรียก์่อ
โรคที่ปนเปื้อนในอาหาร การเก็บตัวอย่าง วธิีการตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ในอาหารแบบมาตรฐาน และแบบเร็วจุลินทรีย์ที่เกีย่วขอ้งกับ
อาหารหมกัประเภทตา่ง ๆ  บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมกั
อาหาร  กลา้เช้ือจุลินทรีย์ดั้งเดิมและกล้าเช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมกั 
การหมักอาหารประเภทต่าง ๆ โดยเช้ือจุลินทรีย์จากธรรมชาติ  การ
หมักอาหารโดยการเติมเชื้อบริสุทธิ์และเชื้อผสม กระบวนการผลิต
อาหารหมกัในระดับห้องปฏิบัติการ และกระบวนการผลิตอาหารหมกั
ในระดับอุตสาหกรรม หลักการของสุขาภิบาลอาหาร กระบวนการการ
ท าความสะอาด และการฆ่าเช้ือ  การปรับสภาพน้ าใช้ในโรงงาน 
หลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร และการ
ประเมินความเส่ียง 
Microorganisms involved in food, food spoilage, control of 
microorganisms in food and food preservation technology; 
food-borne pathogen; food samplings; rapid and standard 
methods for microbial detection in food, microorganisms 
involving in fermented foods and their roles in food 
fermentation, natural fermentation, microbial inoculum for 
fermented foods, addition of pure/mixed culture 
fermentation, food fermentation process in laboratory 
scale, food fermentation process in industrial scale, 
principle of food sanitation, cleaning and sanitizing 
operation, water quality in plants, food manufacturing 
practice, hazard analysis and critical control point, food 
safety management system, risk assessment 

1. ตรวจหาชนิดของจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญใน
อาหารชนิดต่างๆ ได้ทั้งแบบวธิีดั้งเดิมและวิธี
รวดเร็ว 
2. อธิบายบทบาท ประโยชน ์ โทษ การควบคุม 
จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ 
3. อธิบายกระบวนการผลิตอาหารหมกัในระดับ
ห้องปฏิบัติการ และกระบวนการผลิตอาหารหมกั
ในระดับอุตสาหกรรม 
4.  ผลิตกล้าเช้ือจุลินทรีย์ดั้งเดิมและกล้า
เช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก 
5. หมักอาหารโดยการเติมเชื้อบริสทุธิ์และเช้ือ
ผสม และผลิตอาหารหมักในระดับห้องปฏิบัติการ 
6. เสนอแนวคิดและสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ที่
เกี่ยวขอ้งกับจุลินทรียแ์ละผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ 
7. อธิบายหลักการของสุขาภิบาลอาหาร 
หลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหาร  กระบวนการ
ผลิตอาหารให้มีความปลอดภยั และประเมิน
ความเส่ียง 
  

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ปฏิบัติการ/ลงมือปฏิบัติจริง 
3. ศึกษาดูงาน 
4. น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. กิจกรรม active learning/ 
case study 

1. สอบข้อเขียน 
2. สอบปฏิบัตกิาร 
3. ประเมินการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
4. ประเมินชิ้นงาน/
ความคิดสร้างสรรค์/การ
น าไปใช้จริง 
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ภาคผนวก ช 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชา 
เลขรหสัประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 326-202  มีความหมายดังนี ้
 เลขรหสั 3 ตัวแรก   หมายถึง รหัสภาควิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

326 วิชาบรรยายทีร่วมกับปฏิบตัิ หรือบรรยายอย่างเดียว 
327 วิชาปฏิบัต ิ

 เลขรหสั  ตัวที่ 4 หมายถึง ช้ันป ี
 เลขรหสั  ตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา 
  หมวดวิชา 

 0-1  General & Medical Microbiology  
 2-3 Applied Microbiology 
 4  Bacteriology 
 5  Immunology 
 6  Mycology 
 7  Parasitology & Entomology 

  8  Virology 
 9  Project & Seminar & Special topics & Job Training  

 เลขรหสั  ตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับวิชา 
คณะวิทยาศาสตร ์
เลขรหสัสามตัวแรก เป็นเลขรหสัประจ าภาควิชา/หน่วยงานดังนี้ 

315 คณะวิทยาศาสตร ์
322 ภาควิชาคณติศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
324, 325 ภาควิชาเคม ี
328 ภาควิชาชีวเคม ี
330, 331 ภาควิชาชีววิทยา 
332 ภาควิชาฟิสิกส ์
336 ภาควิชาเภสัชวิทยา 
338 ภาควิชาสรรีวิทยา 
340 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
342 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
346, 347 ภาควิชาคณติศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสถิต ิ

คณะศลิปศาสตร ์
เลขรหสัสามตัวแรก เป็นเลขรหสัประจ าภาควิชา/หน่วยงานดังนี้ 

890 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร ์
895 ภาควิชาสารัตถศึกษา  

 
คณะแพทยศาสตร ์
เลขรหสัสามตัวแรก เป็นเลขรหสัประจ าภาควิชา/หน่วยงานดังนี้ 
 388 คณะแพทยศาสตร ์
คณะนติิศาสตร ์
เลขรหสัสามตัวแรก เป็นเลขรหสัประจ าภาควิชา/หน่วยงานดังนี้ 
 874 คณะนติิศาสตร ์
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คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
เลขรหสัสามตัวแรก เป็นเลขรหสัประจ าภาควิชา/หน่วยงานดังนี้ 
 190 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
คณะพยาบาลศาสตร ์
เลขรหสัสามตัวแรก เป็นเลขรหสัประจ าภาควิชา/หน่วยงานดังนี้ 
 640 คณะพยาบาลศาสตร ์
 

ความหมายของหน่วยกิตท่ีใช้ในหลักสูตร 

        รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active learning)   ให้ระบุการเขียน

หน่วยกิต เป็น   n((x)-y-z)  โดยมคีวามหมายดังนี้ 

               n      หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตรวม 

               (x)    หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนช่ัวโมงการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก  (Aactive  learning)    

               y       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตปฏิบตัิการ 

               z       หมายถึง     จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

         รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี ้

               n       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตรวม 

               x       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตท่ีจัดการเรยีนรู้แบบเน้นทฤษฎี    

               y       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตปฏิบตัิการ 

               z       หมายถึง     จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดงันี้ 

1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน 
หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมนิผลการเรยีน

มาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบยีนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ 
1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน 
หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียน

มาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G 
หรือ P หรือ S 
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2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ

ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้น  ใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับ
เรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบคู่กัน (Concurrent) 
หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา

นั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบคู่กันของรายวิชา A จะมีผลให้
รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบคู่กันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือรายวิชาบังคับเรียน
ควบคู่กันในท้ังสองแห่งโดยสลับช่ือกัน 
 อน่ึง ความหมายของค าต่าง ๆ ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ซึ่งคณะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะก าหนด 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

เลขรหสัประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก  เช่น 326-102  มีความหมายดังนี ้
 เลขรหสั 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
 เลขรหสั  ตัวที่ 4 หมายถึง ช้ันป ี
 เลขรหสั  ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
 เลขรหสั  ตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับวิชา 
 

ความหมายของหน่วยกิตท่ีใช้ในหลักสูตร 

        รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active learning)       ให้ระบุการ

เขียนหน่วยกิต   เป็น   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี ้

               n      หมายถึง      จ านวนหน่วยกิตรวม 

               (x)    หมายถึง      จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนช่ัวโมงการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก   

           (Active  learning)    

               y       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตปฏิบตัิการ 

               z       หมายถึง     จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

         รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี ้

               n       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตรวม 

               x       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตที่จัดการเรยีนรู้แบบเน้นทฤษฎี    

               y       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตปฏิบตัิการ 

               z       หมายถึง     จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 
 

322-101 แคลคูลัส 1         3((3)-0-6) 
 (Calculus I) 
 ฟังก์ชันและกราฟ  ระบบพิกัดเชิงขั้ว  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์และการประยุกต์ 
 Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and applications; 
integrals and applications 
322-104   คณิตศาสตร์ทั่วไป 2        3((3)-0-6) 
 (General Mathematics II) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 322-101 หรือ 322-103 
 Prerequisite:  322-101 หรือ 322-103 
 ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์ สามัญอย่างง่าย  
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สอง  อนุกรมอนันต์ 
 Functions of several variables; derivatives of functions of several variables and applications; 
elementary ordinary differential equations; linear ordinary differential equations of second order; infinite series 
324-101   เคมีทั่วไป 1         3((3)-0-6) 
              (General Chemistry I) 
  บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน  แก๊ส 
สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด์ สมดุลเคมี กรด-เบส 
  Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; solids and 
amorphous solids; gases; solutions and their properties; liquids and colloids; chemical equilibria; acid-base 
324-102   เคมีทั่วไป 2  3((3)-0-6) 
   (General Chemistry II) 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101  
 Prerequisite : 324-101 
 อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตรเ์คมี สมดุลกรด-เบสในน้ า สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชัน
และสารประกอบโคออรด์ิเนชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์
 Thermodynamics; chemical kinetics; aqueous acid-base equilibria; solubility and complexation 
equilibria; transition elements and coordination compounds; electrochemistry; organic chemistry 
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น        3((3)-0-6) 
 (Introductory Organic Chemistry) 
 การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียม สมบัติทั่วไป สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลิฟาติก แอลิ
ไซคลิก แอโรแมติก และพอลินิวเคลียร์แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ กรดคาร์บอกซิลิ
กและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลิเมอร์ และเคมีของชีวโมเลกุล ได้แก่ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
และโปรตีน  
 Classification, nomenclature, preparation, general properties, stereochemistry and reactions of 
aliphatic, alicyclic, aromatic and polynuclear aromatic hydrocarbons, alkyl halides, alocohols, phenols, ethers, 
carboxylic acids and derivatives, aldehydes, ketones, amines, heterocyclic compounds, polymers and 
chemistry of biomolecules: lipids, carbohydrates and proteins  
 
 
 
 
 
 



 83 

324-247 หลักเคมีวิเคราะห์   3((3)-0-6) 
 (Principles of Analytical Chemistry) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 324-102 หรือ 324-103 หรือ 326-104 
 Prerequisite:  324-102 or 324-103 or 326-104 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อนและ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ในสารละลาย การไทเทรตและการน าไปประยุกต์ใช้ การแยกสาร การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน 
 Fundamentals to analytical chemistry; acid-base equilibria; precipitation; complex-formation and 
redox reactions in solution; titrations and their applications; separation methods; basic instrumental methods 
of quantitative analysis  
325-101   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1   1(0-3-0) 
   (General Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite :324-101 or Concurrent 
 เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครือ่งแก้ว การวิเคราะหส์ารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การวิเคราะห์แคตไอออน
และแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลงของจุดเยอืกแข็ง สมดุลเคมี การวัดค่าพี
เอชของสารละลายกรด-เบส 
 Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of metals and ionic 
compounds; freezing point depression; chemical equilibrium; pH measurement of acid-base solution 
325-106   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2        1(0-3-0) 
   (General Chemistry Laboratory II) 
    รายวิชาบังคับก่อน: 324-102  หรือเรียนควบคูก่ัน 
  Prerequisite:  324-102 or Concurrent 
   จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การวัดค่าพีเอชของสารละลาย
กรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การ
ทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 
  Chemical kinetics; chemical equilibrium; redox titration; pH measurement of acid-base solution, 
buffers and solutions from hydrolysis reactions; synthesis and analysis of coordination compounds; 
electrochemistry; test of the functional groups of organic compounds 
325-233  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น  1(0-3-0) 
 (Introductory Organic Chemistry Laboratory) 
 การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมสมบัติทั่วไปสเตอริโอเคมีปฏิกริิยาของสารประกอบแอลิฟาติกแอลไิซ
คลิกแอโรแมติกและพอลินิวเคลียร์แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและ 
อนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลเิมอร์และเคมีของสารชีวโมเลกลุได้แก่ ลิพิด คารโ์บไฮเดรตและ
โปรตีน  
 Classification, nomenclature, preparation, general properties, stereochemistry and reactions of 
aliphatic, alicyclic, aromatic and polynuclear aromatic hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, 
carboxylic acids and derivatives, aldehydes, ketones, amines, heterocyclic compounds, polymers and 
chemistry of biomolecules: lipids, carbohydrates and proteins 
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325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน       1(0-3-0) 
 (Basic Analytical Chemistry Laboratory) 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-243 หรือ 324-247 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-243 or 324-247 or Concurrent 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์โดยการวัดปรมิาตรและช่ังน้ าหนัก  การแยกสารและการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน
เพื่อการวิเคราะห์เชิงปรมิาณ 
 A laboratory course dealing with volumetric and gravimetric techniques, separation techniques, 
andbasic instrumental methods for quantitative analysis 
326-202   จุลชีววิทยาท่ัวไป     3((3)-0-6) 
 (General Microbiology) 
 ประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นโปรคาริโอติคเซลล์ และ ยูคาริโอติกเซลล์ การ
เจริญพันธุ์และการเติบโตของจุลินทรีย์ การจ าแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์  ไวรัส วิธีทางจุลชีววิทยา 
การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะและการดื้อยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
 History of microbiology; prokaryotic microorganism; eukaryotic microorganism; morphology of 
prokaryote and eukaryote; cultivation, reproduction and growth of bacteria;  classification of bacteria; 
microbial metabolism;  microbial genetics; virus;  methods in microbiology; control of microorganisms; 
antibiotics and drug resistance; environmental microbiology; food microbiology; industrial microbiology; 
immunology; immunity and infection; bacteria and diseases 
326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา   2((1)-3-2) 
 (Methods in Microbiology)  
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา วิธีการทางจุลชีววิทยา การเก็บรักษา จุลินทรยี์ อาหารเลีย้ง
เชื้อ การใช้สารรังสี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ และการจัดการสตัว์ทดลอง 
 Methods of using and maintenance basic equipments in microbiological laboratory; 
microbiological methods; storage of microorganisms; culture media; radioactive compounds; tissue culture 
and animal handling  
326-241 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย   2((1)-3-2) 
 (Determinative Bacteriology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 วิธีการจัดหมวดหมู่แบคทีเรียแบบต่างๆและการตั้งช่ือวิทยาศาสตร ์ การจัดกลุ่มแบคทีเรียตามจีนสั และสปีชีสโ์ดย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ปฏิกิริยาทางชีวเคมี และเซรุม่วิทยา รวมถึงวิธีคัดแยกและจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย 
 Bacterial classification and nomenclatures; the genera and species formation based on the 
morphology; biochemical reactions and serology; techniques in isolation and identification of bacteria 
326-271 ปรสิตวิทยาท่ัวไป   2((1)-3-2) 
 (General Parasitology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 ปรสิตชนิดต่างๆ ในคน พืช และสัตว์ วงจรชีวิตของปรสิต การตอบสนองของโฮสต์ พยาธิสภาพที่เกิดจากปรสิต การ
ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคปรสิต 
 Parasite of human plants and animal, life cycle, host-parasite relationship, pathogenesis, 
prevention, control, treatment of parasitic disease 
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326-312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์   3((2)-3-4) 
 (Microbial Physiology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 บทบาทและหน้าท่ีของโครงสร้างของเซลล์จุลนิทรีย์ที่สง่ผลตอ่การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต 
การสร้างพลังงาน การสังเคราะห์สารในเซลล์ และการควบคุมเมแทบอลิซึม 
 Roles and functions of microbial structures affecting growth of microorganism; growth factors; 
energy production; biosynthesis and metabolism regulation  
326-313 ชุดวิชา พันธุศาสตร์ของจลุินทรีย์และการประยุกต์ใช ้   6((4)-6-8) 
 (Module Microbial Genetics and applications) 
 พันธุศาสตร์ เกี่ยวกับการสร้าง การควบคุม การกลายพันธ์ุและการถ่ายโอนยีนส์ของจุลินทรีย์ รวมทั้งพันธุวิศวกรรม 
และการประยุกต์ใช้ ระบบการจดัหมวดหมู่ของแบคทีเรียสมัยใหมท่ี่เรียกว่าโพลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซึ่งใช้ข้อมูลที่ได้จากนิวเมอริคอล 
แท็กโซโนมี คโีมแท็กโซโนมี และโมเลคิวลาร์ซสิตมีาติกส์  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรยีโดยใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมที่ทันสมัย เช่น การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์  
 Genetics of synthesis, regulation, mutation, gene transfer of microorganism; genetic engineering and 
its applications; Modern bacterial classification namely polyphasic taxonomy based on data available from 
numerical taxonomy, chemotaxonomy and molecular systematics, analysis of bacterial relatedness using 
bioinformatics technology, modern applications using genetic information such as microbial forensics 
326-321 ชุดวิชา จุลชีววิทยาทางอาหารและระบบความปลอดภัย    9((4)-15-8) 
 (Module Food Microbiology and Safety System) 
 จุลินทรีย์ที่มคีวามส าคัญด้านอาหาร การเน่าเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรยี์ในอาหารและเทคโนโลยีการเก็บ
รักษา จุลินทรยี์ก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร การเก็บตัวอย่าง วิธีการตรวจวเิคราะห์จลุินทรีย์ในอาหารแบบมาตรฐานและแบบเร็ว
จุลินทรีย์ที่เกีย่วข้องกับอาหารหมกัประเภทต่าง ๆ  บทบาทของจุลนิทรีย์ในกระบวนการหมักอาหาร  กล้าเช้ือจุลินทรีย์ดั้งเดิมและ
กล้าเช้ือจุลินทรยี์ที่ใช้ในการหมัก การหมักอาหารประเภทต่าง ๆ โดยเชื้อจุลินทรยี์จากธรรมชาติ  การหมักอาหารโดยการเติมเชื้อ
บริสุทธ์ิและเช้ือผสม กระบวนการผลิตอาหารหมักในระดับห้องปฏบิัติการ และกระบวนการผลติอาหารหมักในระดับอุตสาหกรรม 
หลักการของสุขาภิบาลอาหาร กระบวนการการท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อ  การปรับสภาพน้ าใช้ในโรงงาน หลักเกณฑ์ที่ดีใน
การผลิตอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคุม ระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร และการประเมิน
ความเสีย่ง 
 Microorganisms involved in food, food spoilage, control of microorganisms in food and food 
preservation technology; food-borne pathogen; food samplings; rapid and standard methods for microbial 
detection in food, microorganisms involving in fermented foods and their roles in food fermentation, natural 
fermentation, microbial inoculum for fermented foods, addition of pure/mixed culture fermentation, food 
fermentation process in laboratory scale, food fermentation process in industrial scale, principle of food 
sanitation, cleaning and sanitizing operation, water quality in plants, food manufacturing practice, hazard 
analysis and critical control point, food safety management system, risk assessment 
 
326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา   1((1)-0-2) 
 (Innovative of Thai Microbiological Wisdom in Microbiology)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 บทบาทของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยโดยเฉพาะทางอาหาร การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ภูมิปัญญานั้น ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดเพื่อการพัฒนา ขยายผล หรือต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การลงพื้นที่ชุมชนและส ารวจปัญหาทางจุลชีววิทยา 
 Roles of microorganisms associated with Thai local knowledge and wisdom especially in the 
areas of foods, agriculture and the environment; analysis and synthesis of traditional knowledge and wisdom, 
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to decide on possible future developments that are based on using scientific methods; community problem 
survey 
326-323 การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา   2((2)-0-4) 
 (Quality Assurance of Microbiological Laboratory)  
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 ห ลั ก ก ารทั่ ว ไป ขอ งการบ ริห ารคุณ ภ าพ  ต าม ม าต รฐาน ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า รท ดส อบ แล ะส อบ เที ย บ 
ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 15189 หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ดี (GLP) 
ข้อก าหนดด้านบริหารและวิชาการ การสอบเทียบเครื่องมือ การทดสอบความช านาญ ความไม่แน่นอนของการวัดผล  การควบคุม
ภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ความถูกต้องของระเบียบวิธีส าหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบและการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน 
 General principle of quality management; standard quality system comply with ISO/IEC 17025 
and ISO/IEC 15189 or related, Good laboratory practice (GLP), management and technical requirements, 
calibration of instruments, uncertainty of measurements, proficientcy test, internal quality control in 
microbiological laboratory, method validation for microbiological testing, internal quality audit 
326-341 วิทยาแบคทีเรียการแพทย์   3((2)-3-4) 
 (Medical Bacteriology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 สมบัติทั่วไปของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค กระบวนการตอบสนองของรา่งกายเมื่อมีการติดเชื้อ การเก็บสิง่ส่งตรวจ การ
เพาะเลี้ยง  และวินิจฉัยเชื้อทีเ่ป็นสาเหตุของโรคทางห้องปฏิบัติการ การติดต่อ การป้องกัน ควบคมุ และการรักษาโรคที่เกิดจาก
แบคทีเรีย 
 General characteristics of pathogenic bacteria, immune response, specimen collection, cultivation 
methods, laboratory diagnosis; transmission of disease, treatment, prevention and control         
326-351 วิทยาภูมิคุ้มกัน   3((2)-3-4) 
 (Immunology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม สมบัติของแอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่าง
แอนติเจนกับแอนติบอดี เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ประโยชน์และโทษท่ีเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน 
ความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการวิทยาภูมิคุ้มกัน  
 Immune response to foreign antigen, antigen properties, antibody, complement, antigen-antibody 
reaction, cell in immune response; benefits and drawbacks of immune responses; immune disorders; 
immunization; rapid immunological assays 
326-361 ราวิทยา   3((2)-3-4) 
 (Mycology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 สัณฐานวิทยา การจ าแนกหมวดหมู่ สรรีวิทยา วิวัฒนาการ ประโยชน์และโทษของเชื้อรา 
 Morphology, classification, physiology, phylogeny, advantages and disadvantages of fungi 
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326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์   2((2)-0-4)   
 (Microbiological Reviews) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 ศึกษาและค้นคว้ารวบรวมความรู้ทางจุลชีววิทยาในหัวข้อท่ีสนใจจากวารสาร หนังสือ หรือสื่อทางด้าน 
อิเลกทรอนิกต่าง ๆ มาเขียน หรือ เรียบเรียงใหม่โดยมีการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา การฝึกทักษะการอ่าน และ การเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง  บทความทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  การจับใจความส าคัญและรายละเอียดเนื้อหา การเขียนสรุปของสิ่งที่อ่านและ
เรียนรู้ค าศัพท์ใหม ่ๆ การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์แบบสั้น ๆ   
 To search journals, books and electronic media for articles on interesting microbiological topics, 
in consultation with an advisor, prepare a critical summary and review of the main points of each article to 
highlight any significant advances to knowledge or possible applications; practice of reading and writing skills 
in English, emphasizing on scientific microbiological texts or ralted fields, reading for main ideas and details, 
outlining, techniques for developing vocabulary, developing short paragraph scientific writing skills 
326-392   เตรียมพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา   2((2)-0-4) 
 (Preparation for Cooperative Education in Microbiology)  
 เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 
 การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัคร
งานและเทคนิคการสมัภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานส าหรบัผู้ปฏิบัติงาน 
การเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะหข์้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและน าเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรยีนรู้
วัฒนธรรมองค์กร ระบบคณุภาพและมาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับแรงงานและสถาน
ประกอบการ 
 Student preparation for working in the private sector; preparation for job recruitment, resume 
writing and job interview techniques, personality development and proper social manner training, professional 
ethics, basic competency for organization, data collection and analysis, interpretation, discussion, and 
summary, report writing and presentation, organization culture, quality system and standard safety in the 
workplace, labor rights and workplace reguration 
326-421 จุลชีววิทยาทางการเกษตร    3((2)-3-4) 
 (Microbiology in Agriculture) 
 ความส าคญัของจุลินทรียต์่อการเกษตร บทบาทของจุลินทรีย์ที่เกีย่วข้องกับการเกษตร จลุินทรียส์ง่เสริมการเจริญ
ของพืช จุลินทรีย์ก่อโรคพืช ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรยี์และพืชในรูปแบบต่างๆ  การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในทางการเกษตร การ
ควบคุมทางชีววิธี ปุ๋ยชีวภาพ เกษตรอินทรีย ์ กลไกการแสดงออกของยีนของจุลินทรีย์ที่มีความสมัพันธ์กับพืชในรูปแบบต่างๆ 
เทคนิคด้านชีวโมเลกลุที่ใช้กับจุลินทรีย์ในการเกษตร 
 Importance of microbes in agriculture; roles of microbes in agriculture; plant growth promoting 
microorganisms; plant pathogens; relationship of microorganisms and plants; microbial applications in 
agriculture; microbial biocontrol; bio fertilizer; organic agriculture; expression of microbial genes in plant cells; 
microbial molecular techniques in agriculture 
326-422 จุลชีววิทยาทางดิน   3((2)-3-4) 
 (Soil Microbiology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 นิเวศวิทยาและความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในดินที่มีบทบาทต่อวัฏจักร
หมุนเวียนของแร่ธาตุ จุลินทรีย์หลักในดินและความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ในดินโดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงและไม่ต้องเพาะเลี้ยง  
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 Ecology and diversity of microorganisms in soils; the relation of microbes to important mineral 
transformations in soil; major groups of soil microorganisms and their nteractions with other organisms; 
culture-based and culture-independent microbiological methods 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                                     3((2)-3-4) 
 (Industrial Microbiology)           
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 การน าจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม  สับสเตรทท่ีใช้เป็นอาหารส าหรับจุลินทรีย์ การแยก 
การคัดเลือก การเก็บรักษาและการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญ ถังหมัก อุปกรณ์และการท างาน กระบวนการหมัก
แบบกะ แบบต่อเนื่องและการควบคุม จลนพลศาสตร์ของการเจริญและการผลิตเมแทบอไลต์ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการท าให้
บริสุทธิ์ ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์จาก จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม เช่น วิตามิน สารปฏิชีวนะ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน เซลล์
จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใหม่และน่าสนใจ 
 Application of microorganisms in the production of industrial products, substrate used as 
microbiological media, isolation, screening, long term preservation and strain development; fermenter, 
instruments and their operation, fermentation process and control in batch and continuous culture, microbial 
growth kinetics and their metabolites production, products recovery and purification; industrial products from 
microorganisms such as vitamins, antibiotics, organic acids, amino acids, biomass and other microbial products 
of industrial interest  
326-424 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                         3((2)-3-4) 
 (Environmental Microbiology)                                      
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ การใช้วิธีทางชีวโมเลกุลในการศึกษาจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม 
จุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ในน้ า จุลินทรีย์ในอากาศ บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการหมุนเวียนสารและสภาพแวดล้อม  การแก้
สภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา ของเสียและการบ าบัดของเสีย  
 Microbial ecology, microbial interaction, molecular approaches for microbial ecology; soil 
microbiology, water microbiology, airborne microorganisms, role of microbes in geochemical cycles and 
applications, bioremediation; waste and waste treatment 
326-426 เอนไซม์ของจุลนิทรีย์                                          3((2)-3-4) 
 (Microbial Enzymes)                                              
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 สมบัติทั่วไป โครงสร้าง การจ าแนก และจลศาสตร์ของเอนไซม์ การแยกและการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ การผลิต การ
สกัดและการท าเอนไซม์ให้บริสุทธ์ิ การหาล าดับของกรดอะมิโน การตรึง และการประยุก์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 
 Fundamental aspect of microbial enzymes, structure, classification and kinetics, isolation and 
screening of microorganisms, production, extraction, purification of enzymes, amino acid sequencing, enzyme 
immobilization, application of enzymes in industry  
326-427 จุลชีววิทยาทางน้ า                                            3((2)-3-4) 
 (Aquatic Microbiology)  
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 หลักการพื้นฐานของนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ทางน้ า ท้ังในน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม บทบาทและลักษณะเฉพาะ
ของจุลินทรีย์ในน้ า อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อจุลินทรีย์ในน้ า ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในน้ าต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น  และ
สิ่งแวดล้อม เทคนิคใหม่ ๆ ที่ใช้ในงานวิจยั ปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอย่างน้ าจืดและน้ าเค็ม  
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 Basic principles of aquatic microbiology and aquatic microbial ecology of freshwater, backlish and 
marine water, role and identity of aquatic microorganisms, factors that effect aquatic microbiology, 
relationship between microorganisms and other organisms; introduction to modern methodologies for 
research, laboratory work with local freshwater and marine samples 
326-429 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา   3((2)-3-4) 
 (Microbiological Assay) 
 รายวิชาบังคับก่อน 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 การวิเคราะห์ปรมิาณของยาปฏิชีวนะ และวิตามิน โดยอาศัยจลุินทรีย์ รวมทั้งการตรวจหาจลุินทรยี์ในผลิตภณัฑ ์ 
การแปลผล และการควบคุมให้เปน็ไปตามมาตรฐาน 
 Microbiological assays of antibiotics and vitamins, microbial limit tests, interpretation and 
standardization  
326-430 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์   3((2)-3-4) 
 (Animal Tissue Culture) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ องค์ประกอบของอาหารเพาะเลี้ยง อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การเติบโต การ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 Cell culture, animal tissue culture, cell culture media composition, environment factors, growth 
and tissue development, animal cell culture application 
system, food safety certification, risk assessment 
326-432 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมทางจุลชีววิทยา   3((3)-0-6) 
 (Industrial Plant Management in Microbiology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
   กฏหมายอาหารและการขออนุญาตสถานท่ีผลิตและน าเข้า สายการผลิต การประเมินการปนเปื้อน การประเมิน
ความเสีย่ง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP); การวิเคราะหอ์ันตรายและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ (HACCP) การทวนสอบและ
พิสูจน์ยืนยันระบบการผลิต  
 Food law; food manufacturing; food import and export permissions; production line; risk 
assessment; Good Manufacturing Practice (GMP); Hazard Analysis and Critical Control Points; verification and 
validation 
326-433 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต ์   3((2)-3-4) 
 (Yeast and Yeast Technology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 ลักษณะทางชีววิทยาของยีสต์ การแยก และการคดัเลือกยีสต์ที่มปีระโยชน์ในอุตสาหกรรม การใช้ยีสต์และเมทา
บอไลตจ์ากยีสต์ในด้านอาหาร การแพทย์ การพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งการปรับปรุงสายพันธ์ุยสีต์เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ 
 Biological characteristics of yeasts, isolation and screening for yeasts that have industrial benefits; 
utilization of yeasts and their metabolites for food, in medicine, for energy and environment purposes 
including the strain development   
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326-435  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับจลุินทรีย ์   3((3)-0-6) 
  (Thai Local Wisdom and Microorganisms) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่สัมพันธ์กับจุลินทรีย์ทั้งทางการเกษตร อาหารหมัก สิ่งแวดล้อม และทางการแพทย์ เน้น
การศึกษาด้วยตนเองและการออกภาคสนามเพื่อน าไปสู่ในการวิเคราะห์และอภิปรายโดยใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อน าไปสู่
การปรับปรุง หรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ 
 Roles of microorganisms in Thai local wisdom; agriculture, food, small and medium of 
fermentation industries, environment and health, self studies from local people, discussion and analysis 
particular local wisdom 
326-437  การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วส าหรับงานทางด้านจุลชีววิทยา  3((2)-3-4) 
 (Design and Development of Rapid Microbiological Test Kit) 

หลักการและตัวอย่างชุดทดสอบแบบรวดเร็วที่ใช้ในงานทางด้านจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาหาร การแพทย์ 
และสิ่งแวดล้อม การสร้างแรงบันดาลใจจากนวัตกรผู้ออกแบบชุดทดสอบ การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วส าหรับ
งานทางด้านจุลชีววิทยาโดยเน้นการใช้เทคนิคทาง ภูมิคุ้มกันวิทยา อณูชีววิทยา หรือเคมีไฟฟ้า การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย ์

Principles of rapid test kits and examples in microbiological applications including agriculture, food, 
medicine, and the environment; inspiration from the innovators; design and development of rapid 
microbiological test kits based on immunology, molecular biology, or electrochemistry; intellectual property 
management and commercialization 
326-481 ไวรัสวิทยา   2((2)-0-4) 
 (Virology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 สมบัติทั่วไป หลักการจัดหมวดหมู่ วิธีการเข้าสูเ่ซลล์ การเพิม่จ านวน การเพาะเลี้ยง การตรวจวินิจฉัย ประโยชน ์
และโทษของไวรสั 
 General properties of viruses, classification of viruses, modes of entry, viral replication, viral 
culture methods, diagnosis, advantages and disadvantages of viruses 
326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1                                     3(0-9-0) 
 (Project in Microbiology I) 
  เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา   หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 
 การศึกษาหัวข้อทางจุลชีววิทยาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา การประยุกต์ใช้หลักการ ทางจุลชีววิทยา ใน
การศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และน าเสนอผลงาน  
 Design and conducting of a research project in microbiological topic approved by the 
department, apply microbiological principles in conducting research through laboratory based and developing 
the skills to solve microbiological problems and analyze, interpret and present results   
326-492 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2                                    3(0-9-0) 
 (Project in Microbiology II)                                           
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-491 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 326-491 or Consent of the program committee 
 การศึกษาหัวข้อทางจุลชีววิทยาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา การประยุกต์ใช้หลักการทาง จุลชีววิทยา ใน
การศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และน าเสนอผลงาน  
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 Design and conducting of a research project in microbiological topic approved by the 
department. apply microbiological principles in conducting research through laboratory based and developing 
the skills to solve microbiological problems and analyze, interpret and present results  
 326-493 สัมมนาทางจุลชีววิทยา   1((1)-0-2)    
 (Seminar in Microbiology)  
 เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 
 การเสนอเรื่องที่น่าสนใจและทันสมัยทางจุลชีววิทยา การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ การน าเสนอ อธิบาย และ อภิปรายบทความวิจัยทางจุลชีววิทยา โดยคณาจารย์เป็นผู้ประเมิน ข้อเด่น ข้อด้อยของการ
น าเสนอ การส่งเสริมนักศึกษาให้วิจารณ์การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ และเรียนรู้จากการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของผู้อื่น 
 Weekly seminar presentations based on the current literature in microbiology; developing 
student ability to read, critically analyze, present, explain and discuss research papers from a range of 
microbiological publications; evaluating the strengths and weaknesses of each student presentation by the 
facilitators, encouraging students to have constructive feedback to their peers and learning by analyzing the 
presentation styles of other students  
326-494 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา                                      1(0-6-0)   
 (Microbiological Job Training) 
 เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 
 การฝึกงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิชาจุลชีววิทยา โดยใช้เวลาในภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 240 ชม. 
 Job training in microbiology laboratory during summer semester, training period of 240 hours  
326-495 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1   1((1)-0-2) 
 (Special Topics in Microbiology I) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 Topics of current interest in microbiology  
326-496 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2                              1((1)-0-2) 
 (Special Topics in Microbiology II) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาขั้นสูง 
 Topics of current interest in advance microbiology  
326-497   สหกิจศกึษาทางจุลชีววิทยา       6(0-40-0) 
 (Cooperative Education in Microbiology)  
 เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 
  การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือวิจัยในหน่วยงานของราชการหรือเอกชนท่ีมีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาจุลชีววิทยา 
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไป
ปฏิบัติงาน จัดท าเค้าโครงงานวิจัยและเสนอหัวข้อวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน การน าเสนอ
รายงานการศึกษาตามโครงการที่ก าหนด   
 Conducting a full time semester research or work in microbiological theme at government or 
private organizations; writing a research proposal to set up research coinciding with the needs of the 
established organization, oral presentation from the preliminary research outcome 
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326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววิทยา   1((1)-0-2) 
 Comprehensive Knowledge in Microbiology 
 เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee 
 วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการท างานร่วมกัน นักศึกษาจะได้รับบทบาทให้ได้ถ่ายทอดความรู้โดยการสอน การ
ทดสอบความรอบรู้ของนักศึกษา โดยสอบความรอบรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลชีววิทยา ในหัวข้อ แบคทีเรีย รา พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ วิธีทางจุลชีววิทยา และความรู้ทั่วไปที่เป็นปัจจุบันที่
เกี่ยวกับจุลชีววิทยา 
 Cooperative learning involving small groups of students working together to help each other 
learn, studuents taking on a teaching role, evaluationg student learning by comprehensive exam to test a 
student's ability to understand concepts and knowledge in microbiology; the areas covered by the exam 
comprised all areas of microbiology including bacteriology, mycology, virology, parasitology, microbial 
genetics, microbial physiology, applied microbiology, medical microbiology, methods in microbiology and also 
a current topics section that will test students on microbiological topics that are currently being extensively 
reported on by the media  
327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป    1(0-3-0) 
 (General Microbiology Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 หรือ 326-207 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite: 326-202 or 326-207 or Concurrent 

 การใช้กล้องจุลทรรศน์และการย้อมสีจุลินทรีย์ เทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นทางจุลชีววิทยา  โครงสร้างและสัณฐานวิทยา
ของจุลินทรีย์แต่ละชนิด เมแทบอลิซึม การเติบโตของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์โดยวิธีทางเคมีและกายภาพ การแยกและบ่งช้ี
ชนิดของแบคทีเรีย และการตรวจหาจุลินทรีย์ในดิน น้ า นม และ อาหาร การหมักไวน์ วิทยาภูมิคุ้มกัน การทดสอบปฏิกิริยา
ระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี  

 Microscopy and staining; microbiological techniques; microbial structure and morphology; 
microbial metabolism; microbial growth; microbial control, chemical and physical methods; isolation and 
identification of bacteria; determination of microorganisms in soil, water, milk and food; fermentation of wine; 
immunology, antigen-antibody reaction 
328-206  ชีวเคมีพื้นฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา    3((3)-0-6)      
 (Basic biochemistry for Microbiologist)  
 โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของโมเลกลุและสารประกอบท่ีส าคญัทางชีวเคมี หลักการเบื้องต้นของกลไกจลน์
ศาสตร์ของเอนไซม์ การเปลี่ยนแปลงพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมแทบอลิซึมหลักของสิ่งมีชีวิตและการควบคุม การไหลของ
ข้อมูลทางพันธุกรรมในระบบชีวภาพและการแสดงออกของยีน การประยุกตค์วามรู้ทางชีวเคมสี าหรับจุลชีววิทยา 
 Structure and biological function of biochemically important molecules and compounds; the 
principles of kinetic mechanism of enzymes; the transformation of energy in living organisms; main metabolic 
processes of living organisms and their regulations; the flow of genetic information in biological system and 
gene expression; the application of the biochemical knowledge for microbiology 
328-234   เทคนิคชีวเคมีพื้นฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา   1(0-3-0) 
 (Basic Biochemical Techniques for Microbiologist)     
 เทคนิคปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาสารชีวโมเลกุลและสารประกอบที่ส าคัญทางชีวเคมี 
การประยุกต์ใช้เทคนิคชีวเคมีส าหรับงานทางจุลชีววิทยา 
 Basic experimental techniques in Biochemistry and applications for the study of biomolecules; 
practical application of biochemistry knowledge for microbiology 
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330-101  หลักชีววิทยา  1                            3((3)-0-6) 
 (Principles of Biology I)                                  
             สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบยีบวิธีวิทยาศาสตร ์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุ
ศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นเิวศวิทยา
และพฤติกรรม 
 Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry of life; cell and 
metabolism; genetics; mechanisms of evolution; diversity of life; plant form and function; animal form and 
function; ecology and behavior 
330-102    หลักชีววิทยา  2                               3((3)-0-6) 
                (Principles of Biology II)                                  
               รายวิชาบังคับก่อน: 330-101  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 330-101 or Consent of the program committee 
 ความหลากหลายและการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยาของสัตว์ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ 
 Diversity and classification of living organisms; basic plant physiology; basic animal physiology; 
ecosystem and conservation 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1       1(0-3-0) 
    (Principles of Biology Laboratory I) 
             รายวิชาบังคับก่อน: 330-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite: 330-101 or Concurrent 
             การสาธิตและฝึกปฏิบัตกิารใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทางชีววิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
 Demonstrations and laboratory practices on microscope; cell structure; metabolism; genetics; 
diversity of life; plant and animal tissues; biological function of plant; biological function of animal; ecology 
and behavior  
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2   1(0-3-0) 
             (Principles of Biology Laboratory II) 
             รายวิชาบังคับก่อน: 330-102  หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite: 330-102 or Concurrent 
 ความหลากหลายและการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต: จลุินทรีย์ พืช และสัตว์ การสังเคราะห์แสง การล าเลียงในพืช การ
ควบคุมการเติบโตในพืช การสืบพันธุ์และการขยายพันธ์ุพืช การล าเลียงและฮอร์โมนพืช การเจรญิของสัตว์ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของระบบอวัยวะของร่างกายบางระบบ ระบบนิเวศและการอนุรักษ ์
 Diversity and classification of microorganisms, plants and animals; photosynthesis, plant 
transportation, plant growth regulation, plant reproduction and propagation; animal development; some 
anatomy and physiology of organ systems in animals; ecosystem and conservation 
330-250 นิเวศวิทยา               3((3)-0-6) 
              (Ecology)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Pre-requisite: 330-101 or consent of the program 
 นิยามและขอบเขตการศึกษานิเวศวิทยา แนวคิดที่ส าคัญในการศึกษานิเวศวิทยาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับสิ่งมีชีวิต
แต่ละตัว ประชากร สังคมของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ ชีววิทยาการอนุรักษ์ และปัญหาทางด้านนิเวศวิทยาในปัจจุบัน 
 Definition and scope of ecology; theories related to ecology at each level of organization: 
individual, population, community, and ecosystem; biological conservation and current ecological problems 
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330-260 พันธุศาสตร์                                        3((3)-0-6) 
            (Genetics)  
           รายวิชาบังคับก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร  
 Pre-requisite: 330-101 or consent of the program 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพันธุกรรมในสิ่งมี ชีวิตตั้งแต่ระดับโมเลกุล ระดับสิ่ งมี ชีวิต จนถึงระดับประชากร              
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ  การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 
 Fundamentals of genetics at molecular, organismal and population levels; applications of 
genetics for medicine, biotechnology, plant and animal breeding 
330-300 ชีววิทยาของเซลล์                                   4((3)-3-6) 
               (Cell Biology)   
               รายวิชาบังคับก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Pre-requisite: 330-101 or consent of the program 
 ทฤษฎีเซลล์ วิธีการศึกษาเกีย่วกับเซลล์  สารเคมภีายในเซลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของเยื่อหุ้มเซลล ์ ไซโทพลาซมึ 
นิวเคลียส และออร์แกเนลล์ในเซลล์โปรคารีโอตและยูคารีโอต กระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับวัฏจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซสิและไมโอซสิ  การเปลีย่นสภาพของเซลล์  การแก่และการตายของเซลล์ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในศาสตรด์้านต่างๆ 
ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
 Cell theory; study methods for cells; chemical components of cell; structures and functions of 
membrane, cytoplasm, nucleus, and organelles in prokaryotes and eukaryotes; processes and mechanisms of 
cell cycles, mitosis and meiosis; cell differentiation; cell aging and death; applications to other science 
disciplines; laboratory studies 
330-370  หลักการวิจัยทางชีววิทยา                             2((2)-0-4) 
              (Fundamentals of Biological Research)  
             รายวิชาบังคับก่อน: 330-101 
 Pre-requisite: 330-101 
 ทฤษฎีความรู้เบื้องต้นและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ การท าวิจัยและจริยธรรมในการ
วิจัย และการเตรียมการเสนอโครงร่างการวิจัยและแนวปฏิบตัิในการเขียนผลงานทางวิทยาศาสตร ์
 Introduction to epistemology and scientific procedures; scientific attitudes; research methods and 
research ethics; proposal preparation and guidelines for writing a scientific article 
330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ                    3((1)-6-2) 
              (Water Analysis for Biological Research) 
 วิธีวิเคราะห์น้ าธรรมชาติโดยทางชีววิทยาและเคมีส าหรับการวิจัยทางชีวภาพ เช่น สารอาหาร ก๊าซที่ละลายในน้ า 
คลอโรฟิลล์ คาร์บอนและไนโตรเจนในรูปอินทรีย์ ฟอสฟอรัส และตะกอนแขวนลอยในน้ า ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
 Determination of chemical and biological analyses of natural water for biological research such 
as nutrients, dissolved gas, chlorophyll, organic carbon and nitrogen, phosphorus and suspended solids; 
laboratory study  
330-431  สาหร่ายวิทยา                                      3((2)-3-4) 
             (Phycology)   
              รายวิชาบังคับก่อน: 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Pre-requisite: 330-102 or consent of the program 
 ชีววิทยาของสาหร่าย การสืบพันธุ์  สัณฐานวิทยา การจัดจ าแนก และนิเวศวิทยาของสาหร่าย ศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการและศึกษานอกสถานท่ี การจัดเก็บตัวอย่าง 
 Algal biology; reproduction, morphology, classification, and ecology of algae; laboratory study 
and field trip; specimen collections  
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330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช                    3((2)-3-4) 
            (Plant Tissue and Organ Culture)  
            รายวิชาบังคับก่อน: 330-320 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Pre-requisite: 330-320 or consent of the program 
 ทฤษฎีและการประยุกต์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช องค์ประกอบของอาหารเพาะเลี้ยงอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการเพาะเลี้ยง ศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ 
 A detail study and applications of plant tissue and organ culture; composition of media; 
environmental influences on growth, differentiation and development of tissues; techniques and instrumental 
practices; laboratory study  
331-250  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา   1(0-3-0) 
 (Ecology Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-250 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Pre-requisite: 330-250 or concurrent 
 ออกแบบการทดลองหรือเก็บข้อมลูภาคสนาม เพื่อตอบค าถามทางนิเวศวิทยาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับสิ่งมีชีวิตแต่
ละตัว ประชากร สังคมของสิ่งมีชวีิต และระบบนเิวศ เขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเสนอผลงานท่ีได้จากการศึกษา ศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
 Experimental or sampling design to answer ecological questions at each level of organization: 
individual, population, community, and ecosystem; academic report writing and presentation; laboratory 
study and field trip 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน          3((3)-0-6) 
  (Fundamental Physics)  
 เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแมเ่หล็ก แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกสย์ุคใหม ่
 Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and waves; sound; fluid 
mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; light and optics; modern physics 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน         1(0-3-0) 

 (Fundamental Physics Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) – 
 รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite) 332-101 วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน หรือ 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) 332-101 วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 

 การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดลุแรง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ สปริงและการสั่นคลื่นนิ่งใน
เส้นเชือก อุปกรณไ์ฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เกรตติงเลี้ยวเบน 

 Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile motion; spring and 
oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct current circuit; alternating 
current circuit; diffraction gratings 
347-201 สถิติพ้ืนฐาน               3(2-2-5) 
 (Basic  Statistics) 
 ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกข้อมูล กราฟเชิงเดยีว การสรุปข้อมลูในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น ตัวแปร
สุ่มและการแจกแจงความน่าจะเปน็ การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน
ของค่าเฉลี่ย การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานส าหรบัข้อมูลจ าแนกประเภท การ
ทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจ าแนกประเภท 2 ตัว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติ ิ
  Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; probability; 
random variable and probability distributions; normal distribution; distribution of sample means; estimation 
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and hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; estimation and hypothesis testing for 
categorical data; chi-square test for independent; simple linear regression and correlation analysis;  
348-302  เทคนิคทางชีวโมเลกุลเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ    5((4)-3-8) 
   (Basic molecular biology techniques for DNA analysis) 
  โครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็น อาร์เอ็นเอ เทคนิคพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษายีน ปฏิกิรยิาลูกโซ่ การหาการเรยีงตัวของ
ล าดับเบส การศึกษาการแสดงออกของยีน การออกแบบไพรเมอร์ เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การค้นหาข้อมลูพันธุกรรมจาก
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ NCBI การเปรียบเทียบ sequence หลาย sequence การท าแผนภูมิชาติพันธุ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จีโน
มิก โปรตโิอมิก ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโลมิก 
  Structure and function of DNA and RNA, Basic techniques for studying the gene, polymerase chain 
reaction, DNA sequencing, gene expression, primer design, cloning, searching nucleic acid on NCBI databases, 
multiple sequences alignment, phylogenetic trees, basic knowledge in genomics, proteomics, transcriptomics 
and metabolomics 
348-361    พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม   3((2)-2-5) 
  (Principle of Molecular Biology and Genetic Engineering Laboratory) 
  Prerequisite: 328-206 and 328-331 
  ขัน้ตอนการโคลนนิ่ง การสร้างดเีอ็นเอลูกผสม การสร้างห้องสมดุดีเอ็นเอ การใช้เทคนิคเบื้องต้นในการทดลองทาง
พันธุวิศวกรรม การประมวลผลเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศตลอดจนผลดีและผลเสียของ GMO ที่มีผลกระทบต่อสังคมใน
ด้านต่างๆ  
  Recombinant DNA technology, cloning methods, basic techniques in genetic engineering, 
advantages and disadvantages of genetic engineering in modern science 
537-211   โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น                  2((x)-y-z) 

    Introductory Plant Pathology 
   รายวิชาบังคับก่อน:  330-101, 331-101, 330-102 และ 331-102 หรืออยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร 

 Prerequisite: 330-101, 331-101, 330-102 and 331-102 or Consent of the program committee 
 ประวัติ  ความส าคัญ  สาเหตุ  ลักษณะอาการ  การระบาด  และการควบคุมโรคพืช 

 History, impact, causal agents, symptoms, epidemic and control of plant diseases  
 
537-331   การผลิตเห็ด                3((x)-y-z) 

   Mushroom Production 
   รายวิชาบังคับก่อน:  อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร 

 Prerequisite: Consent of the program committee 
 ชีววิทยา การจ าแนกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดกินได้ เทคนิคและขั้นตอนในการท าเช้ือ  วิธีการเพาะเห็ดฟาง  เห็ด
เป๋าฮื้อ  เห็ดหูหนู  เห็ดนางรม  เห็ดฝรั่ง  ศัตรูเห็ดและการควบคุม  การเก็บถนอม  การบรรจุและการตลาด  
 Biology and classification of poisonous and edible mushrooms; technique and major phase of 
mushroom cultivation including Volvariella, Pleurotus, Auricularia and Agaricus; pests and   
control; preservation, packaging and marketing  
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ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาเขตหาดใหญ่ (บังคับ 24 หน่วยกิต) 
ใช้ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 
กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนษุย์ (จ านวน 4 หน่วยกิต) 
เป็นรายวิชาท่ีรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ที่จัดสอนให้ทั้ง 5 วิทยาเขต  
001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน       2((2)-0-4)  
 (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ  
  Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 
เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์   
388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์        1((1)-0-2) 
           (Health for All) 
  หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณจ์ าลอง  ปญัหาสุขภาพจิต
ที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
สุขภาพและการสร้างเสรมิสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; 
common mental health problems,  warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health 
promotion; first aid 
เปิดสอนโดยคณะร่วมกับกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 
315-200 ประโยชน์เพ่ือนมนษุย์          1((1)-0-2) 
           (Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ (จ านวน 5 หน่วยกิต) 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 
895-001  พลเมืองท่ีดี          2((2)-0-4) 
             (Good Citizens) 
   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สทิธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society  
            
เป็นรายวิชาท่ีรับผิดชอบโดยสถาบันสันติศกึษา ที่จัดสอนให้ทั้ง 5 วิทยาเขต  
950-102  ชีวิตที่ดี         3((3)-0-6)   
 (Happy and Peaceful Life)  

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การ
ท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ในสงัคมพหุลักษณ ์  
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 Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and 
variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple 
pattern society    
 
กลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการ (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
เป็นรายวิชาท่ีรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ที่จัดสอนให้ท้ัง 5 วิทยาเขต   
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ        1((1)-0-2)    
   (Idea to Entrepreneurship)  
   การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแนวคิดธุรกิจด้วย
เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
กลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล (จ านวน 4 หน่วยกิต) 
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  จ านวน 2 หน่วยกิต    
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
315-201   ชีวิตแห่งอนาคต          2((2)-0-4) 
             (Life in the Future)     
  การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial intelligence 
 
การรู้ดิจิทัล  จ านวน 2 หน่วยกิต    
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
345-104   รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล         2((2)-0-4) 
             (Digital Technology Literacy)   
 การเรยีนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย ฝึกฝนการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; 
practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
 
กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (จ านวน 4 หน่วยกิต) 
การคิดเชิงระบบ จ านวน 2 หน่วยกิต    
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล        2((2)-0-4) 
           (Thinking and Reasoning) 
 นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคดิของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตผุล การให้เหตผุล 
การคิดเชิงวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
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การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จ านวน 2 หน่วยกิต    
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
322-100  ค านวณศิลป์         2((2)-0-4) 
            (The Art of Computing)       
 คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยคา่รายปี การรวบรวมและจัดการ
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 
  Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection 
and management data; introduction to data analysis and presentation 
 
กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร  (จ านวน 4 หน่วยกิต) 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ (ส าหรับหลักสูตรปกติ)   
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ         2((2)-0-4) 
            (Essential English) 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 
  Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, 
speaking, reading, and writing sentences and short messages 
890-002   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 
             (Everyday English) 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความส าคญัและรายละเอียด ไวยากรณ์
และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
890-003   ภาษาอังกฤษพร้อมใช ้        2((2)-0-4) 
            (English on the Go)  
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ การสรุปความและการตีความ 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซับซอ้นส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสือ่สารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
890-004  ภาษาอังกฤษยคุดิจิทลั        2((2)-0-4) 
           (English in the Digital World) 
 การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพดูและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and reading 
texts through speaking and writing 
890-005   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       2((2)-0-4) 
            (English for Academic Success) 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขยีนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อสารอยา่งมีวิจารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
(หมายเหตุ : ก าหนดกลุม่ผูเ้รียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา)  
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กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกฬีา (จ านวน 2 หน่วยกิต ) 
ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
895-020  ขิมไทย         1((1)-0-2) 
           (Thai Khim) 
 ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ช้ันด้วยขิมไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or moderate 
rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
895-021  ร้อง เล่น เต้นร า        1((1)-0-2) 
           (Singing, Playing, Dancing) 
 เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นร าก าเคียว 
เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, Kam, 
Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
895-022  จังหวะจะเพลง        1((1)-0-2) 
            (Rhythm and Song) 
 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ กลองยาว กลอง
แขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic traditional Thai 
music 
895-023  กีตาร์          1((1)-0-2) 
            (Guitar) 
 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ เพลงสมัยนิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
895-024  อูคูเลเล่          1((1)-0-2) 
           (Ukulele) 
 อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนยีง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลงสมัยนิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
895-025  ฮาร์โมนิกา          1((1)-0-2) 
           (Harmonica) 
 ฮารโ์มนิกาข้ันพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสยีง บทเพลงของฮาร์โมนิกา เพลงสมัย
นิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 
895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน        1((1)-0-2) 
            (Drama and Self-reflection) 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the 
film and drama 
895-027  อรรถรสภาษาไทย        1((1)-0-2) 
            (Appreciation in Thai Language) 
 ลักษณะภาษาที่กระทบความรูส้ึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสือ่ความหมายไดต้ามวัตถุประสงค์ 
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
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895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์         1((1)-0-2) 
            (Creative Drawing) 
 วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมติิ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
895-030  ว่ายน้ า         1((1)-0-2) 
           (Swimming) 
 การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for health 
promotion and social skills in daily life 
895-031  เทนนิส          1((1)-0-2) 
            (Tennis) 
 การเคลื่อนไหวรา่งกายด้วยเทนนสิ กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพื่อสรา้งเสริมสุขภาพและทักษะทางสังคม
ที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the 
health and social skills needed in everyday life 
895-032  บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
           (Basketball) 
 สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา มารยาทของการเป็นผู้
เล่นและผูดู้ที่ดี น าไปเสริมสร้างคณุภาพชีวิต   
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
895-033  กรีฑา          1((1)-0-2) 
           (Track and Field) 
 การเคลื่อนไหวกับกรฑีา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 
activities for health promotion and social skills in daily life 
895-034  ลีลาศ          1((1)-0-2) 
           (Social Dance)  
 การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน    
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities 
for health promotion and social skills in daily life 
895-035  เปตอง         1((1)-0-2) 
            (Petanque) 
 การเคลื่อนไหวรา่งกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพื่อสรา้งเสริมสุขภาพและทักษะทางสังคมที่
จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to 
enhance the health and social skills needed in everyday life 
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895-036  ค่ายพักแรม          1((1)-0-2) 
            (Camping) 
 ความเป็นมาและคณุค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิดของค่าย กิจกรรมคา่ย  
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่คา่ยพักแรม การน าไปใช้ 
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; 
camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 
895-037  แบดมินตัน          1((1)-0-2) 
           (Badminton) 
 การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริมสุขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton activities 
for health promotion and social skills in daily life 
895-038  เทเบิลเทนนิส         1((1)-0-2) 
            (Table Tennis) 
 กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนสิเป็นสื่อในการสร้างเสรมิสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
895-039  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       1((1)-0-2) 
            (Exercise for Health) 
 วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรรีวิทยาการออกก าลังกาย สมรรถภาพทางกาย 
หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ       1((1)-0-2) 
           (The Aesthetic in Photography) 
 แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; สุนทรยีะในการ
ถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรยีะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถา่ยภาพเพื่อการสื่อสาร  
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography for 
communication 
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เปิดสอนโดยสถาบันวัฒนธรรมศกึษากัลยานิวัฒนา (ศนูย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาเขตหาดใหญ่) 
061-001  ความงามของนาฏศลิป์ไทย          1((1)-0-2) 
             (Aesthetics of Thai Dance)             
   ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับนาฏศลิป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศลิปไ์ทย    เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลปไ์ทย  
ท่าร าตามแบบนาฏศลิป์ไทย  การแสดงนาฏศลิป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
      General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai dance;  basic 
Thai dance movements;   Thai dance performances 
 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  
472-116  ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น        1((1)-0-2) 
           (Local Arts and Fabric) 
 เรียนรู้ เห็นคุณคา่ ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความเป็นอยู่ภายในท้องถิ่นผ่าน
กิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ในท้องถิ่นเพื่อแลกเปลีย่นพูดคุยและเรียนรูก้ับครูชุมชน 
  Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local 
people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders  
472-117  สุขภาพดี ชีวีมสีุข         1((1)-0-2) 
            (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 
  การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซึ่งความมีสุขภาพด ี
ความส าคญัในการเสรมิสร้างสุขภาพท้ังทางร่างกาย จิตใจ และอารมณค์วามรูส้ึก ความส าคัญของการกีฬาการออกก าลังกาย
สามารถพัฒนาความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และ นิสัยการกินดีอยูด่ี  
  Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping healthy; 
the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness improve relationships among 
individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating habits  
  
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
142-234  โลกสวย          1((1)-0-2)  
            (Life is Beautiful) 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของทัศนคติบวก การ
เรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ดา้นต่างๆ พัฒนาการด้านอารมณ์และ
ความรูส้ึก เรียนรู้เขาเรียนรูเ้ราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาล
ใจ การสร้างก าลังใจ การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข  
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting to know 
yourself and others through expressive art; stress release and relaxation through different types of arts; 
searching for inspiration and spirit; peaceful co-existence 
142-135  พับเพียบเรียบร้อย        1((1)-0-2) 
 (Paper Craft) 
 การฝึกศลิปะประดิษฐด์้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ   
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper   
142-136  ปั้นดินให้เป็นดาว          1((1)-0-2) 
 (Sculpture)     
 การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดตุ่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรอืดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้วัสดุและเครื่องมือ
ต่างๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภยั การชื่นชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณาพิเคราะหร์ูปทรง
เรขาคณิต นามธรรม และรปูทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พื้นฐานด้านงานปั้นเพ่ือต่อยอดต่อไป  
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 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; Learning how to 
manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and Criticizing sculpture works through 
reading and discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. Fundamentals of sculpture program 
142-137  ใครๆ ก็วาดได้         1((1)-0-2) 
            (Everyone Can Draw) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน กางลงแสงเงา การวาดรูปร่างมนุษย ์
 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human 
figures   
142-138  มนต์รักเสียงดนตรี        1((1)-0-2) 
 (The Sound of Musics) 
 การศึกษาประวัติศาสตร์ ลักษณะ องค์ประกอบ ผู้ประพันธ์ แนวคิดเชิงดนตรี และการพัฒนาทักษะการฟังดนตรี
ตะวันตก และตะวันออก  

 Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, musical 
elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills and 
representative musical compositions 
142-139  ท่องโลกศิลปะ         1(1-0-2) 
  (Through The World of Art) 
  ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด า          1(1-0-2) 
            (The Designers and Their Black Attires) 
            วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับวิถี
ชีวิตประจ าวัน 
  Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis 
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ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาเขตหาดใหญ่ (วิชาเลือก 6 หน่วยกิต) 
ใช้ส าหรับนักศึกษาปกีารศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
890-010  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 
          (Improving English Writing Skills) 
 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนท่ี
ถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขยีน 
 Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence connectors 
and punctuation, coherence, and the writing process 
890-011  อ่านได้ใกล้ตัว         2((2)-0-4) 
          (Reading All Around) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งท่ีพิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ ป้าย
โฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มอืต่าง ๆ เป็นต้น  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การอ่านแบบ skimming และ 
scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท าความเข้าใจกับจดุประสงค์ผูเ้ขียน เป็นต้น การ
พัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจากสถานการณ์ในชีวิตจริง 
 Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, brochures, 
advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a variety of reading 
techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown words, using background 
knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving critical reading based on real-life situations 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน         2((2)-0-4) 
          (Strategic Reading for Greater Comprehension)   

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแตร่ะดับค า วล ีประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่านเพื่อหารายละเอียด 
การจับใจความส าคญั และการจบัใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตราความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุ
การอ่านชนิดต่าง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading different 
types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the hidden messages; techniques 
for improving reading speed and practicing reading from different types of reading materials 
890-013  อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ      2((2)-0-4) 
            (Better Academic Texts Readers) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิชาการ การเพิ่มพูนค าศัพท์ทางวชิาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
 The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing academic 
reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic texts 
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890-014  ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง       2((2)-0-4) 
          (English Pronunciation through Songs) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้นเสยีงในระดับค า การ
โยงเสียง หน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาของคนไทย การเพิ่มพูนวงศัพท์และส านวนภาษาในภาษาอังกฤษ การฝึกและการพัฒนาทักษะ
ด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
 Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; linking 
sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and expressions; practicing and 
improving listening skills and pronunciation through English songs 
890-015  ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง      2((2)-0-4) 
          (English Grammar for Real Life Communication) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณภ์าษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่ทางภาษาและ
ความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรูไ้ปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and functions 
as well as their meanings; application of what has been learned to communicate with emphasis on reading 
and writing skills 
890-020  การสนทนาภาษาอังกฤษ       2((2)-0-4) 
          (English Conversation) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหนา้ที่ของภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ตา่ง ๆ การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษท่ี
จ าเป็นในการปฏสิัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Raising awareness of organizational features of conversation and functions of conversational 
English in everyday life; making small talk in English in different interactional contexts; developing essential 
English conversation skills for everyday social interaction    
890-021  ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ        2((2)-0-4) 
          (From Listening to Speaking English) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนขึ้นไป 
 การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสารในสถานการณต์่าง ๆ 
โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ไดฟ้ัง 
 Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career settings, and 
communication in various situations by speakers with variety of English accents; responding orally to oral 
inputs 
890-022  การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4) 
          (Presentations and Public Speaking in English) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรปุความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเตรียมและ
การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ 
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 Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and 
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
890-023  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม       2((2)-0-4) 
          (Learning English Through Cultures) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ้ รับทราบข้อมลูข่าวสาร สนทนาและแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี แนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตามประเพณีทั้งของไทยและชาตติ่าง ๆ 
 Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other cultures: 
customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 
890-024  รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ       2((2)-0-4) 
            (Creating English Short Films) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครงเรื่องและเค้าโครงตัว
ละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร ์
 Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development and character 
outline; communicating messages through film scripts 
890-025  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ     2((2)-0-4) 
            (Study Skills in English for Higher Studies) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขยีนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบันทึกย่อข้อความจาก
การฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการ
น าเสนอรายงานปากเปล่า 
 A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note-taking from 
lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to questions, expressing opinions; 
oral presentation techniques 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ       2((2)-0-4) 
          (Reading to Write in English) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรูเ้ท่าทัน การเขยีนแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response to the 
reading materials 
890-030  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ       2((2)-0-4) 
          (English Communication for Business) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพดูในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง การสนทนาและ
อภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 
 Communication skills; spoken & written English in the business context; telephoning; verbal 
negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate terminology use for various 
business situations 
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890-031  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน         2((2)-0-4) 
         (English in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟงั และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การต้อนรับแขก การ
โทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทักษะเพื่อการสมัครงาน 
 Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, listening, 
and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, telephoning and writing email, presenting 
information, business writing; and job application skills 
890-032  ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเท่ียว       2((2)-0-4)  
            (English for Travelers) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง การจัดโปรแกรม
ท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกตา่งทางวัฒนธรรมและมารยาทส าหรับนักท่องเที่ยว 
 Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning itinerary; 
survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
890-033  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่    2((2)-0-4) 
          (English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การโตต้อบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บรโิภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการเขียนผา่นสื่อสังคม
ออนไลน ์
 English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written communication 
through online social media 
890-040  การเขียนเพ่ือการสมัครงาน        2((2)-0-4) 
         (Writing for Job Application) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ศัพท์และส านวนเพื่อการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ
และจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน ์
 Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling out a job 
application form; writing a resume and a job application letter; online job application 
890-041  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน      2((2)-0-4) 
          (English for Job Interview) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสมัภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสมัภาษณ์งาน การออกเสียงระดับค าและ
ระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมอืนจริง จดหมายและอีเมล์ขอบคณุ 
 Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation at word and 
sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter and e-mail 
890-050  แปลสิกูเกลิ          2((2)-0-4) 
         (Google Translate Me) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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 ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคญัของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการแปล ชนิดของการ
แปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
 Definition of translation; language functions; the importance of translation, translators’ qualities; 
translation theories; types of translation; translation processes; translation and culture; technical translation 
890-060  ภาษาอังกฤษตลอดเวลา        2((2)-0-4) 
          (English Twenty-Four/Seven) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ การ
วิเคราะหส์ื่อภาษาอังกฤษท่ีเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเลอืกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้
ออนไลน์ท่ีสร้างสรรค์และเกดิประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิตสือ่ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลนโ์ดยสะท้อนถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the production of 
content to be published on social media; the analysis of content in English published on social media; the 
social media etiquette; the selection of creative and constructive online learning resources and the 
production of content in English that reflects social responsibility on social media 
890-061  ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล      2((2)-0-4) 
         (English for Digital Literacy)  

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมลูภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและความหมายของสารใน
สื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณคา่ของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการสารจากสื่อดจิิตอล
ประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสารด้วยทักษะการฟัง พูด อ่านและเขยีนด้วยภาษาอังกฤษ 
 The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning of 
messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; transferring 
information integrated from different types of digital media, the ability in producing content and 
communicating through listening, speaking, reading and writing in English 
890-070  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน        2((2)-0-4)   
          (Winning English Test for Employment)  

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การทบทวนและเพิม่ความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การสร้าง
ความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional English test; 
getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
890-071  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ      2((2)-0-4)   
          (Winning English Test for Higher Studies) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การทบทวนและเพิม่ความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการศึกษาต่อ การ
สร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English standardized test for 
study purposes; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
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891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น          2((2)-0-4) 
            (Basic Japanese) 
 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณข์ั้นพื้นฐาน โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 
 Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic Japanese 
structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 
          (Japanese Conversation in Daily Life) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมากอ่น หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การแลกเปลีย่นข้อมูล การ
แสดงความคดิเห็นในหัวข้อท่ีก าหนด 
 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking skills; 
exchanging information; expressing opinions on given topics 
891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในที่ท างาน        2((2)-0-4) 
          (Japanese Conversation in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมากอ่น หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนท่ีใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง และการพูดใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 
 Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work situations; listening 
and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese organizations   
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองต้น         2((2)-0-4) 
            (Basic Chinese) 
 สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพื่อใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese cultures in daily life 
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 
         (Chinese Conversation in Daily Life) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลีย่นข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นในสถานการณ์ที่
ก าหนด วัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ ์
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided 
situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided situations 
891-022  สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน        2((2)-0-4) 
         (Chinese Conversation in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่
ก าหนด วัฒนธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing in 
provided situations; Chinese cultures in various situations 
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891-030  ภาษามลายูเบื้องต้น         2((2)-0-4) 
          (Basic Malay) 
 ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขยีนภาษามลายูเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่ก าหนด                                                               
 Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing Malay 
in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
891-031  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 
         (Malay Conversation in Daily Life)     

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษามลายเูบื้องต้นมากอ่น หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผู้สอน                                                                       
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลีย่นข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นในสถานการณ์ที่
ก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสือ่สารที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided 
situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 
891-032  สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเท่ียว       2((2)-0-4) 
          (Malay Conversation for Tourism)      

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษามลายเูบื้องต้นมากอ่น หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผู้สอน                                                                                                                                           
 ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
วัฒนธรรมมลายูทีส่อดแทรกในบรบิทการท่องเที่ยว 
 Malay communication skills in provided situation about tourism industry; listening, speaking, 
reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 
891-033      ภาษามลายูกลางส าหรับสัตวแพทย์       2((2)-0-4) 
                (Standard Malay for Veterinary Students) 
      หลักการใช้ภาษามลายมูาตรฐาน เน้นทักษะการฟังและพูด ค าศัพท์ ส านวนและประโยคภาษามลายูในการซัก
ประวัตสิัตว์ป่วย และการอธิบายวธิีการรักษาต่อเจ้าของสัตว ์
       Principles of standard Malay emphasizing on listening and speaking skills; vocabulary and 
expressions for animal symptom inquiry; using standard Malay to explain animal treatment 
891-034 ภาษามลายูถิน่ส าหรับสัตวแพทย์                  2((2)-0-4) 
               (Malay Dialect for Veterinary Students) 
       หลักการใช้ภาษามลายูถิ่น เนน้ทักษะการพูดและฟัง การใช้ค า ส านวน และประโยคภาษามลายูในการซักประวัติ
สัตว์ป่วย และการอธิบายวิธีการรกัษาต่อเจ้าของสัตว ์
       Principles of Malay dialect emphasizing on listening and speaking skills; vocabulary and 
expressions for animal symptom inquiry; using Malay dialect to explain animal treatment 
891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น         2((2)-0-4) 
          (Basic Korean) 
 อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟงั พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีเพื่อใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีทีส่อดแทรกในสถานการณ์ประจ าวนั 
 Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, speaking, 
reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life 
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891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
          (Korean Conversation in Daily Life) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลเีบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผู้สอน                                                                       
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลีย่นข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นในสถานการณ์ที่
ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ ์
 Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in provided 
situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน       2((2)-0-4) 
          (Korean Conversation in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลเีบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผู้สอน                                                                       
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่
ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and writing in 
provided situations; Korean cultures in various situations  
891-050  ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น         2((2)-0-4) 
          (Basic German) 
 ศัพท์ ไวยากรณเ์ยอรมันขั้นพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงภาษาเยอรมัน ทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German pronunciation; 
basic German listening, speaking, reading, and writing skills 
895-040  จิตวิทยาความรัก        2((2)-0-4) 
          (Psychology of Love) 
 จิตวิทยาเบื้องต้น  ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามเหลี่ยมของ
ความรัก ความผูกพัน 
 General psychology; love and affection; personal space; interpersonal relationship; triangular of 
love; attachment     
895-041  ปรัชญาจริยะ          2((2)-0-4) 
           (Ethical Philosophy) 
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรชัญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์และศาสตร์ ต่าง ๆ 
ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปญัหาในปัจจุบัน 
 Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; ethics and sciences; 
ethical theories; ethical theories and contemporary issues 
895-042  ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21      2((2)-0-4) 
          (Art of communication in Thai language in the 21st century) 
 ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรูเ้ท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสารมวลชน และการสื่อสาร
ผ่านสังคมสื่อสารออนไลน ์
 Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century mass 
communication and online communication through social media 
895-043  การใช้ภาษาไทย        2((2)-0-4) 
            (Thai Usage) 
 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing   
 



 113 

895-044  ภาษาไทยร่วมสมัย         2((2)-0-4) 
          (Contemporary Thai Language) 
 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา อินเทอร์เน็ต 
 Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in newspapers, 
advertisements, and the Internet   
895-045  ทักษะการสื่อสาร         2((2)-0-4) 
  (Communication Skills) 
 วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving presentations; 
academic report writing 
895-046  ความคิดและการสื่อสาร        2((2)-0-4) 
          (Thoughts and Communication) 
 ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคดิด้วยเหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; conveying ideas 
through reason 
895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์        2((2)-0-4) 
         (History in Movies) 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ผา่นภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่าง การน าเสนอ
เรื่องราวในภาพยนตร ์
 Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and differences; 
presenting film stories     
895-048  การวาดเส้นและระบายส ี       2((2)-0-4) 
         (Drawing and Painting) 
 หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏบิัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรงตา่ง ๆ เทคนิคการวาด
เส้นระบายส ี
 Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and painting 
different shapes; drawing and painting techniques 
895-049  ศิลปะกับความสุข         2((2)-0-4) 
          (Art for Happiness) 
 คุณค่าของศิลปะ การชื่นชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงตา่ง ๆ การประยุกต์ใช้ศิลปะใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อการผ่อนคลายและเสรมิสร้างการเรียนรู ้
 Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different shapes; application 
of art in daily life for relaxing and enhancing learning 
895-050  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม        2((2)-0-4) 
          (Arts in Multicultural Society) 
 รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่างของศิลปะบนความ
หลากหลายวัฒนธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and differences of art in 
multicultural society    
895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย        2((2)-0-4) 
          (Contemporary Arts and Culture) 
 ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าท่ีมีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในเป็นประเด็นใหม่ ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new issues on arts 
and culture    
 



 114 

895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด      2((2)-0-4) 
          (Learning through Backpacking Trips) 
 รูปแบบการใช้เวลาว่างเพื่อนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาแหลง่ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
 Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for tourism information 
search; backpacking trips 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก         2((2)-0-4) 
           (World Heritage Journey) 
 ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภมูปิัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 
895-056  สงขลาศกึษา          2((2)-0-4) 
           (Songkhla Studies) 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมศิาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญใน
เมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ ่
 History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major tourist 
attractions of Songkhla and Hat Yai City 
895-057  ดนตรีไทย           2((2)-0-4) 
           (Thai Classical Music) 
 ประวัตดินตรไีทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรไีทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและลักษณะการ
ประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบตัิเครื่องดนตรไีทย 
 History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; types of Thai 
musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; practice of Thai musical 
instruments 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย         2((2)-0-4) 
           (Thai Music Art) 
 ความเช่ือ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและการฝึกปฏิบัติดนตรี
ไทย 
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; techniques; recording of 
Thai music notation and practice of Thai musical instruments 
895-059  ดนตรีตะวันตก         2((2)-0-4) 
           (Western Music) 
 ก าเนิดของดนตรตีะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรตีะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ลักษณะการผสมวง
ดนตรตีะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตามถนัดได้ 
 Origins of Western music; history and development of Western music in different periods; 
characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one selected Western 
instrument 
895-060  การพลศึกษาและนันทนาการ        2((2)-0-4) 
          (Physical Education and Recreation) 
 ความเป็นมา คณุค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คณุภาพชีวิต สังคม และสิ่งแว้ดลอมในยุคโลกาภิ
วัตน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of life, society and 
environment of globalization with physical education and recreation; the choice of physical education and 
recreation activities to use in daily life 
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895-061  ฟิตและเฟิร์ม          2((2)-0-4) 
             (Fit and Firm) 
   ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปรา่งประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพการควบคุมน้ าหนัก และ
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
   Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight control; and 
physical activities for health 
895-062  ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน        2((2)-0-4) 
           (Active Lifestyle) 
 พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กจิกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศและวยั ประยุกต์ใช้
ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพื่อปรับเปลี่ยนอิรยิาบถในชีวิตประจ าวัน ให้ห่างไกลพฤติกรรมเนอืยนิ่ง 
 Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate to gender and 
age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from sedentary behavior 
895-063  อ้วนได้ก็ผอมได้         2((2)-0-4) 
           (Fat to Fit) 
 โรคอ้วน ภาวการณ์เกดิโรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สร้างแรง
บันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ 
 Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing inspiration, targeting 
weight loss; program of exercise and healthy food 
895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต       2((2)-0-4) 
           (Wisdom of Living) 
 การคิด การบริหารชีวิต และการจดัการอย่างรูเ้ท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแสสังคมโลก วิถีไทยกับ
พหุวัฒธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานจริยธรรม 
 Thinking; life management; perceiving and managing    changes in Thai society and the world; 
Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment;   ethical living   
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
895-052  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์        2((2)-0-4) 
         (Creative Tourism) 
 ศึกษาหลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและน าเสนอแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating public media; 
planning and presenting creative tourism programs 
895-053  การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา        2((2)-0-4) 
          (Volunteer tourism) 
 แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิตอาสา  และพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 
 Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering activities and 
developing volunteer tourism activities 

 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์    
315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา        2((2)-0-4) 
  (Introduction to Intellectual Property) 
  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปญัญา หน่วยงานท่ีรับผดิชอบเกี่ยวกบัทรัพย์สินทาง
ปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 
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 Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible for 
intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property in economic, socio and 
industrial developments 
348-103  การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี         2((2)-0-4) 
           (Applied nanotechnology)   
   ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลย ี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลย ี การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้าน
สุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยทีางด้านอาหารและเกษตรกรรม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม การสบืค้นการประยุกต์นาโนเทคโนโลย ี ความปลอดภัยทางด้านนาโน
เทคโนโลยีและความตระหนักความเป็นพิษทางนาโนเทคโนโลย ี
  Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-applications for Health, 
pharmaceutical and medical; nano-applications for food and agriculture; nano-applications for production 
industrials and logistics; nano-applications for energy and environment; nano-applications for electronics, 
Information technology (IT) and engineering; exploration of applied nanotechnology and pitching for 
nanotechnology startup; nano-safety and awareness of nanotoxicology 
340- 103  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต         2((2)-0-4) 
  (Applied Science for Life) 
  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมผีลติภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน จากฟอสซิลสูเ่ชื้อเพลิง 
รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาตค 
 Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe products,  from fossils 
to fuels, save world save life and save environment and  nuclear; the future energy 
340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
           (Science and Technology in Daily Life) 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการสื่อสารและโทรคมนาคม รู้ทัน
สภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพ้ืนท่ีด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ และจากต้นยางสูผ่ลิตภณัฑ์ยาง 
 Application of science and technology in daily life: bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology,  go everywhere with geographic 
information system and from rubber tree to rubber products 
332-100   กุญแจไขธรรมชาติ                                2((2)-0-4) 
            (Key to Nature)                           

 ปรากฏการณร์อบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนเิมชัน การสาธติและทดลองเสมือนจริงทาง
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 
 Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual demonstrations 
and experiments; science and technology; mini science project 
336-214  กินดี ชีวิตดี            2((2)-0-4) 
           (Smart Eating and Being Healthy)  
 อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด การออกก าลังกาย การพักผ่อน 
อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอล์   
  Good food,  five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean water; exercise; rest; 
avoided food, junk food, alcoholic beverages 
336-215   ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ         2((2)-0-4) 
  (Safety Life from Toxic Substances)  
  สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกลต้ัว กล่องโฟมใส่อาหาร น้ ายาลบค าผิด น้ ายา
ท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ สัตวม์ีพิษ มลพิษน้ าและอากาศคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
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  Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic substances; common 
toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor scourers, insecticides; drug and 
substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous and venomous animal; water and air 
pollution; electromagnetic wave 
336-216   ยาและสุขภาพ           2((2)-0-4) 
   (Drug and Health)  
  ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติดเชื้อ ยาแก้ปวดอักเสบ 
ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลอืแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความผิดปกตดิ้านการนอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้
ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนดิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; vaccines; vitamins and 
minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of drug use; drug allergy; drug abuse; 
contraception; sexually transmitted diseases 
 
เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
874-192   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน     2((2)-0-4) 
   (Law relating to Occupations and Everyday Life) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
สาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับประชาคมอาเซียน  
   General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws relating to 
occupations and business - labour law, business law, taxation law,  law on public health and medical liability, 
information and technology law, intellectual property law, environmental law, laws relating to ASEAN 
874-193   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม    2((2)-0-4) 
            (General Principles of Law and Judicial Process)  
   กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน แนวคิด หลักการ 
ความหมายของการบริหารงานยุตธิรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของกฎหมายในฐานะที่เป็นข้อบังคับของสังคม
และประเทศชาติ ความสมัพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่
ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิตริฐัและหลักนิติธรรม กระบวนการยตุิธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรม
ในชีวิตประจ าวัน  
   Law and social justice; importance of justice administration in daily life; Concepts, principles and 
definition of the administration of civil justice, criminal justice and administrative justice; meaning of law as 
regulations of the society and the nation; relation between law and other relating disciplines; basic 
knowledge about general laws; the essential laws for daily life; the principle of Rechtsstaat (legal state) and 
the rule of law; alternative justice and problems which occur in the administration of justice in daily life 
874-194  ภาษีอากรกับชีวิต         2((2)-0-4) 
            (Taxation and Life)  
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกบัชีวิตประจ าวัน แนวคดิและหลักการพื้นฐานการจดัเก็บภาษีอากร ภาระภาษีของ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกจิ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษเีงินได้นติิบุคคล ภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การวางแผนภาษีอากรเพื่อการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
  Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of taxation, natural 
persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations and business -  personal income 
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tax, corporate income tax, value added tax and specific business tax; tax planning for living with social 
responsibility 
874-195   สิทธิมนษุยชนกับความเป็นพลเมอืง       2((2)-0-4)                             
             (Human Rights and Citizenship)  

  แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบทางสังคม
ของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัตตินตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็นปัญหาทางจรยิธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว  

 Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international aspects and 
Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental public policies that affect 
human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility of government personnel; behaving 
according to good governance; ethical issues in globalization, the impact of social; ethical and moral 
development, and the laws relating to such issues 
 
เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
001-131  สุขภาวะกายและจิต          2((2)-0-4) 
             (Healthy  Body  and  Mind) 
   สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสขุภาพกายและจิต การเสริมสร้างวฒุิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกบัการสรา้งเสริมสุข
ภาวะแบบองค์รวม  

  Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional quotient; art and the 
holistic health promotion 
 
เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย 
190-404  ธรรมชาติบ าบัด         2((2)-0-4) 
           (Natural Therapy) 
           ความหมายและแนวคดิของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบดัโรค การรักษาโรคโดยการใช้ความร้อน ความเย็น แสงแดด เครื่อง
หอม เครื่องดืม่สมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลังกาย การฝึกสมาธิและจติบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต 
สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการด ารงชีวิต การด ารงชีวิตอย่างเข้าใจและใส่ใจ เพื่อให้เกิดสมดลุกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเช่ือ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมทั้งเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของสังคม 
 Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of natural therapy for 
understanding and appreciating oneself and others in health promotion and cure; use of coldness, hotness, 
sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, meditation, and psychotherapy based on 
concept of nature cure; promotion of mental health, vital energy, environment, and religion and life living; 
and living harmoniously with nature, environment, belief, and culture of society as well as strengthening the 
civic value of society 
 
เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
001-101  อาเซียนศึกษา          2((2)-0-4) 
            (ASEAN Studies)  
  ประชาคมอาเซียน     พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ความร่วมมือภายใต้ประชาคม
อาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองอาเซียน  
  ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration in ASEAN, 
ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 
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เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
142-111  ยกเคร่ืองเร่ืองอังกฤษ         2((2)-0-4) 

  (English Booster) 
 เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น  ประเภทของค า การประสมค า หลักการออก

เสียงและการออกเสียงสูงต่ า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจประเด็นหลักและการหาข้อมูลรายละเอียด บทสนทนา
อย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบค าถาม ประโยคที่สามารถน าไปใช้งานได้และส านวนต่าง การเขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องตามหลักพื้นฐาน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การใช้ค าเชื่อมอย่าง
ง่าย วงศ์ค าศัพท์ในหลากหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  

 Self-learning techniques; fundamental grammar; part of speech; spelling; pronunciation and 
intonation; reading and listening techniques; understanding the main idea and identifying specific information; 
basic conversation; making questions; answering questions; functional language and idioms; basic English 
writing; simple sentence structure; punctuation; capitalization; using simple conjunctions; vocabulary related 
to daily life 
142-112  อังกฤษออนแอร์         2((2)-0-4) 

 (English On Air) 
 ภาษาอังกฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นทักษะที่

จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป การฟังเพื่อน าไปใช้ในการพูด การอภิปราย การขยายความ การจดบันทึก การจับใจความ
ส าคัญ การสรุปข้อมูลจากการฟัง การฟังเพื่อฝึกตีความ การพูดเชิงเล่าเรื่องและอธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้
ค าแนะน า การบรรยายผู้คน สถานที่และกิจกรรมต่างๆ การพูดในที่สาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพื่อจับใจความ
ส าคัญ การอ่านผ่านๆ เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพื่อการ
เขียน การเขียนย่อหน้าและเรียงความให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 

 English for communication; all-skills development:  listening, speaking ,reading and writing, 
emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a basis of speaking; discussion and 
extension; note-taking; identifying main points and summarizing information from listening texts; listening for 
inferences; narrative and explanatory speaking:  giving opinions, suggestions and advices, describing people, 
places and activities; public speaking; reading strategies:  skimming for main ideas, scanning for specific 
information, guessing meaning from context, making inferences from written texts, reading for writing; writing 
well-constructed paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing information 
142-115  ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ     1((1)-0-2) 

 (English for Basic IT) 
 องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการออนไลน์ต่างๆ สื่อประสม สื่อสังคม
ส าหรับธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ 

 English vocabulary; functional language and jargons related to information technology industry: 
computer, hardware and software, website, internet and online transactions, multimedia, enterprise social 
media, e-commerce, etc 
142-116  อังกฤษจริตจะก้าน        1((1)-0-2) 

 (English Pronunciation) 
 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นเสียง ส าเนียงภาษาอังกฤษ 
 English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents of English 
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142-117      การเขียนขั้นเทพ        2((2)-0-4) 
                (Advanced Writing) 
     เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง การเขียนความเรียงรูปแบบต่างๆ โดยใช้ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นสนับสนุน 
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนงานให้น่าสนใจ การผสมผสานเทคนิคการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ในงานเขียนความเรียง  
    Advanced writing techniques; different types of essays writing supported by facts and opinions; 
references and citation; creative writing; writing techniques to make your worr interesting; an integration of 
creative writing techniques in essays writing  
142-118  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและพูด        2((2)-0-4)  
             (Academic English: Listening and Speaking) 

  การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านการฟังและพูดผ่านบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ข่าว รายการโทรทัศน์ ภาพยนต์ 
การฟังสาระวิชาการ ประกาศแบบเป็นทางการหรือในสถานที่ท างาน การพัฒนาทักษะการพูด เทคนิคการพูดในบริบทต่างๆ  เช่น 
การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การต่อบทสนทนา การพัฒนาทักษะจ าเป็นและเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษ  

  A course focusing on communication skills; listening and speaking through daily life conversation, 
news, tv programs, movies; listening in academic contexts; announcements in formal settings or in workplace; 
speaking skills practice: speaking techniques for giving opinions, answering questions, making conversation; 
skills building for English proficiency test preparation  
142-119  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอ่านและเขียน      2((2)-0-4) 
             (Academic English: Reading and Writing) 

   พื้นฐานการอ่านและการขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การอ่านเพื่อความเข้าใจ อ่านเพื่อเพิ่มพูนวงศ์ค าศัพท์ อ่าน
เพื่อจับใจความส าคัญและการหาข้อมูลรายละเอียด การอ่านตีความ การอ่านเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในงานเขียน การพัฒนาทักษะการ
เขียน โครงสร้างประโยค ระบบการเขียน การเขียนเนื้อหาอย่างสอดคล้อง การสรุปความ การถอดความ การถ่ายข้อความ การ
เตรียมความพร้อมส าหรับกาสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ 

   Fundamental English reading and writing for academic purpose; reading comprehension; reading 
for vocabulary building; identifying main ideas and specific information; reading between the lines; reading for 
writing; writing skills building: sentence structure, writing mechanics, writing with coherence, summarizing and 
paraphrasing; English proficiency test preparation  
142-211  อังกฤษกันทุกวัน         2((2)-0-4) 

 (English Everyday) 
 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ส าหรับ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการเพื่อน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การอภิปรายและการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
การอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การเขียนเชิงวิชาการและการเขียนในชีวิตประจ าวัน 

 English for Daily Life General English; all-skills improvement:  listening, speaking, reading and 
writing for different situations in daily life; conversation in English; vocabulary for different situations; academic 
English to apply in classrooms; listening for academic purposes; discussion and presentation in English; reading 
in English from different sources; academic writing and writing English in daily life    
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142-212  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล      2((1)-2-3) 
 (English for Personality Development) 
 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม 

จริยธรรม โลกและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น การเรียนรู้ภาษาผ่านเนื้อหาและการเรียนรู้
เนื้อหาผ่านภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคลควบคู่กันไป 

 Content-obligatory language and content-compatible language from a variety of topics such as 
personality development, morality, ethics, Earth and environment, cultures, interpersonal skills, etc.; learning 
language through content and vice versa in order to develop language skills and each individual personality 
simultaneously 
142-214  ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเร่ือง       1((1)-0-2) 

 (Media Language and Art of Storytelling) 
 ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสหกรรมการผลิตสื่อ เช่น การเขียนข่าว การโฆษณา สื่อวิทยุ

และโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์  การแสดง เป็นต้น ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องให้มีประสิทธิภาพ จับใจผู้ฟัง
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 English language, expressions and specific vocabulary for media production industry such as news 
writing, advertising, radio broadcasting and television, public relation, plays and performances, etc. ; science 
and art of storytelling: effective storytelling to gain audience’s interest and to reach target group 
142-215     การพูดในที่สาธารณะ         2((2)-0-4) 
                (Public Speaking) 
 เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ การเตรียมการพูดโดยใช้ข้อมูลที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง มีข้อเท็จจริงสนับสนุน การ
สื่อสารผ่านวัจนะและอวัจนะภาษา  
 Public speaking techniques; speech preparation based on information research with references 
and supporting facts; verbal and non-verbal communication 
142-224  สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ     1((1)-0-2) 

 (Creative Medias for Academic Presentation) 
 ประเภทของสื่อเพื่อน าเสนอทางวิชาการ: โฆษณา ภาพเคลื่อนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย ภาพและข้อมูลดิบ 

การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดล้อม การน าเสนอข้อมูลทางเทคนิค โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ สื่อโต้ตอบ เทคโนโลยี
เสมือนจริงเพื่อการน าเสนอ การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของสื่อเพื่อการน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทัลและเครื่องมือ การ
ผลิตและเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 

 Types of media for academic presentation:  advertising, animation, computer games, photo, 
picture and raw data; academic presentation and environments; presenting technical information; mobile and 
devices; interactive medias; reality technologies for presentation; information protection and privacy of 
medias for presentation; digital resources and tools; creative media production and technologies 
142-226  การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร 1((1)-0-2) 

 (Creative Presentation Design for Conference and Communication) 
 ประเภทของงานน าเสนอ เนื้อหาและการออกแบบ โครงร่างและล าดับเรื่อง การน าเสนอที่ดี ส่วนผสมในงาน

น าเสนอ คลังแม่แบบ คุณสมบัติของภาพ พื้นผิวและพื้นหลัง ภาพและการสะท้อนอารมณ์ การออกแบบเค้าโครงการน าเสนอ 
แนวโน้มการน าเสนอในศตวรรษที่ 21 ทักษะการน าเสนอ 

 Types of presentation for conference and communication; content and design; outline and plots; 
well-designed presentation; ingredients of presentation; stock of template; features of images; textures and 
backgrounds; visuals and emotional appeal; presentation layout design; 21st century presentation trends; 
presentation skills 
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142-227  ท าเงินด้วย Youtube        1((1)-0-2) 
 (Youtube Marketing and Viral Videography) 
 อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนดขอบเขตของสื่อดิจิทัล สร้าง Youtube Channel ของตนเอง กฏ

ระเบียบข้อบังคับบน Youtube ลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติและสัญญาอนุญาตการใช้สื่อ การสร้างวิดิโอไวรัลและการสร้างเนื้อหาบน
สื่อดิจิทัล 

 Youtube Vlog industry; Developing a digital landscape; creating Youtube channel; Youtube rules 
and regulations; international copyright and common creative ammendments; creating viral videos and 
developing the digital content 
142-228  การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์     1((1)-0-2) 

 (Basic Product Design Branding) 
 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น ด้วยราคาที่จูงใจ ใช้

ระยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สั้น
ลง การน าเสนอและการสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาซึ่งผลส าเร็จของรายได้   

 Process of product design and development; creating quality products; enhanced capabilities, 
attractive prices, compressed production time; Rapidly changing technologies; computer-based technology; 
shorter product life cycles; presenting and branding products; achieving successful income 
142-229  การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์        1((1)-0-2) 

 (Online Advertising Management) 
 โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกว้างระดับโลก ศักยภาพของบริษัทกูเกิล ศักยภาพในการสร้างสื่อโฆษณา

บน กูเกิล ที่รองรับการปรับแต่งให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันได้ 
 Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google company; Google 

adword providing highly customizable advertising in any computer device 
142-238  ตะลอนทัวร์         2((2)-0-4) 

  (Learn to Roam) 
 ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต การขอวีซ่า วีซ่าประเภท

ต่างๆ การ เตรียมเอกสารที่จ าเป็น การหาข้อมูลที่พัก เกร็ดความรู้ส าหรับผู้ที่เดินทางคนเดียว ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่
คุ้นเคย (Culture Shock) และการตระหนักรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural Awareness) ภาษาที่ เป็นประโยชน์ส าหรับ
นักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ วิธีการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่ออยู่ต่างประเทศ 

 Travel and living abroad; planning an international trip; getting a passport; getting a visa; types of 
visa; preparing necessary documents; finding accommodations; tips for solo travellers; culture shock and 
cultural awareness; useful language for travelers; preparing yourself for living abroad; how to deal with an 
emergency case abroad   
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ภาคผนวก  ซ. 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  ภาระงานสอนของ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช บวรเรืองโรจน์  
 รายวิชา หน่วยกิต 
326-321 ชุดวิชา จุลชีววิทยาทางอาหารและระบบความปลอดภัย  9 
326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจลุชีววิทยา 1 
326-323 การประกันคณุภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์  2 
326-424 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3 
326-426 เอนไซม์ของจุลินทรีย ์ 3 
326-434 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3 
326-435 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับจุลินทรีย ์ 3 
326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1  3 
326-493 สัมมนาทางจลุชีววิทยา  1 
326-494 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา  1 
326-498 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1) Dueramae, S., Borvornruengroj, P., Enomoto, T. and Kantachote, D. 2017. Enhancement of halophilic 
lipase production by Virgiballus alimentarius LBU20907 using a statistical approach and scale-up in 
a fermenter. Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 14: 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. 
Science Asia 43(2): 88-95. 

3) Dueramae, S., Borvornruengroj, P., Enomoto, T. 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. 

 
2. ภาระงานสอนของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลธรรม อ่ าสกุล 

 รายวิชา หน่วยกิต 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3 
326-207   จุลชีววิทยาท่ัวไปส าหรับนักศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ 2 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์  2 
326-392  เตรียมความพร้อมสหกจิศึกษาทางจุลชีววิทยา 2 
326-424 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3 
326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1  3 
326-494  การฝึกงานทางจุลชีววิทยา 1 
326-498 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

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. 
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2) Martla, M. and Umsakul, K. 2018. Isolation and characterization of a polyhydroxyalkanoates producing 
bacterium using biodiesel liquid waste as a carbon source. The 2nd International Conference on 
Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), Bangkok, Thailand. November 19-22, 2018. 
CP005-1 - CP005-9 pp. 

3) 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: 481-488. 

 
3. ภาระงานสอนของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวดี เสียงล้ า 

 รายวิชา หน่วยกิต 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา  3 
326-102 จุลชีววิทยา ปรสติวิทยาและวิทยา 4 
326-201 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา   5 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3 
326-205 จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร ์ 3 
326-206 จุลชีววิทยา 4 
326-241 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย   2 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์  2 
326-481 ไวรัสวิทยา 2 
326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1  3 
326-493 สัมมนาทางจลุชีววิทยา  1 
326-498 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   

1) Sianglum, W., Muangngam, K., Joycharat, N. and Voravuthikunchai, S. 2019. Mechanism of action and 
biofilm-inhibitory of lupinifolin against multidrug-resistant enterococcal clinical isolates. Microbial 
Drug Resistance. 25(10): 1391-1400. 

2)  Mitsuwan, W., Jiménez-Munguía, I., Visutthi, M., Sianglum, W., Group RGS, Rodriguez-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. 

3)  Muangngam, K., Joycharat, N. and Sianglum, W. 2018. Synergistic effect of lupinifolin in combination 
with ethylenediaminetetraacetic acid against Gram-negative pathogenic bacteria. The Proceedings 
of Suratthani Rajabhat University Conference 2018,  International Conference on Innovations in 
Interdisciplinary Research (ICIIR), December 13-14, 2018. 220-228 pp. ISBN 978-974-306-565-1. 

4) Sianglum, W., Saeloh, D., Tongtawe, P., Wosotipoom, N., Indrawattana, N. and Voravuthikunchai, S.P. 
2018. Early effects of rhodomyrtone on membrane integrity in methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus. Microbial Drug Resistance. 24: 882-889.  

5) Musthafa, K.S., Sianglum, W., Saising, J., Lethongkam, S. and Voravuthikunchai, S.P. 2017. Evaluation 
of phytochemicals from medicinal plants of Myrtaceae family on virulence factor production by 
Pseudomonas aeruginosa. APMIS 125: 482-490.  
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3.  ภาระงานสอนของ ดร.วิลานี จุ้งลก  
 รายวิชา หน่วยกิต 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3 
326-207   จุลชีววิทยาท่ัวไปส าหรับนักศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ 2 
326-361   ราวิทยา 3 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน ์ 2 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3 
326-426 เอนไซม์ของจุลินทรีย ์ 3 
326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1  3 
326-492 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2  3 
326-498 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1) Chulrik, W., Jansakun, C., Chaichompoo, W., Hata, J., Hiransai, P., Chunglok, W., Utaipan, T., 
Suksamrarn, A., Chunglok, W., 2019. Dehydrostephanine isolated from Stephania venosa possesses 
anti-inflammatory activity in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 macrophages. Walailak Journal 
Science and Technology. Vol 8 (Article in press) 

2) 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. 

3) Dhar, R., Kimseng, R., Thangwong, P., Chokchaisiri, R., Suksamrarn, A., Hiransai, P., Jansakun, C., 
Chunglok, W., Utaipan, T. and Chunglok, W. 2017. Isoliquiritigenin from Butea monosperma 
suppresses inflammatory mediators in lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 cells. Journal of 
Science and Technology UbonRatchatahni University. 97-104. 
 

5.  ภาระงานสอนของ ดร. ลักขณา กัณหายูวะ วิงก์ฟิลด์ 
 รายวิชา หน่วยกิต 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3 
326-207   จุลชีววิทยาท่ัวไปส าหรับนักศึกษาทรัพยากรธรรมชาต ิ 2 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา  3 
326-102 จุลชีววิทยา ปรสติวิทยาและวิทยา 4 
326-201 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา   5 
326-361   ราวิทยา 3 
326-391 จุลชีววิทยาปริทัศน์  2 
326-491 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1  3 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1) Kanhayuwa, L. 2018. Incidence of mycoviruses in plant pathogenic fungi. Proceedings of the 
International Bioscience Conference and the 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference, 
Krabi, Thailand. September 17-18, 2018. 164-167 pp. 
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ภาคผนวก  ญ.  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 

คุณ วงศ์ทิพา โรจนประภพ 
การด าเนินการของหลักสูตร 

เพิ่ม อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
นักวิชาการในหน่วยงานราชการ เช่น กรมประมง กรมวิชาการ
เกษตร 

เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 

วิชาเลือกควรเปดิให้เลือกอย่างเสร ีโดยแบ่งเป็น ด้านอาหาร และ 
ด้านการแพทย์ ไม่ควรเน้นหนักด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป เพราะ
ในอนาคตหน่วยกิตอาจไม่เพียงพอส าหรับการท างานในสาขาใด
สาขาหนึ่ง 

วิชาเลือกของหลักสูตรมีการเปิดให้นักศึกษาเลือกอย่าง
เสรีแล้วแต่ความชอบของนักศึกษา 

ควรเพิ่มหัวข้อ มาตรฐาน/Criteria ทางการแพทย์ โรคสตัว์น้ า ISO 
ควรสอนหลายๆตัว และเน้นไปท่ี ISO17025 และ ISO ทาง
การแพทย์ 
สาหร่ายเซลลเ์ดียว 

มีการเพิ่มหัวข้อ ISO 15189 ที่เกี่ยวข้องกับทางการ
แพทย ์
 
เพิ่มเตมิในรายวิชาเลือกตามข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาปรับปรุง โดยเพิ่มสัดส่วนการเรยีนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในทุกในรายวิชาไม่นอ้ยกว่า 50% นั้นมากเกินไป 
ควรสอนภาษาไทย แต่ควรเพิ่มทักษะสอนเป็นกภาษาอังกฤษใน
บางรายวิชาเท่านั้น 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% ควร
จัดท าแค่ 20% ควรพัฒนาภาษาไทยให้ถ่องแท้ แต่พัฒนา
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีอื่น เช่น อ่านเปเปอร์ search engine 

หลักสตูรด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ทุก
รายวิชาต้องมีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่า 50% จึงไม่สามารถปรบัลดได ้
 

ควรเพิ่มวิชาชีวเคมีเป็นสองตัว (6 หน่วยกิต) เพราะมีความ
เชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ทางจลุชีววิทยามาก 

ด้วยรายวิชาชีวเคมี มีความจ าเพาะเจาะจงค่อนข้างมาก 
ทางหลักสูตรจึงก าหนดใหเ้รียนเพียงตัวเดียว แตไ่ด้ให้
ค าแนะน าส าหรับนักศึกษาทีส่นใจให้ลงทะเบียนเป็นวิชา
เลือกได ้

การฝึกงานควรส่งไปในหน่วยงานที่เน้นวิจัยบ้าง เพราะจะฝึก
ทักษะการคิด การออกแบบ การท างานวิจัยด้วย 

มีการฝึกงานในสถานวิจัยหลายแหง่ มีความหลากหลาย
ของสถานท่ีฝึกงานมาก 

Module จลุชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย   ควรเพิ่ม
การ investigation กรณมีีการปนเปื้อนในโรงงานผลติอาหาร และ 
การศึกษามาตรฐานของประเทศตา่งๆ 

หัวข้อดังกล่าวมีอยู่ในรายวิชาอื่น จึงไม่ได้ใส่ในรายวิชานี้
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

รายวิชาการประกันคณุภาพห้องปฏิบัติการทางจลุชีววิทยา ควร
เพิ่ม GLP ส าหรับโรงงานท่ีไม่ได้ท า ISO 

เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 

รายวิชาวทิยาภูมคิุ้มกัน ควรเพิม่ Rapid method โดยใช้หลักการ 
immunology และการประยุกต์ใช้ 

มีการสอนหัวข้อน้ีอยู่แล้ว เพียงแตไ่ม่ได้เขียนในค าอธิบาย
รายวิชา จึงเพิ่มเตมิค าอธิบายให้ครอบคลุม 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 
คุณ วงศ์ทิพา โรจนประภพ 

การด าเนินการของหลักสูตร 

รายวิชา ราวิทยา ควรเพิ่มการประยุกต์ใช้ราในการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ า เช่น บ่อกุ้ง เนื่องจากราบางตัวเป็น prebiotic จะเพิ่ม
ภูมิคุ้มกัน ราบางตัวมี omega สูง 

มีการเพิ่มเติมในหัวข้อ ประโยชน์และโทษของรา ในวิชา
ราวิทยา 

การฝึกงาน 2 เดือนเพียงพอแล้ว แต่ควรเลือกสถานท่ีฝึกงานให้มี
ความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของนักศึกษา 

รายวิชาฝึกงานมีความหลากหลายมาก ท้ังสถานวิจัย 
โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน และราชการ 

วิชาสหกิจศึกษาควรเน้นตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของหน่วยงาน
ภายนอก และควรเป็นลักษณะการท างานร่วมกัน มผีลงานร่วมกัน 
โดยนศ.ได้เรียนรู้และฝึกทักษะและประสบการณ์ 

สหกิจศึกษาเน้นตอบโจทย์ปญัหาของหน่วยงานท่ี
นักศึกษาไปฝึกเป็นหลัก และมีการท างานร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาท่ีภาควิชา 

เพิ่มกลยุทธ์ด าเนินการปญัหาเด็กแรกเข้า 
จัดกิจกรรมการบรรยายให้น้อยลง และให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมลู
ด้วยตนเอง น าเสนอผลงาน อภิปรายเพิ่มขึ้น เพราะพบว่านศ.ไทย
ขาดความสามารถด้านค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจาก
อาจารย์ป้อนให้มากเกินไป อาจารย์ควรปรับการสอนให้นศ. มีส่วน
ร่วมมากกว่าบรรยายฝ่ายเดยีว และตัดเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนออก 

หลักสตูรมีการจัดกจิกรรมมากข้ึน ลดการบรรยายลง 
และให้นักศึกษาฝึกค้นคว้า น าเสนอผลงานมากขึ้น และ
ได้เพิ่มข้อมลูลงในกลยุทธ์แล้ว 

ควรเพิ่ม Positive thinking, 7 habit, KIZEN จัดเป็นกิจกรรมเสริมตามข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 

คุณสะคราญ จันทระ 
การด าเนินการของหลักสูตร 

หน้า 5 เพิ่มข้อความ การน าความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 44 เพิ่ม ข้อความ มีความรู้ดา้นทฤษฎี 
หน้า 44 รายวิชาสหกิจศึกษา เพิ่มข้อความ การน าเสนอเป็น
รายบุคคล  

เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 

แก้ไขค าผดิตามข้อเสนอแนะ เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 

รศ.ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 
การด าเนินการของหลักสูตร 

ทีมบุคลากรพร้อม มีความช านาญต่างสาขากัน  
และมผีลงานวิจยัในเชิงประจักษ์ท่ีต่อเนื่อง 

 

การจัดการจ านวนหน่วยกติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เนื้อหา
รายวิชาสอดรับกับ PLOs 

 

การจัดการจ านวนหน่วยกติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เนื้อหา
รายวิชาสอดรับกับ PLOs 

 

เนื้อหาในหลักสตูรปรับให้เข้ากับสถาณการณ์ในปัจจุบันได้ดี ใน
ด้านการเสรมิภาษาอังกฤษ วิชาการศึกษาท่ัวไปให้ความรู้ในแนว
กว้าง และการบูรณาการของวิชาที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้นักศึกษาได้
เห็นภาพรวมในสายอาชีพได้ชัดเจน 

 

สถานท่ีเหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมท่ีด ีไม่แออัด  
แก้ไขค าผดิและเพิ่มเติมเนื้อหาในหน้า 2  และ 33 เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช 

การด าเนินการของหลักสูตร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 
(4) อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

 
มีอาชีพน้ีระบุไว้อยู่แล้ว 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช 

การด าเนินการของหลักสูตร 

ข้อ 12 12.1 การจัดการเรยีนการสอนแบบชุดความรู้ (Module) 
เป็นแนวคิดที่ดีมาก อย่างไรกต็ามชุดความรู้นั้นควรจะ
ประกอบด้วยหลายวิชา และต้องเลือกเรียนเป็นชุดพร้อม ๆ กัน 
แต่หลักสูตรได้บรูณาการหลายวิชา (คือพันธุ์ศาสตร์ของจุลินทรีย์
และการจัดจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์) ให้เป็นวิชาเดียวกันแล้ว คือ 
ปรับเป็น 326-313 พันธุ์ศาสตร์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 
6((2)-2-4) จึงไม่แน่ใจจะใช้ค าว่า แบบชุดความรู้ (module) ได้
หรือไม่ โดยทั่วไปชุดความรู้ (module) น่าจะประกอบแตล่ะ
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนและบังคบัให้เรียนทั้งชุด แต่การปรับปรุง
หลักสตูรนีไ้ด้บูรณาการวิชาท้ัง 2 วิชาเรียบร้อยแล้ว จึงกลายเป็น 
1 รายวิชาที่มี 6 หน่วยกิต (ไม่ทราบเป็นนโยบายของ มอ. หรือไม่ 
ที่รายวิชาต้องมีหน่วยกิตไม่เกิน 3 หน่วยกิต จึงต้องจัดท าเป็น 
module) 
Module M-1 ควรประกอบด้วย 
326-313 พันธุ์ศาสตร์ของจุลินทรยี์ 
326-442 ระบบการจัดหมวดหมู่ของจุลินทรีย ์
และทั้งสองรายวิชานี้เป็นวิชาบังคบัท้ังสองรายวิชา การจัดท าเป็น
แบบชุดความรู้จึงไม่มีความจ าเป็น 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบชุดความรู้ของทาง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คือการบูรณาการหัวข้อท่ี
เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องกัน ให้อยู่ในชุดความรู้เดียวกัน 
นักศึกษาจะเรยีนต่อเนื่องกัน และบุคคลภายนอกสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ด้วย 
ในชุดความรู้พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 
เป็นการบูรณาการสองรายวิชาเข้าด้วยกัน คือ พันธุ
ศาสตร์ของจุลินทรีย์ และ การจัดจ าแนกชนิดของ
จุลินทรีย์ เป็นชุดความรู้ทีม่ี 6 หน่วยกิต โดยน าหัวข้อมา
ร้อยเรยีงใหม่ให้มีเนื้อหาที่ต่อเนื่อง บูรณาการความรู้และ
เพิ่มเตมิการประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ของ
จุลินทรีย์ในงานด้านต่างๆด้วย 
ซึ่งอาจแตกต่างกับท่ีทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะที่ชุด
ความรู้จะประกอบด้วยรายวิชาต่างๆที่ต้องลงทะเบียน
เรียนทั้งชุด 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1. ข้อ 1.4 (3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร จะขาดเรื่ององค์
ความรู้ ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (1.3) ข้อ 2 
และ ข้อ 3 

 
หลักสตูรได้ปรบัเปลีย่น ELOs ให้ชัดเจนขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
ข้อ 2 ส่งเสริมทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
กลยุทธ์ ไมไ่ด้เน้นท่ีนักศึกษา เรื่อง ส่งเสรมิการสนทนา และหรือ
การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ประเด็น “จ านวนรายวิชาท่ีเพิ่มสดัส่วนการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา” ไม่ชัดเจน 
หมวดที่ 3 หน้า 17 
2.9 (5) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% ของรายวิชาในหลักสูตรมี
กลไกการควบคุม 2.9 (5) อย่างไร ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร
ได้ระบุไว้หรือไม ่

 
ทั้งนี้หลักสูตรไดจ้ัดกิจกรรมตามทีผู่้ทรงคุณวุฒิแนะน า 
เพียงแต่ไมไ่ดเ้ขียนให้ชัดเจน จึงเพ่ิมข้อความให้
ครอบคลมุและชัดเจนในแง่กลยุทธ์ 
 
 
 
ก าหนดกลไกควบคุม โดยมีการรายงานการจัดการเรยีน
การสอนในการประเมินคุณภาพประจ าปี  
(AUN-QA) 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินเพื่อแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากดัใน 
ข้อ 2.3 กลยุทธ์ที่ระบุอาจไมไ่ด้แกป้ัญหา การพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและการค านวณ การออกข้อสอบบรรยาย อาจไม่ใช้กล
ยุทธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัด 

 
แก้ไขค าที่ใช้ ในแง่การออกข้อสอบบรรยาย หมายถึง 
ออกข้อสอบบรรยายมากกว่าการใช้ปรนัย โดยได้แกไ้ข
ข้อความและเพิม่เตมิกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลมุมาก
ขึ้น 



 129 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช 
การด าเนินการของหลักสูตร 

2.9 ความเข้าใจชุดวิชา หรือชุดความรู้ อาจไม่ตรงกับท่ีผมเข้าใจ 
หลักสตูรได้บูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว น่าจะเป็นวิชา
ใหม่แล้ว ส่วนชุดความรู้น่าจะเป็นชุดวิชาที่มีหลาย ๆ วิชาและ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชา ในกรณีวิชาบังคับ วิชา
เหล่านั้นถูกบังคับเรียนอยู่แล้วจึงไม่มีความจ าเป็นเป็นชุดความรู้ 
(Module) มีการใช้กับวิชาเฉพาะเลือก 

ชุดความรู้ของทางมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์ทียบเท่า
ได้กับรายวิชาเดิมที่บรูณาการมา แต่จะใช้รหสัใหม่ เป็น
รหัส module เพื่อความสะดวกและง่ายกับผู้ลงทะเบยีน
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 

หมวดที่ 3 ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย ์
เป็นหลักสูตรทีด่ีมากมคีวามยดืหยุน่สูงให้นักศึกษาเลือกเรียนตาม
ความถนัด และอยู่ในกรอบของสาขาจุลชีววิทยา 
มีประเด็นที่ได้เสนอความคิดไปในเบื้องต้น เรื่อง ชุดความรู้ 
(Module) โดยเฉพาะ M 1 จึงเปน็วิชาบังคับ 
และชุดความรู้ได้ปรับปรุงโดยบูรณาการเข้าด้วยกัน และสร้างเป็น
รายวิชาใหม่แล้ว การเรยีกว่าชุดความรู้จะถูกต้องหรือไม่ (ยกเว้น
เป็นเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัที่ก าหนดไว้) 

อธิบายเบื้องต้นด้านบนแล้ว ด้วยเป็นการจัดการตามแบบ
ของมหาวิทยาลัย 

(หน้า 29) ช่ือวิชา M1 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับ
ภาษาอังกฤษ มีค าว่า Modern 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

(หน้า 30) ช่ือวิชา M2 ช่ือภาษาอังกฤษพิมพ์ขาดหายไปบางส่วน เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 
(หน้า 31) 326-430 ไม่น่าจะเป็นวิชาในสาขา 326  
(จุลชีววิทยา) เมื่อเทียบกับวิชา 330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และอวัยวะพืช (หน้า 33) 

เป็นวิชาในหลักสูตรจลุชีววิทยา ที่เน้นเกี่ยวกับ cell 
culture, tissue culture ส าหรับนักศึกษาท่ีสนใจด้านนี้
เป็นพิเศษ  

(หน้า 29) 326-371 ปรสิตวิทยาท่ัวไป วิชานี้ส่วนใหญ่ในเนื้อหา 
ไม่ใช่จุลินทรยี์ เช่น พยาธิ และไม่ได้เน้นจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
จึงคิดว่าไมส่มควรเป็นวิชาบังคับ 

ทางหลักสูตรได้ลดจ านวนหน่วยกติของรายวิชานี้จาก 3 
หน่วยกิตเหลือ 2 หน่วยกิต แต่ยังคงเห็นความส าคัญของ
ตัวองค์ความรู้ด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลยั
ตั้งอยู่ในภาคใต้ที่ยังคงพบการระบาดของโรคมาลาเรียอยู ่

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
(หน้า 50) ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดบัหลักสตูร (PLOs) 
PLO 3 ควรเพิ่มความรู้ เป็นมีความรู้และทักษะฯ
................................................  
(หน้า 55) เน้นทักษะเป็นส่วนใหญ ่จะขาดเรื่องความรู ้

ตามที่ได้อธิบายในเบื้องต้น ผลการเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
ใช้ค าว่า ทักษะ ซึ่งทางหลักสูตรใหค้ าจ ากัดความลึกถึง
การจะมีทักษะได้ ต้องมีความรู้ ดังนั้นจึงใช้ค าว่า มีทักษะ 
ในระดับหลักสตูร แตผ่ลการเรียนรู้ในระดับรายวิชานั้น มี
การจ าเพาะเจาะจงในแง่มีความรูด้้านต่างๆมากข้ึน 

(หน้า 152-153) ใส่ชื่อวิชาของ M1 และ M2 เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 
ท าไมปฏิบตัิการจลุชีววิทยา จึงใช้รหัส 327 แทนท่ีเป็น 321 รายวิชาที่มีปฏิบตัิการอย่างเดียวจะขึ้นต้นด้วย 327 
ตั้งข้อสังเกต หน้า 125 
ค าอธิบายรายวิชาจลุชีววิทยา ท่ีให้บริการของคณะต่าง ๆ มคีวาม
หลากหลายอาจสนองกับความต้องการของแต่ละคณะ แต่การ
ล าดับค าอธิบายวิชาจุลชีววิทยาท่ีขึ้นต้นด้วย วิทยาภูมคิุ้มกัน น่าจะ
มีการทบทวน 

 
ปรับค าอธิบายรายวิชา วิทยาภูมิคุม้กัน ตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก  ฏ.   เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑ์ขั้นต่ าของ 
สกอ. 

 
 
 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
2559 

 
 
 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ 

2564 
แบบไม่มี 

สหกิจศึกษา 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ 

2564 
แบบมี 

สหกิจศึกษา 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 30 
    1) กลุ่มวิชาภาษา  12 แบ่งเป็น 

7 สาระ 
แบ่งเป็น 
7 สาระ     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ  

        สังคมศาสตร์  
 10 

  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ  
   คณิตศาสตร์ 

 8 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 96 99 99 
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 15 26 26 26 
          - กลุ่มวิชาบังคับ  50-53 52 55 
          - กลุ่มวิชาเลือก   18-21 21 18 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 
4. การฝึกงาน  1 1 1 

รวม 120-150 134 136 136 
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ภาคผนวก ฐ.  เอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  30 หน่วยกิต 

    1) กลุ่มวิชาภาษา                       12 หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเป็น
สาระต่างๆดังนี้ (แสดงรายละเอียดในหน้า 19-27) 
สาระท่ี1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
(4 หน่วยกิต) 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
(4 หน่วยกิต) 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  
(4 หน่วยกิต) 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
(4 หน่วยกิต) 
สาระที่  5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและ
ตัวเลข 
(4 หน่วยกิต) 
สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร   
(4 หน่วยกิต) 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  
(4 หน่วยกิต) 
วิชาเลือก 
(4 หน่วยกิต) 

  890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
               พ้ืนฐาน 
  890-102 การอ่านและการเขียน    
               ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

    895-125 การใช้ภาษาไทย 
   ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา    

 ภาษาอังกฤษอีกไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต  
 จากรายวิชาต่อไปนี้ 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
             ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
 890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 
              เพ่ือการศึกษาต่อ 
 890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 
(3) 
(3) 

 
(3) 
(3) 
(3) 
 

  (3) 
 

     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 
         สังคมศาสตร์                        10 หน่วยกิต 
    บังคับ 8 หน่วยกิต 

001-131  สุขภาวะกายและจิต             
     315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 

895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต       
895-xxx  พลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
  

 
(3) 
(1) 
(3) 
(1) 
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     เลือก 2 หน่วยกิต 
    ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในกลุ่ม   
    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อีกไม่ 
    ต่ ากว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

895-101 พฤติกรรมศาสตร์ 
895-203  จิตวิทยาทั่วไป 
895-205  เศรษฐศาสตร์และการ 
             ปกครอง 
895-303  เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต 

  (2) 
 

 
 
(3) 
(3) 
(3) 
 

(3) 
 

 

     3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
         และคณิตศาสตร์                     8 หน่วยกิต 
 
    บังคับ 6 หน่วยกิต 
    345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์            

 315-201 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
                 และสังคม    
    เลือก 2 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม      
    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อย      
    กว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

190-404  ธรรมชาติบ าบัด 
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้าน 
              ทรัพย์สินทางปัญญา 
336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป 
336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
              ในชีวิตประจ าวัน 
336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน 
342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 

 
(3) 
 

(3) 
 
 

(2) 
 

(2) 
(3) 
 

(2) 
(2) 
 

(2) 
(2) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                        97 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                        99 หน่วยกิต 

    1) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน           26 หน่วยกิต     1) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน           26 หน่วยกิต 

    322-101 แคลคูลัส 1 
    322-104  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2    
    324-101  เคมีทั่วไป 1  
    324-102  เคมีทั่วไป 2 
    325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
    325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
    330-101  หลักชีววิทยา 1 
    330-102  หลักชีววิทยา 2 
    331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา1       
    331-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
    332-101  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  
    332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 (1) 
(1) 
(3) 
(3)  
(1) 
(1)  
 (3) 
 (1) 

     คงเดิม  
     คงเดิม  
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 325-106 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     เปลี่ยนชื่อวิชา เป็น ฟิสิกส์พื้นฐาน 
     เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น ปฏิบัติการฟิสิกส์
พ้ืนฐาน เปลี่ยนรหัสเป็น 333-101 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
(1) 

    2) กลุ่มวิชาบังคับ                   50-53 หน่วยกิต
นักศึกษาเรียนแบบสหกิจศึกษา          53 หน่วยกิต 
นักศึกษาท่ีไม่เรียนสหกิจศึกษา           50 หน่วยกิต 

   2) กลุ่มวิชาบังคับ                   52-55 หน่วยกิต              
นักศึกษาเรียนแบบสหกิจศึกษา          55 หน่วยกิต 
นักศึกษาท่ีไม่เรียนสหกิจศึกษา           52 หน่วยกิต 

    324-233  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น   
 324-247  หลักเคมีวิเคราะห์ (3) 
    325-233  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น               
 325-243  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน       
    326-202  จุลชีววิทยาทั่วไป 
 326-211  วิธีทางจุลชีววิทยา 
    326-241  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย 
    326-271  ปรสิตวิทยาทั่วไป 
    326-312  สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  
    326-313  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
    326-442  ระบบการจัดหมวดหมู่ของ 
                 แบคทีเรีย 
 

(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
 

      คงเดิม 
      คงเดิม 
      คงเดิม 
      คงเดิม 
      คงเดิม 
      คงเดิม 
      คงเดิม 
      คงเดิม  
      คงเดิม 
บูรณาการรายวิชา 326-313 รวมกับ  
326-442 เป็น ชุดวิชา (326-313) 
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการ
ประยุกต์ใช้ และเพิ่มหน่วยกิตเป็น 6  
 
 

(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
 (3) 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 
(6) 
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    326-322   นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา                
    326-323  การประกันคุณภาพห้อง 
                 ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
    326-351  วิทยาภูมิคุ้มกัน  
 326-361  ราวิทยา 
    326-391  จุลชีววิทยาปรทิัศน์ 
     
 
 
 
     
326-481  ไวรัสวิทยา  
    326-491  โครงงานทางจุลชีววิทยา 1 
    หรือนักศึกษาสามารถเลือกเรียน 
     326-497 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 
    326-493  สัมมนาทางจุลชีววิทยา  
    326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววิทยา 
 327-202  ปฏิบัติการจุลชีววทิยาทั่วไป  
 328-302  ชีวเคมีพ้ืนฐาน   
  
 328-331  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 
 
    347-201   สถิติพ้ืนฐาน 

 (1) 
(2) 
 

(3) 
(3) 
(1) 
 
 
 

 
 

(2) 
(3) 
 
(6) 
(1) 
(1) 
(3) 
(1) 
 

 (3) 
 

     คงเดิม 
     คงเดิม 
      
     คงเดิม    
     คงเดิม 
     เพิ่มเป็น 2 หน่วยกิต และเปิดส าหรับ 
     นักศึกษาที่ไม่ลงสหกิจศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียน
รายวิชาเปิดใหม่ 
326-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ทางจุลชีววิทยา 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
      
     คงเดิม 
     คงเดิม    
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเปน็ 328-206    
     ชวีเคมีพ้ืนฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา 
     เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น เทคนคิชีวเคมีพ้ืนฐาน 
     ส าหรับนักจุลชวีวิทยา 
     คงเดิม 

   (1) 
(2) 
 

(3) 
(3) 
(2) 
 
 
 

(2) 
 

(2) 
(3) 
 

 (6) 
 (1) 
(1) 
(1) 
(3) 
 

(1) 
 

(3) 
     3) กลุ่มวิชาเลือก                 18- 21 หน่วยกิต 
นักศึกษาเรียนแบบสหกิจศึกษา          18 หน่วยกิต 
นักศึกษาท่ีไม่เรียนสหกิจศึกษา           21 หน่วยกิต 

     3) กลุ่มวิชาเลือก                 18 - 21 หนว่ยกิต 
นักศึกษาเรียนแบบสหกิจศึกษา          18 หน่วยกิต 
นักศึกษาท่ีไม่เรียนสหกิจศึกษา           21 หน่วยกิต 

เลือกจากวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกวิชาในภาคได้ไม่
ต่ ากว่า 16 หน่วยกิต    
 วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 
 326-321  จุลชีววิทยาทางอาหาร  

 
 

  
 
 
 (3) 

 

    เลือกจากวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกวิชา  
    ในภาคได้ไม่ต่ ากว่า 16 หน่วยกิต 
 
     เปลี่ยนการเรียนการสอนเป็น ชุดวิชา 
จุลชีววิทยาทางอาหารและระบบความ
ปลอดภัยที่บูรณาการรายวิชา จุลชีววิทยา
ทางอาหาร จุลชีววิทยาอาหารหมัก และ
สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหารเข้า

 
 
 

(9) 
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    326-422  จุลชีววิทยาทางดิน  
    326-423  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
 326-424  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
    326-426  เอนไซม์ของจุลินทรีย์ 

326-427  จุลชีววิทยาทางน้ า 
 326-428  เทคโนโลยีของจุลินทรีย์  
 326-429  การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา  

326-430 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์   
326-431 สุขาภิบาลและระบบความ 

ปลอดภัยในอาหาร 
326-433  ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 

    326-434  จุลชีววิทยาอาหารหมัก 
    326-441  วิทยาแบคทีเรียการแพทย์ 
    326-492  โครงงานทางจุลชีววิทยา 2        

 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3)  
 

(3) 
(3) 
(3) 
(3)  
  

     คงเดิม 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     ปิดรายวิชา 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     เปลี่ยนเป็น ชุดวิชา 326-321 
      
     คงเดิม 
     เปลี่ยนเป็น ชุดวิชา 326-321 
     เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 326-341 
     คงเดิม 
เปิดรายวิชาเลือกเพิ่มเติม 
326-421   จุลชีววิทยาทางการเกษตร     
326-432 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
ทางจุลชีววิทยา 
326-437   การออกแบบและพัฒนาชุด
ทดสอบแบบรวดเร็วส าหรับงานทางด้าน 
จุลชีววิทยา  
 

   (3) 
(3) 
(3)  
(3) 
(3) 
 

(3) 
   (3) 

 
 

(3) 
  

(3) 
(3) 

 
(3) 
 

(3) 
(3) 

หมายเหตุ: 
     นักศึกษาที่เลือกลงรายวิชา 
    326-497  สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 
    สามารถเทียบได้กับ 
     326-491  โครงงานทางจุลชีววิทยา 1  
     และ รายวิชาเลือกของภาควิชา 
     จุลชีววิทยาอีก 3 หน่วยกิต 

 
 

(6) 
 

(3) 
 

หมายเหตุ: 
นักศึกษาท่ีเลือกลงรายวิชา 
    326-497  สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 
    สามารถเทียบได้กับ 
    326-491  โครงงานทางจุลชีววิทยา 1  
     และ รายวิชาเลือกของภาควิชา 
     จุลชีววิทยาอีก 3 หน่วยกิต 

 
 

  (6) 
 

(3) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 

330-250  นิเวศวิทยา 
330-300  ชีววิทยาของเซลล์ 
330-360  พันธุศาสตร์ 
330-370  หลักการวิจัยทางชีววิทยา 
330-372  วิธีวิเคราะห์ในการวิจัยทางชีวภาพ 

 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     เปลี่ยนรหัสเป็น 330-260 
     คงเดิม 
     คงเดมิ 

 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 

     330-431  สาหร่ายวิทยา 
330-470  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ 
              อวัยวะพืช 

    331-250  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 

(3) 
(3) 
  

 (1) 

     คงเดิม 
     คงเดิม 
     
     คงเดมิ 

  (3) 
(3) 
 

  (1) 
  เพิ่มวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพและสารสนเทศ 
348-302  เทคนิคทางชีวโมเลกุลเบื้องต้น
ส าหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ   2((x)-0-4)  
348-361   พื้นฐานชีววิทยาโมเลกุลและ 
               พันธุวิศวกรรม   

 
 
  (5) 

 
(3) 

 
 วิชาเลือกทีเ่ปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

537-211  โรคพืชเบื้องต้น   
    537-331  การผลิตเห็ด 

 
(2) 
(3) 
 

 
     คงเดิม 
     คงเดิม 

 
(2) 
(3) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    6 หนว่ยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                       6 หน่วยกิต 
      นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาควิชาเปิดวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 
326-435 ภูมปิัญญาท้องถิ่นกับจุลินทรีย์              (3) 
 

   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  
 คงเดิม                                                     (3) 
 

4. การฝึกงาน 
    326-494  การฝึกงานทางจุลชีววิทยา             (1) 

4. การฝึกงาน 
    326-494  การฝึกงานทางจุลชีววิทยา            (1) 
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ภาคผนวก ฑ. 
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ภาคผนวก ฒ. 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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