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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสตูร 
  รหัสหลักสูตร     25450091100999 
  ช่ือหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Microbiology 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย ช่ือเต็ม: วิทยาศาสตรบณัฑิต (จุลชีววิทยา) 
    ช่ือย่อ:  วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
  ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Science (Microbiology)    

               ช่ือย่อ:  B.Sc. (Microbiology) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
  - 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลกัสตูร 

    ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1   รูปแบบ  
       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ี
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    5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสตูรระดับปริญญาตรี) 
                หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีปฏิบัตกิาร 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัตกิาร 
 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษอังกฤษ 
 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลักสตูร 

  เป็นหลักสูตรปรับปรงุจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2560) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรปรบัปรุงน้ีในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตร ีในการประชุม  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม   
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม   
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2567  
   
8.  อาชีพที่ประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นักวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา  
  8.2 นักตรวจสอบคุณภาพวิเคราะหด์้านจุลชีววิทยา 
  8.3 นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยของภาครัฐและเอกชนหรือในสถานประกอบการอ่ืน ๆ   
  8.4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารจุลชีววิทยา 
  8.5 เจ้าหน้าที่ควบคมุคุณภาพ  
  8.6 ผู้แทนขายด้านจุลชีววิทยา 
  8.7  อาชีพอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
  

ล าดับท่ี 
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2544 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), 2547 
Ph.D. (Natural Science and 

Technology), 2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Okayama University, Japan 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548 
 
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย วท.บ. (ชีววิทยา), 2544 
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548  
Ph.D. (Soils & Biogeochemistry), 

2557  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   
University of California, Davis, 
USA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.พิรพรรณ พลบุรี วท.บ. (ชีววิทยา), 2552 
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2558 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548 
 
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์), 2551 
 
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภณัฑ์

ธรรมชาติ), 2555   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 
ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบันประเทศไทย 3.0 ที่เน้น
อุตสาหกรรมหนักโดยสภาวะทีเ่ป็นอยู่ขณะน้ีตอ้งเผชิญกับดักส าคญัคือกับดกัความเหล่ือมล้ าของความมั่งคัง่ และกับ
ดักความไม่สมดุลในการพัฒนา ที่เป็นอุปสรรคในการน าพาประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาในระดบัที่สูงข้ึน จึงถือเป็น
ความท้าทายและวาระแห่งชาติทีร่ัฐบาลได้น าเสนอโมเดลใหม่ ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงหมายถึงการขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ
ส าคัญ คือ (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม  (3) เปล่ียนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
  ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Biotechnology) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Biomedical) 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 

Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี

สมองกลฝังตัว (Digital, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 

Services) 
ในปัจจุบันน้ีมีการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ เรียกว่าโมเดล BCG เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 รูปแบบ

ด้วยกันคือ  
1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)  
2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
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เพ่ือให้เศรษฐกิจประเทศไทยเกิดการขับเคล่ือนไปอย่างเปน็รูปธรรม โดยโมเดล BCG น้ีมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซ่ึงเป็นหลักส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

นอกจากน้ีประเทศไทยยังไดม้ีการผลักดันการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่  
1. First s-curve เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

ปัจจัยผลิตโดยการลงทุนชนิดน้ีจะส่งผลตอ่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในระยะส้ันและระยะกลาง 
2. New s-curve เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือเปล่ียนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดย

อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่าน้ีจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ 

การก าหนด อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศมีรายละเอียดดังน้ี อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและ   
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 สาขาจุลชีววิทยา ถือเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยผลิตนักวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัย และบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มแรก คือ  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และ 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และยังเก่ียวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล BCG ในทั้ง 3 เศรษฐกิจ คือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) นอกจากน้ีสาขาจุลชีววิทยา ยังมีส่วนในการผลักดันการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ในรูปแบบ S-curve โดยสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร โดยอุตสาหกรรมทั้งหมดทีก่ล่าวมาถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่
ขับเคล่ือนประเทศที่มีงานวิจัยรองรับเป็นจ านวนมาก และมีภาคอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านการวิจัยและ
พัฒนา การผลิตและการยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ระดับ              
รากหญ้าจนถึงระดบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ซ่ึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างตอ่เน่ือง ดังน้ันการผลิตบัณฑิตใน
สาขาจุลชีววิทยาจึงตอบโจทย์ของประเทศอย่างแทจ้ริง 

     11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นประเทศเปิด
จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากตา่งชาตหิรอืวิทยาการจากต่างประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว ในปัจจุบันน้ีมีระบบอินเทอร์เนตทีท่ันสมัยสามารถเช่ือมต่อถึงกันได้ทัว่โลก มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากข้ึน จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้สอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
นอกจากน้ีประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2548 แล้ว ซ่ึง ณ เวลาน้ันมีผู้สูงอายุ 10.4% และใน             
ปี 2564 น้ีประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” ตามหลักเกณฑ์ที่ว่าสังคมที่มีคนแก่ อายุ 60 ปีข้ึนไป 
มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ 
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ดังน้ันการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดการวิจัยโดยเฉพาะในด้านจุลชีววิทยา ซ่ึงเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานใน
ศาสตร์หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านอาหาร สุขภาพ การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และส่ิงแวดล้อม จะช่วยน ามาสู่การ
พัฒนาก าลังคนในด้านคุณภาพ รวมถึงช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวไปข้างต้น และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับวัยแรงงานรวมถึงการพัฒนา
บุคลากรที่ช่วยในการพัฒนางานวิจัยทีช่่วยส่งเสริมสุขภาพและคณุภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจึงถือเป็นภารกิจหลักหน่ึง
ของสาขาจุลชีววิทยา 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่วข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถือเป็นขุมพลังทางปัญญาที่ส าคัญที่ควรมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพ่ือบ่มเพาะความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัย อีก
ทั้งส่วนที่ส าคัญในการผลิตก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์ทั้งในด้านวิชาการและวิจัยในโมเดลประเทศไทย 4.0 เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศภายใต้โมเดล BCG และการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบ S-curve  ดังน้ันใน
ฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ จึงพัฒนาหลักสูตรใหต้อบสนองการผลิตก าลังคนทางดา้นจุลชีววิทยาใหส้อดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจตามโมเดลต่างๆที่ กล่าวข้างต้น และความต้องการของตลาดโดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร  ในกลุ่มที่ 1 หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ ในกลุ่มที่ 2 และ 
BCG ด้าน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งการผลักดันการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ในรูปแบบ S-curve โดยสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร นอกจากน้ียังต้องพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบกับปัจจุบันมีการบังคับให้ผู้ที่ท างานทางด้านจุลินทรีย์ก่อโรคต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเล้ียงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค จึง
น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้มคีวามเข้มแข็งและรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

  ด้วยพันธกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ คือ “ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคณุภาพและ
คุณธรรมให้แก่ สังคม โดยผ่านกระบวนการ เรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้” มหาวิทยาลัยจึงเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม เป็นส่วนที่สังคมให้ความเช่ือถือและพร้อมไปกับความคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะท าให้สังคมดีข้ึน 
มหาวิทยาลัยจึงต้องเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติพันธกิจต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของสังคมด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
คณะวิทยาศาตร์ ที่มุ่งเน้น “ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม” ออกสู่สังคม ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาความเป็นผู้น าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งในประดับประเทศ  เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
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คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยการออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซ่ึง
หมายถึง Sharing, Caring,  Integrating เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ตอ้งไดร้ับการพัฒนาคนสู่ความเปน็มืออาชีพ
ตามบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายการศึกษาของชาติ  ความต้องการ
ของชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านักนวัตกรรม
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน หมวดวิชาเลือกเสรี ในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจ 

      13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

     1. รายวิชา วจช 201 และ วจช 202 ซ่ึงเปิดสอนให้กับภาควิชาชีววิทยา 
     2. หลักสูตรเปิดสอนวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

13.3 การบริหารจัดการ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนการสอนของภาควิชาจุลชีววิทยาเพ่ือท าหน้าทีป่ระสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการ/
ก ากับ/ดูแลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

  เรียนรู้และวิจัยจุลชีววิทยา เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศ      

 1.2 ความส าคัญ 

   การพัฒนาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎี และหลักการทางความคิด เจตคติ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เก่ียวข้อง อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ จุลชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ 
อาทิ การก่อโรคโดยจุลินทรีย์ การน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้าน
อุตสาหกรรมต่างๆ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิจัยด้านจุลชีววิทยา และสามารถน าความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในด้านที่เก่ียวข้อง    
  นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้ค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้น าความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ
เช่น บัณฑิตควรมีพ้ืนฐานเบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา (กฎหมายอาหาร กฎหมายเก่ียวกับ
เช้ือจุลินทรีย์) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหมแ่ละการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  1.3 วัตถุประสงค์และผลลพัธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลกัสตูร 

  1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดงัน้ี 
1) มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีววิทยา สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การแพทย์ การวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ  
2) มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 1.3.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เม่ือนิสิตจบการศึกษา 
1) ELO1 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและจลุชีววิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัต ิ

2) ELO2 สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ            

จุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

3) ELO3 สามารถประยุกต์ใช้และบรูณาการหลักการทางจุลชีววิทยาและศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือ

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย   

4) ELO4 สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการ

ท างานได้อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

5) ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นองค์ความรู้ และมีทักษะส่ือสารในการ

น าเสนอข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้อย่างมีจริยธรรมทางวิชาการ 

6) ELO6 สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และมจีิตสาธารณะรับใช้สังคม 

  1.3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
     ปีที่ 1 อธิบายหลักการพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาและปฏิบัติการพ้ืนฐาน 

  ปีที่ 2 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาในสาขาวิชาเฉพาะและปฏิบัตกิารได้
อย่างปลอดภัยและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมจีิตสาธารณะ
รับใช้สังคม  

ปีที่ 3  สามารถประยุกตใ์ช้เครือ่งมือพ้ืนฐาน เครื่องมือช้ันสูงและเทคนิคทางจุลชีววิทยารวมทั้ง มี
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอองค์ความรูท้างดา้นจุลชีววิทยา และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและมจีิตสาธารณะรับใช้สังคม 

ปีที่ 4  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ น าเสนอ และประมวลความรู้อย่างมีมีจรยิธรรมทาง
วิชาการและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะรบัใช้
สังคมรวมทั้งประยุกต์ใช้เครื่องมือช้ันสูงและเทคนิคทางจุลชีววิทยาในการท าวิจัย และ
แก้ปัญหางานวิจัยทางทางจุลชีววิทยาได้ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  
แผนการพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนทุกปีการศึกษา 

1.1 มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
1.2  มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน 

-รายงานผลการเรียนรู้ และ/หรือ ผล
การจัดการเรียนการสอน (มคอ. 3-7) 
- เอกสารการปรับปรงุการจดัการ
เรียนการสอน/กลยุทธ์ การสอน 
(มคอ. 3-7) 

2.  มีการปรับปรุงหลักสูตรทกุ 5 ปี
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี  

2.1  วิเคราะห์และวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

- รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7) 
- ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรี
ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระใน 1 ปี 
- ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศกึษา 
 1.1  ระบบ 
            ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบง่ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมน้่อยกว่า 15 สัปดาห์   
 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้นเป็นกรณีพิเศษได ้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมน้่อยกว่า 8 
สัปดาห์ (เป็นไปตามดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูร้อน) 
       (ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเปิดภาคเรียน) 

 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  2.3.1   นิสิตแรกเข้าไม่เข้าใจเก่ียวกับการเรียนในสาขาจุลชีววิทยา  

  2.3.2   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 
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    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจ ากัดของนสิิตในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรเ์พ่ือปรับพ้ืนความรู้และเตรียม

ความพร้อมให้นิสิต 
2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมความรูแ้ละทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี 
           

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 70 70 70 70 70 
ช้ันปีที่ 2 - 70 70 70 70 
ช้ันปีที่ 3 - - 70 70 70 
ช้ันปีที่ 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - - 70 70 

 
    2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   
(40,000/คน/ปี x จ านวนรับ) 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

รวมรายรับ 2,800,000 5,600,000 8,400,000 11,200,000 11,200,000 

 
  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

หมวดการจัดการเรียนการสอน      
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 280,000 560,000 840,000 1,120,000 1,120,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 280,000 560,000 840,000 1,120,000 1,120,000 
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 280,000 560,000 840,000 1,120,000 1,120,000 
4. งบพัฒนาบุคลากร 280,000 560,000 840,000 1,120,000 1,120,000 
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
หมวดการจัดการเรียนการสอน      

5. งบสนับสนุนการวิจัย 140,000 280,000 420,000 560,000 560,000 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 280,000 560,000 840,000 1,120,000 1,120,000 
7. ค่าสาธารณูปโภค 140,000 280,000 420,000 560,000 560,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 140,000 280,000 420,000 560,000 560,000 
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 420,000 840,000 1,260,000 1,680,000 1,680,000 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง      
1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 133,000 266,000 399,000 532,000 532,000 
2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 126,000 252,000 378,000 504,000 504,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 บาท/คน/ภาค
การศึกษา) 

119,000 238,000 357,000 476,000 476,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 91,000 182,000 273,000 364,000 364,000 
5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 42,000 84,000 126,000 168,000 168,000 

รวมรายจ่าย 2,751,000 5,502,000 8,253,000 11,004,000 11,004,000 

 
     2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบช้ันเรียน 
    แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) แบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ การเรียนแบบชุดวิชา (Module) หรือ 

แบบหลักสูตรระยะส้ัน การเรียนในรายวิชาที่มคีวามรว่มมือกับสถานประกอบการ 
 
 2.8 การเทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  
     3.1 หลักสูตร   
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 
            3.1.2  โครงสร้างหลักสตูร  
 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน 
 

      24 หน่วยกิต 
- วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                 15 หน่วยกิต 
- วิชาแกนเฉพาะสาขา                  9 หน่วยกิต 

2.2 วิชาบังคับ       50 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รวม     

ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 
 

128 
  
หมายเหตุ: นิสิตต้องมีจ านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง หรือ สหกิจศึกษาจะต้องไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
  
 3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกิต  
1.1 วิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน จ านวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หน่วยกิต ดังน้ี 

    1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21                                                  
                               (Learning and Communicating in the 21st Century) 
มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

SWU191 Learning to the World of 21st Century      

มศว192  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

SWU192 Thai Language for Communication  
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1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาติ  
(Art of Using English for International Communication) 

มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication  

มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ               3(2-2-5) 

SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication  

   

1.1.3 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม (SWU for Society)                                               
มศว195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 3(2-2-5) 

SWU195 Creative Citizen for Society  

มศว196 ศาสตร์และศิลป์แหง่การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 

SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development  

 

1.1.4 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ                        
       (Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship) 

มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพ่ืออาชีพ    3(2-2-5) 

SWU197 Speaking and Presentation for Careers  

มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเปน็ผู้ประกอบการ   3(2-2-5) 

SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship  

   

1.2 วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

1.2.1 ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด (Smart Life) 
มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

SWU291 Healthy Lifestyle  

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

SWU293 Adaptation in the Dynamic Society  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต ดังน้ี  
 2.1 วิชาแกน ก าหนดให้เรียน จ านวน 3 ชุดวชิา รวม 24 หน่วยกิต ดังน้ี  

    2.1.1 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1        
  

คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH100 General Chemistry I  
คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH190 General Chemistry Laboratory I  
ชว105 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
BI105 General Biology  
ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1(0-2-1) 
BI195 General Biology Laboratory  

 
2.1.2 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2        

คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA115 Calculus I  
ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY100 General Physics   
ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-2-1) 
PY180 General Physics Laboratory   

 
    2.1.3 ชุดวิชาแกนเฉพาะสาขา 

คม109 หลักการเคมีทั่วไป 2(2-0-4) 
CH109 Principles of General Chemistry  
คม191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1) 
CH191 General Chemistry Laboratory II  
ชว106 บูรณาการชีววิทยา 2(2-0-4) 
BI106 Integrative Biology  
วจช201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
SMB201 Microbiology  
วจช202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB202 Laboratory in Microbiology  
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2.2 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 7 ชุดวิชา รวม 50 หน่วยกิต   

    2.2.1 ชุดวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์         
คม350  เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
CH350  Analytical Chemistry  
คม396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0) 
CH396 Analytical Chemistry Laboratory  
คม221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
CH221 Organic Chemistry  
คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
CH292 Organic Chemistry Laboratory  

   2.2.2 ชุดวิชาการจัดระบบของแบคทีเรยีและเหด็รา   
วจช203 ราวิทยา  3(2-3-4) 
SMB203 Mycology  
วจช221 การจัดจ าแนกแบคทีเรีย 3(2-3-4) 
SMB221 Determinative Bacteriology  

    2.2.3 ชุดวิชาพันธุศาสตร์  
ชว341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI341 Genetics  
วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
SMB311 Microbial Genetics  

   
    2.2.4 ชุดวิชาชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิทยา  

คม241 ชีวเคมี 1                                                                  3(3-0-6)                                                         
CH241 Biochemistry   
คม296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH296 Biochemistry Laboratory  
วจช302 ไวรัสวิทยา 3(2-3-4) 
SMB302 Virology  
วจช332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์    3(2-3-4) 
SMB332 Microbial Physiology  
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2.2.5 ชุดวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการห้องปฏิบัติจุลชีววิทยา                               
และการวิเคราะห์ข้อมูล                                                          

วจช371 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจดัการหอ้งปฏิบัตกิารจุลชีววิทยา       3(2-3-4) 
SMB371 Biosafety and Microbiological Laboratory Management  
วจช391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 

SMB391 Instrumentation in Microbiology  

วจช303 สถิติทางจุลชีววิทยา 3(2-3-4) 
SMB303 Statistics in Microbiology  

      
   2.2.6 ชุดวิชาส าหรับฝึกงาน (ส ำหรับนิสิตท่ีเลือกฝึกงำนเท่ำนั้น โดยเรียนชุดวิชำบังคับท้ัง 3 
ชุดวิชำ) 

          2.2.6.1 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจลุชีววิทยา  
วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2(0-6-0) 
SMB481 Project in Microbiology  
วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
SMB482 Seminar in Microbiology I  
วจช405 ประมวลความรูท้างจุลชีววิทยา 1(0-0-3) 
SMB405 Comprehensive Examination in Microbiology  

  2.2.6.2 ชุดวิชาฝึกงาน  
วจช499 ฝึกงาน 3(0-9-0) 
SMB499 Internship  
วจช493 ทักษะเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 1(1-0-2) 
SMB493 Skills for Career Preparation  

  2.2.6.3 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจลุชีววิทยาส าหรับนสิิตฝึกงาน 
วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 2(0-6-0) 
SMB484 Independent Study in Microbiology  
วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
SMB483 Seminar in Microbiology II  
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2.2.7 ชุดวิชาส าหรับสหกิจศึกษา (ส ำหรับนิสิตท่ีเลือกสหกิจศึกษำเท่ำนั้น โดยเรียนชุดวิชำ

บังคับท้ัง 2 ชุดวิชำ) 

          2.2.7.1 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจลุชีววิทยา  
วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2(0-6-0) 
SMB481 Project in Microbiology  
วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
SMB482 Seminar in Microbiology I  
วจช405 ประมวลความรูท้างจุลชีววิทยา 1(0-0-3) 
SMB405 Comprehensive Examination in Microbiology  

  2.2.7.2 ชุดวิชาสหกิจศึกษา 
วจช491 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
SMB491 Cooperative Education Preparation  
วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6(0-18-0) 
SMB492 Cooperative Education in Microbiology  
หมายเหตุ: วิชา วจช491 ให้เรียนในภาคการศึกษาก่อนหน้าวิชา วจช 492 
 

2.3 วิชาเลือก ก าหนดให้เรียนจ านวน 2 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังน้ี 

   2.3.1 ชุดวิชาชีววิทยาของเซลล์    

ชว203 ชีววิทยาของเซลล์ 4(4-0-8) 

BI203 Cell Biology  

วชจ204 หลักการเพาะเล้ียงเซลล์ 2(2-0-4) 

SMB204 Principles in Cell Culture  

   2.3.2 ชุดวิชาจุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม  
วจช272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร 3(2-3-4) 
SMB272 Food Microbiology and Food Safety  
วจช277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
SMB277 Industrial Microbiology 
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2.3.3 ชุดวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และการปอ้งกันตัวเองของโฮสต์  

วจช452 การป้องกันตัวเองของโฮสต์  2(2-0-4) 

SMB452 Host Defense  

วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 4(3-3-6) 

SMB451 Medical Microbiology  

2.3.4 ชุดวิชาเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดเีอน็เอและชีวสารสนเทศ   

วจช461 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ 4(3-3-6) 

SMB461 Recombinant DNA Technology  

วจช462 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-3-2) 

SMB462 Principle of Bioinformatics  

   2.3.5 ชุดวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการเกษตร  

วจช475 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 3(2-3-4) 

SMB475 Environmental Microbiology  

วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-4) 

SMB476 Agricultural Microbiology  

   2.3.6 ชุดวิชาจุลินทรีย์ดินและนิเวศวิทยา  

วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-3-4) 

SMB471 Soil Microbiology  

วจช472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์        3(2-3-4) 

SMB472 Microbial Ecology   

   2.3.7 ชุดวิชาพลังงานทดแทนและการฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้มจากจลุินทรีย์  

วจช473 พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์      3(3-0-6) 

SMB473 Microbial Alternative Energy  

วจช470 การฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมโดยชีววิธี 3(3-0-6) 

SMB470 Bioremediation 
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   2.3.8 ชุดวิชาเทคโนโลยีการหมัก  

วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี 3(2-3-4) 

SMB474 Yeast and Yeast Technology  

วจช479 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 

SMB479 Fermentation Technology  

   2.3.9 ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจลุินทรีย์  

วจช477 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4) 

SMB477 Food Product Development  

วจช478 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการวิเคราะหท์างการตลาด 3(2-3-4) 

SMB478 Microbial Products and Marketing Analysis  

   

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากชุดรายวิชาใดๆ ที่สนใจ
หรือสอดคล้องต่อยอดความเช่ียวชาญจากสาขาวิชาเอก ซ่ึงเปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ โดยต้อง
เรียนทุกรายวิชาในชุดรายวิชาที่เลือก 
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ความหมายของรหัสวิชา  
1.   ความหมายของรหสัตัวอักษร 

คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร ์
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคม ี
ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจลุชีววิทยา 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร ์

2.  ความหมายของรหัสตวัเลข  

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

0 หมายถึง หมวดวิชาทั่วไป 
1 หมายถึง หมวดวิชาพันธุศาสตร์ 

2 หมายถึง หมวดวิชาสัณฐานวิทยา 

3 หมายถึง หมวดวิชาสรีรวิทยา 

4 หมายถึง หมวดวิชาวิทยาภูมิคุม้กัน 

5 หมายถึง หมวดวิชาโรคและการติดเช้ือ 

6 หมายถึง หมวดวิชาข้ันสูง 

7 หมายถึง หมวดวิชาประยุกต์ 

8 หมายถึง หมวดวิชาการวิจัยและการสัมมนา 

9 หมายถึง หมวดวิชาเทคนิคและฝึกงาน 

4.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 
 
มศว191 
มศว192 
 
มศว193 
มศว194 
 
 
 
คม100 
คม190 
ชว105   
ชว195   

หมวดศึกษาท่ัวไป 
ชุดวิชาการเรียนรู้และการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 
การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21  
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิชาแกน : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 
เคมีทั่วไป 1 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
ชีววิทยาทั่วไป 
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
 
 

3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 รวม 20 หน่วยกิต 

 
 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 
 
มศว195
มศว196 
 
 
 
คม109 
คม191 
ชว106   
วจช201 
วจช202 

หมวดศึกษาท่ัวไป 
ชุดวิชามศว เพ่ือสังคม 
พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 
ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 
วิชาแกน : วิชาแกนเฉพาะสาขา 
ชุดวิชาแกนเฉพาะสาขา 
หลักการเคมีทั่วไป 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
บูรณาการชีววิทยา  

จุลชีววิทยา 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
 
 

2 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
 
มศว291  
มศว293 
 
 
 
คณ115 
ฟส100 
ฟส180 

หมวดศึกษาท่ัวไป 
ชุดวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด 
วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
การปรับตัวในสังคมพลวัต 
 
วิชาแกน : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 
แคลคูลัส 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
 

 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 

 รวม 13 หน่วยกิต 

 
 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 
 
มศว197
มศว198 
 
 
 
คม221 
คม292 
คม350 
คม396 
 
 
วจช203 
วจช221 

หมวดศึกษาท่ัวไป 
ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 
การพูดและการน าเสนองานเพ่ืออาชีพ 
การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
วิชาบังคับ  
ชุดวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์ 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
เคมีวิเคราะห์ 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
 
ชุดวิชาการจัดระบบของแบคมีเรียและเห็ดรา 
ราวิทยา 
การจัดจ าแนกแบคทีเรีย 

 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
 
 

3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
 
คม241  
คม296 
วจช302   
วจช332 
 
 
ชว341  
วจช311 

วิชาบังคับ  
ชุดวิชาชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิทยา 
ชีวเคมี 1 
ปฏิบัติการชีวเคมี 
ไวรัสวิทยา 
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
 
ชุดวิชาพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  
พันธุศาสตร์ 
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

 
 

3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
 

4 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 
 
 
วจช371 
วจช391 
วจช303  
 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการห้องปฏิบัติจุลชีววิทยา และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา       
การใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา 
สถิติทางจุลชีววิทยา 
 
วิชาเลือก 
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือก 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 
 
 

3 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
 

6 หน่วยกิต 
 
 

6 หน่วยกิต 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
 
วจช481 
วจช482 
วจช405 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา 
โครงงานทางจุลชีววิทยา 
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 
ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา 
 
วิชาเลือก 
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือก 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 
 

2 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 
 

6 หน่วยกิต 
 
 

6 หน่วยกิต 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 
 
วจช491 
วจช492 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชาสหกิจศึกษา  
เตรียมสหกิจศึกษา  
สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 

 
 

1 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 รวม 7 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (ส าหรับนิสิตฝึกงาน) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 
 
วจช499   
วจช493 
 
 
วจช481 
วจช482 
วจช405 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชาฝึกงาน 
ฝึกงาน 
ทักษะเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 
 
ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา 
โครงงานทางจุลชีววิทยา 
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 
ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา 
 
วิชาเลือก 
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือก 

 
 

3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

2 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 
 

6 หน่วยกิต 

 รวม 14 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (ส าหรับนิสิตฝึกงาน) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 
 
วจช484 
วจช483 
 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยาส าหรับนิสิตฝึกงาน 
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 
 

2 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 
 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียนจ านวน 4 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังน้ี 
    1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรู้และการสือ่สารในศตวรรษที่ 21  

          (Learning and Communicating in the 21st Century) 

  ศึกษาวิธีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง การท างานในศตวรรษที ่21 การใช้ภาษาไทย

เพ่ือการติดต่อส่ือสาร ฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณใ์นชีวิตประจ าวันอย่างมวีิจารณญาณ ออกแบบแผนการ

พัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู้และน าเสนอความรูโ้ดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 

SWU191 Learning to the World of 21st Century 

ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ริเริ่ม ส่ิงใหม่และออกแบบ

ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของตนเองอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงถ่ายทอดความรู้ทีไ่ดจ้ากการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
  

มศว192 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

SWU192 Thai Language for Communication 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร การรับสารและส่งสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่ือความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม 
  

1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาติ  
(Art of Using English for International Communication) 

     ศึกษาและฝึกปฏิบัติการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษ  ในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน 

  
มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication 
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
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ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
  

มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ               3(2-2-5) 

SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้   ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลาย   ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 

1.1.3 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม (SWU for Society) 
      ศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งใน

สังคมกายภาพและสังคมดิจิทัล การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด เป็นพลเมืองที่
สร้างสรรค์สังคม โดยเข้าใจความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมและการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาของสังคมไทย ความ
หลากหลายของสภาพสังคม การวิเคราะห์ปัญหาสังคม เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาต ิ(SDGs) 

  
มศว195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 3(2-2-5) 

SWU195 Creative Citizen for Society 

ศึกษาการเป็นพลเมืองที่มีความคิดที่หลากหลาย และภูมิปัญญาที่เป็นรากฐานทางความคิดของ

สังคมไทย การมีส่วนร่วมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ

ภายใต้ประชาคมทีต่นอาศยัอยู่ รวมถึงในสังคมดจิิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รูเ้ท่าทันและสร้างสรรค์

สังคม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การด าเนินชีวิตใน

สังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและพหวุัฒนธรรม และการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม

ด้วยสันติวิธีด้วยกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ 
  

มศว196 ศาสตร์และศิลป์แหง่การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 

SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development 

ศึกษาแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาต ิการวิเคราะหป์ัญหา

สังคมและโอกาสในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตที่จะส่งผลต่อพลเมืองในสังคม ฝึกปฏิบัติ

ใช้กระบวนการออกแบบทางความคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย การ

ออกแบบโครงการเพ่ือแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเก็บข้อมูลทาง
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สังคมศาสตร์ และการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาสังคมและผลการด าเนินโครงการที่ผ่านการศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
 

1.1.4 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ  
        (Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship) 

      ศึกษาหลักการส่ือสารเพ่ือการท างานร่วมกัน บนพ้ืนฐานความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
ลักษณะการท างานในองค์การ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การน าเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการ
ท างาน การเป็นผู้ประกอบการในโลกดิจิทลั และจริยธรรมในการท างานและการประกอบธุรกิจ 
 
มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพ่ืออาชีพ    3(2-2-5) 

SWU197 Speaking and Presentation for Careers 

ศึกษาการใช้ภาษาถ้อยค าและภาษาท่าทางในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เหมาะสมตามกาลเทศะในยุค

สังคมที่เปล่ียนแปลง การพูดและการน าเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าผ่านส่ือดิจิทัล การรับฟัง การวิพากษ์

และแสดงความคิดเหน็อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ 
 

มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเปน็ผู้ประกอบการ   3(2-2-5) 

SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship 

ศึกษาการท างานและลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงจริยธรรมที่เก่ียวข้อง การท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนโดยแสดงบทบาทตามภาวะผู้น าและผู้ตามบนพ้ืนฐานความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่างลึกซ้ึง  การ

ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงพื้นฐานเริ่มต้นในการประกอบการและการสร้าง

แบรนด์จากจุดเด่นในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และการประเมินคุณภาพของแผนการประกอบการอย่าง

เป็นระบบ 

1.2 วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
 

1.2.1 ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด (Smart Life) 
      ศึกษาความรู้ท า งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และ

กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการปรับตัวและอยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล พัฒนาสุขภาพและวิถี

ชีวิตเชิงสร้างสรรค์ และการปรับตวัในสังคมพลวัต 
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มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

SWU291 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ของมนุษย์รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความส าคัญของอาหาร โภชนาการ และออกก าลังกาย การ

เลือกบริโภคด้วยปัญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 
 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

SWU293 Adaptation in the Dynamic Society 

ศึกษาปรากฎการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม การรู้เท่าทัน

อารมณ์และการฟ้ืนคืนกลับเมื่อพบปญัหาในชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือความเข้าใจ และ 

การปรับตัวในสังคมพลวัตไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต ดังน้ี 

2.1 วิชาแกน ก าหนดให้เรียน จ านวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หน่วยกิต 

 2.1.1 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 

          ศึกษาปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 
สมดุลเคมี กรด–เบส เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของส่ิงแวดล้อม รวมทั้งศึกษาโมเลกุล
พ้ืนฐานส าหรับส่ิงมีชีวิต สมบัติของส่ิงมีชีวิต การจัดระบบส่ิงมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์
และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
และสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรมวิทยา ความส าคญัของชีววิทยาต่อโลกสมัยใหม่ และปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH100 General Chemistry I   

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส เคมี
อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของส่ิงแวดล้อม 
 

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH190 General Chemistry Laboratory  I    

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคม ีความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัตกิาร ท าการทดลองและวิเคราะห์
ผลที่เก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติ
ของสารชีวโมเลกุล 
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ชว105 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
BI105 General Biology  

โมเลกุลพ้ืนฐานส าหรับส่ิงมีชีวิต สมบัติของส่ิงมีชีวิต การจัดระบบส่ิงมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรมวิทยา และความส าคัญของ
ชีววิทยาต่อโลกสมัยใหม่ 
 

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1(0-2-1) 
BI195 General Biology Laboratory  

 ปฏิบัติการทางชีววิทยาเบื้องต้นที่สอดคล้องกับรายวิชาชีววิทยาทั่วไป การจัดการข้อมูลทางชีววิทยา 
การใช้กล้องจุลทรรศน์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพลังงานในเซลล์ การประยุกต์ใช้ความรู้พันธุศาสตร์ 
การคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการ ความหลากหลายและการจัดจ าแนกส่ิงมีชีวิต และ
นิเวศวิทยา 

 

2.1.2 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 
ศึกษาลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการ

ประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต ์ศึกษากลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของ
ของไหล ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ คล่ืน เสียง แสง ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์ 
สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแมเ่หล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ข้ึนกับเวลา 
สัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และมีปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

 

คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA115 Calculus I  

 ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการ
ประยุกต์ 

ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY100 General Physics   

 กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และ 
อุณหพลศาสตร์ คล่ืน เสียง แสง ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์ สนามไฟฟ้าและ
อันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ข้ึนกับเวลา 
สัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ทีเ่ก่ียวข้อง 
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ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-2-1) 
PY180 General Physics Laboratory   

 ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวกับการวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโสโคป การเคล่ือนที่ 
ของไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า แม่เหล็ก 

 

 2.1.3 ชุดวิชาแกนเฉพาะสาขา 
ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ การเจริญ และสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พฤติกรรมของ

ส่ิงมีชีวิต  ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานทางพันธะ เคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ เรพริเซนเททีฟและ แทรนซิชัน                
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า การศึกษาประวตัิของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ 
การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์จุลินทรีย์  วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ จุลชีววิทยา
ส่ิงแวดล้อม จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเช้ือจุลินทรีย์  รวมถึง
การศึกษาไวรัสและเห็ดรา และมีปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

 

ชว106 บูรณาการชีววิทยา 2(2-0-4) 

BI106 Integrative Biology  

โครงสร้าง หน้าที่ การเจริญ และสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต 
 

คม109 หลักการเคมีทั่วไป 2(2-0-4) 
CH109 Principles of General Chemistry            

ความรู้พ้ืนฐานทางพันธะเคมี ตารางธาต ุสมบัติของธาตเุรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า 
 

คม191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-0) 
CH191 General Chemistry Laboratory II 

ความรู้พ้ืนฐานทางพันธะเคมี ตารางธาต ุสมบัติของธาตเุรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า 

 

วจช201 จุลชีววิทยา                                                                                        3(3-0-6) 
SMB201 Microbiology  

ประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์
จุลินทรีย์  วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรี ย์ ยาปฏิชีวนะ จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม จุลชีววิทยา
ทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเช้ือจุลินทรีย์ รวมถึงการศกึษาไวรัส
และเห็ดรา 
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วจช202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    1(0-3-0) 
SMB202 Laboratory in Microbiology  

 เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเก่ียวกับเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและการก าจัดเช้ือ  การนับจ านวนจุลินทรีย์  การแยกเช้ือจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ 
การศึกษาเช้ือรา โพรโทซัว การย้อมสีแบคทีเรีย การวัดขนาดเซลล์ การท าลายและการยับย้ังการเจริญ
ของเช้ือจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ าและน้ านม 

 2.2 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน จ านวน 7 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
  2.2.1 ชุดวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์ 
          ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการช่ังน้ าหนักและ
การวัดปริมาตร การแยกสาร ด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และ
เทคนิค  โครมาโทกราฟี ศึกษาการแบ่งประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล การเรียกช่ือปฏิกิริยาของสา ร
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ เฮไลด์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรีโอไอโซเมอริซึม 
เคมีเก่ียวกับสารประกอบเฮเทอโรโซคลิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมีปฏิบัติการทีเ่ก่ียวข้อง 
 

คม350 เคมีวิเคราะห์                                                                                  3(3-0-6) 
CH350 Analytical Chemistry 

ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการช่ังน้ าหนักและการวัดปริมาตร      
การแยกสาร ด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และเทคนิค  
โครมาโทกราฟี 
 

คม396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์    1(0-3-0) 
CH396 Analytical Chemistry Laboratory  

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเ์บื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยตกตะกอน เทคนิคการไทเทรต 
การวิเคราะห์ปริมาณดว้ยเทคนิคเปกโทรสโกปีและการวิเคราะหค์ุณภาพดว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟี 
บทปฏิบัติการจะสอดคล้องกับรายวิชา คม 350 

คม221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
CH221 Organic Chemistry 

 การแบ่งประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล การเรียกช่ือ ปฏิกิริยาของสารไฮโดรคาร์บอน 
แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ เฮไลด์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรีโอไอโซเมอริซึม 
เคมีเก่ียวกับสารประกอบเฮเทอโรโซคลิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
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คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1(0-3-0) 
CH292 Organic Chemistry Laboratory 
 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการสกัด   การตกผลึก  การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด สเตอริโอ-         

ไอโซเมอริซึม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ แอลกอฮอล์และ        
ฟีนอล แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน 

 

2.2.2 ชุดวิชาการจัดระบบของแบคทีเรยีและเหด็รา 
การจัดจ าแนกเห็ด ราเส้นใย ยีสต์ แบคทีเรีย โดยอาศัยลักษณะต่างๆ เทคนิคการ

ส่งเสริมการเจริญและการแยกเช้ือให้บริสุทธิ์ ลักษณะของโคโลนีบนอาหารเล้ียงเช้ือ การเก็บรักษาเช้ือ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

วจช203 ราวิทยา  3(2-3-4) 
SMB203 Mycology  

การจัดจ าแนกเห็ด ราเส้นใย และยีสต์ วัฎจักรชีวิต การเจริญ การสืบพันธุ์ การเพาะเล้ียงและการเก็บ
รักษาเช้ือบริสุทธิ์ รวมทั้งความส าคัญทางเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม  ความสัมพันธ์กับส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 
 

 
 

วจช221 การจัดจ าแนกแบคทีเรีย     3(2-3-4) 
SMB221 Determinative Bacteriology  

วิธีการจัดจ าแนก วิเคราะห์ การคัดแยก และระบุชนิดของแบคทีเรียโดยอาศัยลักษณะทาง สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และชีววิทยาระดับโมเลกุล ความส าคัญของแบคทเีรียแต่ละกลุ่ม เทคนิคการ
ส่งเสริมการเจริญและการแยกเช้ือให้บริสุทธิ์ ลักษณะของโคโลนีบนอาหารเล้ียงเช้ือ รวมถึงการเก็บ
รักษาเช้ือ และมีปฏิบัติการในการจัดจ าแนกเช้ือ รวมทั้งการแยกเช้ือให้บริสุทธิ์จากตัวอย่างธรรมชาติ 

 

2.2.3 ชุดวิชาพันธุศาสตร์ 
        ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของพันธุศาสตร์ทั่วไป และสารชีวโมเลกุลใน

เซลล์ที่เก่ียวข้องกับพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กฎของเมนเดล รูปร่างของโครโมโซม การหา
ต าแหน่งของยีน ตลอดจนโครงสร้างและการท างานของยีน การกลายพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตทั้งโพรแครโิอตและยูแครโิอต 
พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในงานวิจัยทางทฤษฎีพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม
เบื้องต้นและบทบาทของจุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และ ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  และฝึก
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 
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ชว341 พันธุศาสตร์          4(3-3-6) 
BI341 Genetics  

หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รูปร่างของโครโมโซม การกลาย ตลอดจนโครงสร้างและการท างาน
ของยีน  พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เน้ือหาภาคบรรยาย 
 

วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
SMB311 Microbial Genetics  

หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  การกลายกลไก การเกิดการกลายในจุลินทรีย์ 
การหาต าแหน่งของยีน ความส าคัญของจุลินทรีย์ในงานวิจัยทางทฤษฎีพันธุศาสตร์ บทบาทของ
จุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศเบือ้งต้น 

2.2.4 ชุดวิชาชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิทยา  
ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

และการควบคุม การศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรัส ไวรอยด์ พริออน และ
แบคทีเรีย การเพ่ิมจ านวน การจัดหมวดหมู่และการเพาะเล้ียงไวรัส การศึกษาสรีรวิทยาการเจริญของจุลินทรีย์
กระบวนการเมตาบอลิซึม การป้องกันและการควบคุมการควบคุมการเจริญของไวรัสและจุลินทรีย์ โดยใช้ความรู้
พ้ืนฐานทางชีวเคมีอธิบายทั้งโครงสร้าง หน้าที่ของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม โดยมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน 

 

คม241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6)                                                         
CH241 Biochemistry I 

 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ 
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม 

 
คม296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)                                                         
CH296 Biochemistry Laboratory 

ปฏิบัติการทดลองที่เก่ียวข้องกับ พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการศึกษากระบวนการ
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 
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วจช332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-3-4) 
SMB332 Microbial Physiology  

 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์และการควบคมุ การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัย
ที่เก่ียวข้องกับการเจริญ และการปรับตัวของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมทีไ่มเ่หมาะสม การควบคมุการ
เจริญของจุลินทรีย์และมีปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับเมแทบอลิซึมและการเจรญิของจุลินทรีย์ 

วจช302 ไวรัสวิทยา 3(2-3-4) 
SMB302 Virology  
 สัณฐานวิทยา สมบัติทั่วไป โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรัส ไวรอยด์ พริออน การจัดหมวดหมู่ 

กลไกการเพ่ิมจ านวน  การเพาะเล้ียง การตอบสนองของโฮสต์ต่อการติดเช้ือไวรัส  การป้องกันและ
รักษาโรคติดเช้ือจากไวรัส เทคนิคทางชีวโมเลกุลที่ใช้ในการตรวจสอบไวรัส ประโยชน์และโทษของ
ไวรัส และมีปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับไวรสัพืช ไวรัสของแบคทีเรียและการเพาะเล้ียงเซลล์ 

2.2.5 ชุดวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา 
และการวิเคราะห์ข้อมูล   
แนวทางปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับจุลินทรีย์และการด าเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 เพ่ือความปลอดทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ การจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบตัิจุลชีววิทยา การใช้เครื่องมอืพ้ืนฐานและข้ันสูงได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือพ้ืนฐาน และการศึกษาพ้ืนฐานทางสถิติ การตั้งและการทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางจลุชีววิทยา การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การหาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
สมการถดถอยและวิธีการออกแบบการทดลองทางสถิติ และมีปฏิบัตกิารทีส่อดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

วจช371 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3(2-3-4) 
SMB371 Biosafety and Microbiological Laboratory Management 
 แนวทางปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับจุลินทรีย์และการด าเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเช้ือ

โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
หลักการเก่ียวกับการจัดการ ระบบคณุภาพมาตรฐานเป็นไปตามหอ้งปฏิบัตกิารทดสอบและสอบเทยีบ
ตามระบบ ISO/IEC 17025 ระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพ
ภายในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา การตรวจติดตาม
คุณภาพภายในห้องปฏิบัตกิารและ กฎหมายที่เก่ียวข้องจุลินทรีย์  
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วจช391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) 
SMB391 Instrumentation in Microbiology 

 ทฤษฎี วิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือช้ันสูง ที่เก่ียวข้องทางด้าน          
จุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย  

 

วจช303 สถิติทางจุลชีววิทยา                      3(2-3-4) 
SMB303 Statistics in Microbiology 

 พ้ืนฐานทางสถิติ การตั้งและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทาง         
จุลชีววิทยา การวิเคราะห์ความแปรปรวน การหาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอยและ
วิธีการออกแบบการทดลองทางสถิติ และมีปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

  
2.2.6 ชุดวิชาส าหรับฝึกงาน (ส ำหรับนิสิตที่เลอืกฝึกงำนเท่ำนัน้ โดยเรียนวิชำบังคับทั้ง 

3 ชุดวิชำ) 
2.2.6.1 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจลุชีววิทยา 

กระบวนการการท าโครงงานวิจัย ค้นคว้า ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ปญัหา และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันเป็นตอน สามารถน าเสนอบทความวิจัย และใช้เทคโนโลยีในการสืบคน้ได้อย่างเหมาะสม การ
ประมวลความรูจ้ากหลักการและทฤษฎีทางจุลชีววิทยา เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนจบการศกึษา 

 

วจช405 ประมวลความรูท้างจุลชีววิทยา 1(0-0-3) 
SMB405 Comprehensive Examination in Microbiology 
 การสอบประมวลความรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน ทางสาขาจุลชีววิทยาเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนจบ

การศึกษา โดยสอบทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S 
หรือ U 
 
 

วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา              2(0-6-0) 
SMB481 Project in Microbiology 

ทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ด าเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทดลองแล้วน ามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมทั้งในด้านการดูแลรักษาเครื่องมือ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดข้ึน 
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วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
SMB482 Seminar in Microbiology I 
 การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยาทีท่ันสมัย ตลอดจนเรียนรู้

รูปแบบและเทคนิคการน าเสนอใหน่้าสนใจ 

 
2.2.6.2 ชุดวิชาฝึกงาน 

นิสิตได้เรียนรู้การท างานในสถานที่ท างานจริง สถานประกอบการประเภทโรงงาน
หรือบริษัท ศูนย์วิจัยของภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยช้ันน าในประเทศ เพ่ือให้นิสิต
พัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมให้มีความสามารถในการท างานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตมี
คุณธรรมจริยธรรมและมทีักษะส่ือสาร เพ่ิมพูนทักษะทางปัญญา น าความรูด้้านจุลชีววิทยาที่เรียนไปในระดับช้ันปีที่ 
1-3 ไปใช้ในการปฏิบตัิงานในสถานทีป่ฏิบตัิงานจริง 

วจช499 ฝึกงาน                  3(0-9-0)                       
2(0-90-0) SMB499 Internship 

การฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้การท างาน พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะส่ือสาร เพ่ิมพูน
ทักษะทางปัญญา น าความรู้ด้านจุลชีววิทยาไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีจ านวนช่ัวโมง
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง และการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

วจช493 ทักษะเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน          1(1-0-2)                       
2(0-90-0) SMB493 Skills for Career Preparation 

การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปท างานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ฝึกทักษะในการเขียน
ประวัติย่อส าหรับสมัครงาน เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ตลอดจนฝึกทักษะการพัฒนา
บุคลิกภาพและการปรับตัวสู่สังคมการท างานและการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

2.2.6.2 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจลุชีววิทยาส าหรับนสิิตฝึกงาน 
นิสิตค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ ความถนัด  สามารถประยุกต์ใช้

หลักการทางจุลชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหา การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงาน 
ตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา              2(0-6-0)  
SMB484 Independent Study in Microbiology 

การค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ ความถนัดของนิสิต การประยุกต์ใช้หลักการทาง
จุลชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหา การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงาน 
ตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประเมินผลการเรียนเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U 
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วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
SMB483 Seminar in Microbiology II 

การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยาทีท่ันสมัย วิจารณ์แนวคดิ 
วิธีการ และผลการศึกษาของบทความวิจยั 

2.2.7 ชุดวิชาส าหรับสหกิจศึกษา (ส ำหรับนิสิตที่เลอืกสหกจิศึกษำเท่ำนั้น โดยเรียนวิชำบังคับ
ทั้ง 2 ชุดวิชำ) 

2.2.7.1 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจลุชีววิทยา 
กระบวนการการท าโครงงานวิจัย ค้นคว้า ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ปญัหา และการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันเป็นตอน สามารถน าเสนอบทความวิจัย และใช้เทคโนโลยีในการสืบคน้ได้อย่างเหมาะสม การ
ประมวลความรูจ้ากหลักการและทฤษฎีทางจุลชีววิทยา เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนจบการศกึษา 

 

วจช405 ประมวลความรูท้างจุลชีววิทยา 1(0-0-3) 
SMB405 Comprehensive Examination in Microbiology 
 การสอบประมวลความรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน ทางสาขาจุลชีววิทยา เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนจบ

การศึกษา โดยสอบทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S 
หรือ U 

วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา              2(0-6-0) 
SMB481 Project in Microbiology 

ทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ด าเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์ข้อมู ล
ผลการทดลองแล้วน ามาเรียบเรียงเป็นรายงาน สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งใน
ด้านการดูแลรักษาเครือ่งมือ จรรยาบรรณนักวิจัย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 

วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
SMB482 Seminar in Microbiology I 
 การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยาทีท่ันสมัย เรียนรู้รูปแบบ

และเทคนิคการน าเสนอให้น่าสนใจ 
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2.2.7.2 ชุดวิชาสหกิจศึกษา 
 หลักการกระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อน

ออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การป ฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัย การมีความรู้ที่จ าเป็นทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาทางจุลชีววิทยาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนออกไปประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 

 

วจช491 เตรียมสหกิจศึกษา    1(1-0-2)  

SMB491 Cooperative Education Preparation 
การเตรียมความพรอ้มก่อนออกไปปฏิบัติงานในในหน่วยงานของราชการหรือเอกชน ความหมายสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและการเตรยีมตวั ความรู้ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน  
 

วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา           6(0-18-0)  
SMB492 Cooperative Education in Microbiology 

การฝึกป ฏิบัติ งานจริง หรือวิจัยในห น่วยงานของราชการหรือเอกชนที่มีการด าเนินงานเก่ียว             
ข้องกับสาขาจุลชีววิทยา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความ
พร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษาก่อนไปปฏิบตัิงาน จัดท าเค้าโครงงานวิจัยและเสนอหัวข้อวิจัยทีเ่ป็น
ประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน จ านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
หรือไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมงและการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

2.3 วิชาเลือก ก าหนดให้เรียนจ านวน 2 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยไม่สามารถ

เลือกแยกเรียนในชุดวิชาได้ 

2.3.1 ชุดวิชาชีววิทยาของเซลล์ 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส 

โครงสร้างและการท างานของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และ
การควบคุม การเปล่ียนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ การ
เจริญเติบโตของเซลล์พืช สัตว์ รา และ แบคทีเรีย วัฏจักรของเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ หลักการในการเพาะเล้ียง
เซลล์ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์ การท าให้ปลอดเช้ือ การเลือกชนิดของอาหารเล้ียง
เซลล์และการเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ 
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ชว203 ชีววิทยาของเซลล์ 4(4-0-8) 

BI203 Cell Biology  
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้างและการ
ท างานของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการ
ควบคุม การเปล่ียนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ และ
เทคโนโลยีของเซลล์ 
 

วจช204 หลักการเพาะเล้ียงเซลล์ 2(2-0-4) 
SMB204 Principles in Cell Culture   

การเจริญเติบโตของ เซลล์พืช สัตว์ รา และ แบคทีเรีย วัฎจักรของเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ หลักการ

ในการเพาะเล้ียงเซลล์ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์ การท าให้ปลอดเช้ือ 

การเลือกชนิดของอาหารเล้ียงเซลล์และการเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ 

2.3.2 ชุดวิชาจุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม 
ชนิดของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร 

การเป็นพิษและการเกิดโรคเน่ืองจาก อาหารเสีย  ความปลอดภัยในอาหาร การปฏิบัตทิี่ดใีนกระบวนการผลิต การ
วิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ  การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร การน าจุลินทรีย์
มาใช้ในอุตสาหกรรมเพ่ือในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การเพาะเล้ียง การ
ปรับปรุงสายพันธุ์โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากการหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ในการบ าบัดของเสียและมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรย์ีโดยมีปฏิบัตกิารทีส่อดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

วจช272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร  3(2-3-4) 
SMB272 Food Microbiology and Food Safety   

ชนิดของจุลินทรีย์ทีเ่ก่ียวข้องกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเปน็พิษและการ
เกิดโรคเน่ืองจากอาหารเสีย  ความปลอดภัยในอาหาร การปฏิบตัิทีด่ีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์
จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร  การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ  การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร และมี
ปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 
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วจช277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 
SMB277 Industrial Microbiology  
 การน าจุลินทรีย์มาใช้ในอุตสาหกรรมเพ่ือในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ การแยกและคัดเลือก

จุลินทรีย์ การเพาะเล้ียง การปรับปรงุสายพันธุ์โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากการหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ใน
การบ าบัดของเสียและมลพิษทางส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์โดยมปีฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

 
2.3.3 ชุดวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และการป้องกันตัวเองของโฮสต์ 

การป้องกันตัวเองของโฮสต์ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนอง
ของระบบภูมิคุ้มกันต่อเช้ือก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง ความก้าวหน้าทางด้านการ
รักษาโรคและวัคซีน ระบาดวิทยาของแบคทีเรีย ไวรัส และราที่มีความส าคัญทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โฮสต์และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค การติดต่อของเช้ือโรคสู่โฮสต์ ความสามารถในการท าให้เกิดโรคและอาการของ
โรค การวินิจฉัย การป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค รวมถึงหลักการทดสอบความไวของเช้ือต่อ
ยาต้านจุลชีพ 

วจช452 การป้องกันตัวเองของโฮสต์  2(2-0-4) 
SMB452 Host Defense  

การป้องกันตัวเองของโฮสต์ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
ต่อเช้ือก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง และความก้าวหน้าทางดา้นการรักษา
โรคและวัคซีน 

วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์      4(3-3-6) 
SMB451 Medical Microbiology  

ระบาดวิทยาของแบคทีเรีย ไวรัส และราที่มีความส าคัญทางการแพทย์ ภูมิคุ้ มกันของโฮสต์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจลิุนทรีย์ทีท่ าใหเ้กิดโรค การติดต่อของเช้ือโรคสู่โฮสต์ ความสามารถใน
การท าให้เกิดโรคและอาการของโรค การวินิจฉัย การป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อ
โรค รวมถึงหลักการทดสอบความไวของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพ 
 

2.3.4 ชุดวิชาเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทด์ีเอน็เอและชีวสารสนเทศ 
การสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและการโคลนยีน การคัดเลือกและตรวจสอบเซลล์

เจ้าบ้านที่ได้รับยีนจากส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง การหา
ล าดับนิวคลีโอไทด์และเทคโนโลยีการวิเคราะหล์ าดบันิวคลีโอไทดยุ์คใหม ่โครงการจีโนมส่ิงมีชีวิต การบ าบัดด้วยยีน
และการแพทย์แม่นย า การดัดแปลงจีโนมและส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคนิคและวิธีการทางชีวสารสนเทศ
ส าหรับการศึกษาพันธุกรรมและกลไกการท างานของยีนและโปรตีนในส่ิงมีชีวิต เทคโนโลยีข้ันสูงทางชีวสารสนเทศที่
เป็นปัจจุบัน เน้นการประยุกต์ใช้ทางจุลชีววิทยาทกุแขนง การแพทย์ การเกษตรและส่ิงแวดล้อม  
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วจช461 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ 4(3-3-6) 

SMB461 Recombinant DNA Technology  
หลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เวคเตอร์ แผนการโคลนยีน การคัดเลือกและตรวจสอบโคลนที่
ต้องการ ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสและการประยุกต์ การหาล าดับนิวคลีโอไทด์และเทคโนโลยีการ
วิเคราะหล์ าดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ โครงการจีโนมส่ิงมชีีวิต การบ าบัดด้วยยีน การแพทย์แม่นย า การ
ดัดแปลงจโีนม  ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และ ชีวสารสนเทศศาสตรเ์บื้องต้น 

วจช462 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-3-2) 

SMB462 Principles of Bioinformatics  
 ฐานข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์และล าดับกรดอะมิโน ฐานข้อมูลจีโนม การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์

และโครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่
โปรตีน ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของส่ิงมีชีวิต 

2.3.5 ชุดวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการเกษตร 
ความส าคัญของจุลินทรีย์ที่พบในส่ิงแวดล้อมทั้งในดิน น้ า อากาศ วัฏจักรสาร 

อุปกรณ์และวิธีการแยกจุลินทรีย์ วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ สังคม
จุลินทรีย์ในแหล่งอาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับ พืช และ สัตว์ 
นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าโดยใช้จุลินทรีย์บง่ช้ี บทบาทของจุลินทรย์ีในบริเวณทีม่ีการปนเปื้อน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดย
หลักการทางจุลชีววิทยา และมีปฏิบัตกิารแยกเช้ือจุลินทรีย์จากธรรมชาต ิการศึกษาวัฏจักร และการบ าบดัน้ าเสีย 

 

วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร              3(2-3-4) 
SMB476 Agricultural Microbiology 

บทบาทและความส าคญัของจุลินทรีย์ทีเ่ก่ียวข้องกับการท าเกษตรกรรม การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และพืช จุ ลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ จุลินทรีย์และผลิตผลของจุลินทรีย์ที่ใช้ควบคุมโรคพืชและโรคสัตว์เศรษฐกิจ ตัวอย่างธุรกิจ
การเกษตรจากจุลินทรีย์ 

วจช475 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 3(2-3-4) 
SMB475 Environmental Microbiology 

ความส าคัญของจุลินทรีย์ที่พบในส่ิงแวดล้อมทั้งในดิน น้ า อากาศ อุปกรณ์และวิธีการแยกจุลินทรีย์ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยใช้จุลินทรีย์
บ่งช้ี บทบาทของจุลินทรีย์ในบรเิวณที่มกีารปนเปื้อน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทาง
จุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการแยกเช้ือจุลินทรีย์จากธรรมชาต ิการศึกษาวัฏจักร และการบ าบดัน้ าเสีย 
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2.3.6 ชุดวิชาจุลชีววิทยาดินและนิเวศวิทยา 
วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ ชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาและความ

หลากหลายของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรหมุนเวียนของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ของจุลินทรย์ีกับพืชและ
สัตว์   

 

วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน     3(2-3-4) 
SMB471 Soil Microbiology  
 ชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดิน 

บทบาทของจุลินทรีย์ในดินต่อวัฏจักรหมุนเวียนของแร่ธาตุ จุลินทรีย์หลักในดินและความสัมพันธ์กับ
ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ในดิน และมีปฏิบัตกิารทีส่อดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

วจช472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-3-4) 
SMB472 Microbial Ecology   

วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ สังคมจุลินทรีย์ในแหล่งอาศัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรจุลินทรย์ี ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรย์ีกับ พืช และ สัตว์ นิเวศวิทยา
จุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล 
 

2.3.7 ชุดวิชาพลังงานทดแทนและการฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้มจากจลุินทรีย์ 
บทบาทของจุ ลินทรีย์ในกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก และการ ฟ้ืนฟู

ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการผลิตพลังงานทางเลือกและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ แนว
ทางการปรับปรงุการผลิตพลังงานทางเลือกและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ กรณีศึกษา 

 

วจช470 การฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมโดยชีววิธ ี     3(3-0-6) 

SMB470 Bioremediation 
แหล่งที่มา ลักษณะ และความเป็นพิษของสารมลพิษ หลักความคิดด้านการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมโดยชีววิธี 
จุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับการน ามาใช้ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม การใช้พืชฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางชีวภาพในการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และกรณีศึกษา 

 
วจช473 พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
SMB473 Microbial Alternative Energy  

กระบวนการผลิตพลังงานเอทานอลชีวภาพ การปรับปรุงข้ันตอนการย่อยเป็นน้ าตาล การปรับปรุง
ข้ันตอนกระบวนการหมักและการย่อยน้ าตาลแบบข้ันตอนเดียว กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ การ
ผลิตก๊าซไฮโดรเจน เซลล์พลังงานจากจุลินทรีย์ 
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2.3.8 ชุดวิชาเทคโนโลยีการหมัก 
กระบวนการหมักและปัจจัยที่เก่ียวข้องในกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ การ

ปรับปรุงจุลินทรีย์เพ่ือพัฒนากระบวนการหมัก ชนิดของกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการหมัก อุปกรณ์
ประกอบและการท างานของถังหมัก การท าใหป้ลอดเช้ือ การเก็บเก่ียวและการท าผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ เศรษฐศาสตร์
การหมัก การบ าบัดน้ าทิ้ง ตัวอย่างของเทคโนโลยีการหมักในปัจจุบัน มีปฏิบัติการแยกและคัดเลือกเช้ือที่มี
ความส าคัญทางอุตสาหกรรม จลนพลศาสตร์การหมกั การเล้ียงเช้ือในถังหมักระดับหอ้งปฏิบตัิการ การสกัดแยกและ
ท าให้บริสุทธิ์ ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ การจัดจ าแนก นิเวศวิทยาและความหลากหลาย หลักการและ
วิธีการเก็บรักษา หลักการเพาะเล้ียงในอุตสาหกรรม การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์ และผลิตภัณฑ์
จากยีสต์ 

 

วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี 3(2-3-4) 
SMB474 Yeast and Yeast Technology  

ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ การจัดจ าแนก นิเวศวิทยาและความหลากหลาย หลักการและ
วิธีการเก็บรักษา หลักการเพาะเล้ียงในอุตสาหกรรม การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์ 
และผลิตภัณฑ์จากยีสต์  
 

วจช479 เทคโนโลยีการหมัก    3(2-3-4) 
SMB479 Fermentation Technology  

กระบวนการหมักและปัจจัยที่เก่ียวข้องในกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ การปรับปรุงจุลินทรีย์เพ่ือ

พัฒนากระบวนการหมัก ชนิดของกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการหมัก อุปกรณ์ประกอบ

และการท างานของถังหมัก การท าให้ปลอดเช้ือ การเก็บเก่ียวและการท าผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ 

เศรษฐศาสตร์การหมัก การบ าบัดน้ าทิ้ง ตัวอย่างของเทคโนโลยีการหมักในปัจจุบัน มีปฏิบัติการแยก

และคัดเลือกเช้ือที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรม จลนพลศาสตร์การหมัก การเล้ียงเช้ือในถังหมัก

ระดับห้องปฏิบัตกิาร การสกัดแยกและท าใหบ้ริสุทธิ์ และมีการศกึษานอกสถานที่ 

2.3.9 ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลนิทรย์ี 
หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ 

การใช้สถิติในการวางแผนการทดลองส าหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การหาอายุ
การ เก็บ  การออกแบบฉลากโภชนา การประเมินศักยภาพในกา รจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเซลล์ เอนไซม์                 
สารเมแทบอไลท์ จากจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปล่ียนรูปของสารด้วยจุลินทรีย์ การน าผลิตภัณฑ์จาก
จุลินทรีย์ไปใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และส่ิงแวดล้อม ศึกษาความหมาย ความส าคญัของการตลาด 
แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทาง
การตลาด อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
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วจช477 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4) 
SMB477 Food Product Development  

หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ การใช้สถิติในการ
วางแผนการทดลองส าหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การหาอายุการ
เก็บ การออกแบบฉลากโภชนา การประเมินศักยภาพในการจ าหน่าย 

วจช478 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการวิเคราะหท์างการตลาด 3(2-3-4) 

SMB478 Microbial Products and Marketing Analysis  
ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปล่ียนรูปของ
สารด้วยจุลินทรีย์ การน าผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ไปใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม  การแพทย์ และ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งศึกษาความหมาย ความส าคัญของการตลาด แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  
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 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   

  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), ปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2544 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), 2547 
Ph.D. (Natural Science and Technology), 

2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Okayama University, Japan 
 

xxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548 
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย วท.บ. (ชีววิทยา), 2544 
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548  
Ph.D. (Soils & Biogeochemistry), 2557  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   
University of California, Davis, USA 

xxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.พิรพรรณ พลบุรี วท.บ. (ชีววิทยา), 2552 
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2558 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548 
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์), 2551 
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ), 2555   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 

              

  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2544 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), 2547 
Ph.D. (Natural Science and Technology), 

2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Okayama University, Japan 
 

xxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548 
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย วท.บ. (ชีววิทยา), 2544 
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548  
Ph.D. (Soils & Biogeochemistry), 2557  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   
University of California, Davis, USA 

xxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.พิรพรรณ พลบุรี วท.บ. (ชีววิทยา), 2552 
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2558 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548 
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์), 2551 
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ), 2555   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
  ฝึกปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา ในองค์กร หรือ หน่วยงาน หรือ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่ด าเนินงานทางด้านจุลชีววิทยา โดยนิสิตได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะส่ือสาร 
เพ่ิมพูนทักษะทางปัญญา น าความรู้ดา้นจุลชีววิทยาไปใช้ในการปฏิบัติงาน    
  นิสิตกลุ่มฝึกงาน จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาส าหรับฝึกงานโดยให้นิสิตเรียนวิชาบังคับทั้ง 3 ชุดวิชา 
และในรายวิชา วจช499 ฝึกงาน นิสิตจะต้องท าการฝึกงานโดยก าหนดให้มีจ านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 
ช่ัวโมง  
  นิสิตกลุ่มสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาส าหรับสหกิจศกึษาโดยใหนิ้สิตเรียนวิชาบงัคบัทัง้ 2 
ชุดวิชา และในรายวิชา วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา นิสิตจะต้องฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  นิสิตได้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้ใหเ้กิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

4.1.2  นิสิตมีแนวคิดข้ันต้นในการน าความรูท้างทฤษฎีมาใช้เพ่ือพัฒนาหรอืปรับปรงุงาน 
4.1.3  นิสิตมีทักษะในการใช้เครือ่งมือ อุปกรณ์ และ/หรือเทคนิคที่เก่ียวข้องกับงานในสถานที่ฝึกงาน        
4.1.4  นิสิตเข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองคก์ร     
4.1.5  นิสิตพัฒนาความสามารถในการปรบัตวัให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
4.1.6  ฝึกฝนความอดทน การมีวินัย และความซ่ือสัตย์ 

    โดยก าหนดให้มีจ านวนช่ัวโมงฝึกงานไมน้่อยกว่า 90 ช่ัวโมง และส าหรับนิสิตกลุ่มสหกิจศึกษาตอ้งมี
การฝึกประสอบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง การประเมินผลจะ
ประเมินจากแบบประเมินของคณะโดยพนักงานพ่ีเล้ียงและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา จากรายงานและจากการนิเทศโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร       
     4.2 ช่วงเวลา 
  การฝึกงาน: ภาคฤดูร้อน ปีที่ 3  
  สหกิจศึกษา: ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 4   
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝึกงาน: ในช่วงภาคฤดูร้อน โดยให้สถานที่ฝึกงานก าหนดตามระยะเวลาทีส่ะดวก โดย  
    ก าหนดให้มีจ านวนช่ัวโมงฝึกงานไมน้่อยกว่า 90 ช่ัวโมง  
สหกิจศึกษา: ในภารเรียนที่ 2 นิสิตเลือกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 

สัปดาห์  หรือไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
      นิสิตทุกคนต้องมีการท าโครงงาน ในรายวิชา วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา ส่วนในรายวิชา วจช484 
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา ให้นิสิตฝึกงานเลือกเรียนเท่าน้ันซ่ึงอยู่ในชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุล
ชีววิทยาส าหรับนิสิตฝึกงาน 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ด าเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการทดลองแล้วน ามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งใน
ด้านการดูแลรักษาเครือ่งมือ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่กิดข้ึน 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู ้การค้นคว้า วิจัยปัญหาต่าง ๆ  
ด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร ์แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นรายงานได้  
     5.3    ช่วงเวลา  
  ช้ันปีที่ 4 ในรายวิชา วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา  
     5.4  จ านวนหน่วยกิต   
  จ านวน 2 หน่วยกิต 
     5.5  การเตรียมการ  

5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรกึษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล  
5.5.2 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่อคณาจารย์ทีป่รกึษาประจ าวิชาทกุคนเพ่ือรับข้อเสนอแนะและ

ประเมินผลกระบวนการประเมินผล 
     5.6  กระบวนการประเมินผล  

มีการประเมินผลจากการน าเสนอผลงานต่อคณาจารย์ทุกคนเพ่ือรับข้อเสนอแนะและประเมินผล
กระบวนการประเมินผลหรอืทวนสอบมาตรฐสานโดยใช้แบบสอบถาม นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้ 
Rubric scale 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต   
 
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอนและกจิกรรม 

1. มีทักษะการส่ือสาร 
 

1.1 ฝึกการใช้ทักษะส่ือสารในทุกรายวิชา โดยใช้กิจกรรมการน าเสนองานวิจัย
แบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม 

1.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.3 ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานวิชาการโดยใช้รปูแบบการส่ือสาร และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้
สังคม 

2.1 ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึก
สาธารณะ ดังน้ี 
- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ไดร้ับการยกย่องในสังคม  
- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเพ่ือสังคม  
- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อการท ากิจกรรม 
2.2 สอดแทรกเน้ือหาด้านจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. สมรรถนะของหลักสูตร  

3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
อธิบายถึงจุลินทรีย์และ/หรือศาสตร์
ที่เก่ียวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้
ทางจุลชีววิทยาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 

3.2 มีทักษะปฏิบัติการทางจลุ
ชีววิทยา และสามารถใช้เครื่องมือ
ทางจุลชีววิทยาหรอืเครื่องมืออ่ืนที่
เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

3.3 มีความรู้ทางดา้นความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่เก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ 

 
-  จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้ที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา อย่าง

กว้างขวาง  
-  ให้นิสิตท าโครงงานและลงรายวิชาสัมมนาทางจลุชีววิทยาในหัวข้อที่นิสิต

สนใจ  
-  ฝึกทักษะปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมอืในการเรียน

รายวิชาที่มีปฏิบัตกิารที่เก่ียวข้อง  
-  จัดการเรียนการสอนและสอดแทรกวิธีการปฏิบัตงิานในห้องปฏิบัตกิาร

ให้ครอบคลุมตามแนวทางปฏิบตัิเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ และ 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตเิช้ือโรคและพิษจากสัตว์  

 
 
 
 



  

52 

 

การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละดา้น   

  1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มี
วินัย ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
 
 
 
 

-  ฝึกปฏิบัติ กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

-   สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ 
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นิ สิตมีค่านิยม
พ้ืนฐาน ที่ถูกต้อง 

-  ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
- กิจกรรมกลุ่ มใน รายวิชาให้นิสิตแสดง

ความคิดเห็นและสรุปร่วมกัน 

สังเกตพฤติกรรม 
-   ความซื่อสัตย์ จากการสอบ การท ารายงาน 

การอ้างอิงแหล่งข้อมูลตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

-   การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
และข้อตกลงในชั้นเรียน  

-   การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน) 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม        

1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

-   สร้างแรงบันดาลใจจากกรณีศึกษาบุคคล 
ตั วอย่ างที่ มี ความเสี ย สละ และมี จิ ต
สาธารณะ ซึ่งได้รับการยอมรับในสังคม  

-   ฝึกปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

- สอดแทรกเนื้อหาเร่ืองจรรยาบรรณใน
การเรียนการสอนในรายวิชาของ
หลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

-  ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ในการ 
เรียนรู้ 

-  ประเมิ นจาก โครงการ /กิ จกรรม แล ะ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม        

-  ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
-  ประเมินจากการอ้ างอิ งแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
-  สอดแทรกเนื้อหาเร่ืองจรรยาบรรณในการ

เรียนการสอนในรายวิช าของหลักสูตร 
โดยเฉพาะรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

-  ประเมินจากการอ้ างอิ งแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสากล 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ 
ความเป็นมาของศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม เพ่ือให้ซึมซับและเกิดความ
ภาคภูมิใจในความดีงามของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้ านวัฒนธรรมและ 
ประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและนานาชาติ 

-  ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ในการ 
เรียนรู้ 

-  สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน วัฒนธรรม 
ที่ดีงามของไทยและนานาชาติ เช่น การ แต่ง
กาย การเข้าคิว มารยาททางสังคม ฯลฯ 

-  ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม 
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2.  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 บูรณาการความรู้ที่เรียนเพ่ือ ใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้ การท างาน 
และการด าเนินชีวิตในสังคม พหุ
วัฒนธรรม 
 

-  อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง 
ทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา การ
ปรับตัว และการด าเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด
ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

- จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและ เห็น

คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสังคม พร้อม
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

-  ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ในการ 
เรียนรู้ 

-  ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม  
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการประเมิน) 

2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะ
น ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ 
 

-  จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้ใน
พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Active Learning เน้นการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับทฤษฎีการสัมมนา 

 

   ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรมที่ท าในชั้นเรียน และการสอบ
ข้อเขียน (มีการก าหนด เกณฑ์มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน)ได้แก่ 

-  การทดสอบย่อย 

-  การสอบกลางภาคการศึกษาและปลาย

ภาคการศึกษา 

-  การจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 
-  การน าเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ 
-  โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ 
โดยเฉพาะด้านจุลชีววิทยา 

-  จัดการเรียนการสอนเน้นการติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านจุลชีวิทยา 

-  ให้นิสิตค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่มาน าเสนอ
ในรายวิชาสัมมนา และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

-  ประเมินจากการน าเสนอผลงานในรายวิชา
สัมมนา และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

-   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ 
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 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 ประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์  

 

-  จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

-   ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 

-   สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 

-   ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร และการคิด
อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

-   ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

-   ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.2 มีความใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ความรู้

จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องอย่าง

เป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ และ

มีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทาง

วิทยาศาสตร์ โดยค านึงถึง

ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

 

-  ให้นิสิตอ่านบทความวิจัยทางจุล-
ชีววิทยา เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
ตีความการทดลอง สังเคราะห์ความรู้
ใหม่ หรือแยกแยะส่วนประกอบของ
บทความวิจัย 

-  ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูล วางแผนการท าการ
ทดลอง และท าโครงงาน ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน 

-  เรียนรู้การแก้ปัญหาจากโจทย์วิจัย และ
กรณีศึกษาต่างๆด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา  

-  ประเมินจากการน าเสนอข้อสรุปบทความ
วิจัย ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

-  ประเมินจากน าเสนอโครงงานในรูปแบบ
ต่างๆ  

-   การน าเสนอด้วยวาจา 
-   การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ 
-   การจัดท าเล่มรายงาน 
-  ประเมินจากทักษะที่นิสิตใช้ ในการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง ท างานวิจัย 

 

3.3 ประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง 

 ๆโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

-  เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเด็นสาธารณะ
ให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมใน
ทุกมิติได้อย่างสมดุล 

-  น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่าง  ๆ จากพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การสะท้อนคิด
ในชั้นเรียน 

3.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์

นวัตกรรม 

-  สอดแทรกการกระตุ้นความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ของผู้เรียนในกิจกรรมชั้นเรียน  

-  สังเกต จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน หรือกิจกรรมกลุ่ม 

-  การน าเสนอรูปแบบต่าง  ๆ  
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 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

-  มอบหมายโครงการ/กิจกรรมกลุ่ม ให้นิสิต 
ฝึกท างานร่วมกับผู้อื่น  ฝึกรับผิดชอบต่อ 
ตนเอง สังคมสิ่งแวดล้อม และให้นิสิตฝึก
การปรับตัว การท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟัง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถ
แสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออก
ร่วมกันได้ 

-   ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 

-   สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน 

-   ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
ความร่วมมือในการวางแผน การปฏิบัติ และ
การแก้ปัญหา 

-   ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

-  สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

-   ให้นิสิตประเมินเพ่ือนในชั้นเรียน และน ามาใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ 

4.2 แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ รู้หน้าที่ตนเอง เคารพผู้อื่น 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่
มีความหลากหลายทางความคิดและ
วัฒนธรรมได้ 
 

-  มอบหมายโครงการ/กิจกรรมกลุ่ม ให้
นิสิต ฝึกท างานร่วมกับผู้อื่น ฝึก
รับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม 
และปรับตัวใน สถานการณ์ต่าง ๆ 

-  ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนัก ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
และ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิด
หาวิธีที่ จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
แก้ปัญหา โดยเร่ิมต้นจากตัวนิสิตเอง 

-  น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนแนวคิดในชั้นเรียน 

4.3 ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ 
สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ได้ 

-  สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพ่ือฝึกให้
นิสิตสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง  ๆ  

-  ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้ และ

ตระหนัก ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม

และ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิด

หาวิธีที่ จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ

แก้ปัญหา โดยเร่ิมต้นจากตัวนิสิตเอง 
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 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือ

น าไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจหรือ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้ 

 

-   สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
รายวิชาต่าง  ๆเพ่ือพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 

-   ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 

-   ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  

-   ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

-   ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

5.2 ใช ้ภาษาในการสื่อสารได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 

- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา  -   ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
-   ประเมินจากคุณภาพรายงาน ที่แสดงถึง

ความสามารถในการสื่อสาร 
-   ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บ

รวบรวมข้อมูล น าเสนอได้เหมาะสม

กับสถานการณ์ 

 

-   ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ในทุกรายวิชา 

-   ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
ประกอบการน าเสนองาน 

 

-   ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
-   ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง

การสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการ
รู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

-   ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  

1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสากล  

2. ด้านความรู้ 2.1 บูรณาการความรู้ที่เรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การท างาน และการด าเนินชีวิตใน

สังคมพหุวัฒนธรรม 

2.2 มีความรู้ทางจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่จะน ามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านจุล

ชีววิทยา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 ประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.2 มีความใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องอย่างเป็น

ระบบ และแก้ไขปัญหาได้ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 
4.2 แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้หน้าที่ตนเอง เคารพผู้อื่น เพ่ือให้สามารถ

อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมได้ 
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจหรือวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาได้ 

5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก          ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 

มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21 ⚫ ⚪  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ○ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ 

มศว192 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚪ ⚫  ⚫    ⚫ ⚪ 

มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

⚪  ⚫ ⚫   ⚫ ⚪ ⚫  ⚫    ⚫ ⚪ 

มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ               

⚪  ⚫ ⚫   ⚫ ⚪ ⚫  ⚫    ⚫ ⚪ 

มศว195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚪  ⚫ ⚫ ○  ⚫ ⚪ 

มศว196 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 

⚪ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫        ⚫  

มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพ่ืออาชีพ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ○ 
   ⚫ ⚫ 

มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและและ
การเป็นผู้ประกอบการ   

⚫ ⚪  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ ⚫   ⚫   ⚫ ⚪     ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ 

มศว 292 วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

⚪ ⚫  ⚫   ⚫ ⚪  ⚪   ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต ⚫  ⚪ ⚫   ⚫ ⚫ ⚪  ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚪  

หมวดวิชาเฉพาะ  

-วิชำแกน                 

คณ115 แคลคูลัส 1 ⚫    ⚫   ⚫    ⚫  ⚫   

คม100 เคมีทั่วไป 1 ⚫    ⚫ ⚫  ⚫      ⚫  ⚪ 

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 ⚫ ⚪   ⚫ ⚫     ⚫ ○ 
 ⚫ ⚪  

ชว105 ชีววิทยาทั่วไป ⚫    
○ 

⚫ ⚫  ⚪  ⚫ ○ 
   ⚫ 

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ⚫    
○ 

⚫  ⚪ ⚫  ⚫     ⚫ 

ชว106 บูรณาการชีววิทยา ⚫ ⚪  
○ 

⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪  
○ ○ 

  ⚫ ⚪ 

ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป ⚫    ⚫  ⚪      ⚫  ⚫ ⚪ 

ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ⚫    ⚫        ⚫  ⚫  

คม109 หลักการเคมีทั่วไป ⚫    ⚫ ⚫  ⚪    
○ 

 ⚫  ⚪ 

คม191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 ⚫ ⚪   ⚫ ⚫   ⚪  
○ 

  ⚫ ⚪  

วจช201 จุลชีววิทยา ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫  

วจช202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫ ⚪ 

-วิชำบังคับ                 

คม221 เคมีอินทรีย์ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ⚫ ⚪   ○ ⚫      ○   ⚫  

คม241 ชีวเคมี 1 ⚫    ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫  

คม296 ปฏิบัติการชีวเคมี  ⚫ ⚪   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  

คม350 เคมีวิเคราะห์ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫    ○  ⚫ ⚪ ⚪ 

คม396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚪  

ชว341 พันธุศาสตร์ ⚫    ⚫   ⚫   ⚪     ⚪ 

วจช203 วิทยาเห็ดรา ⚫    ⚫  ⚫    ⚫     ⚫ 

วจช221 การจัดจ าแนกแบคทีเรีย ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪  ⚫    ⚫ ⚫ 

วจช302 วิทยาไวรัส ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪  ⚫    ⚫ ⚫ 

วจช303 สถิติทางจุลชีววิทยา ⚫    ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚪ ⚪ 

วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ⚫    ⚫   ⚫   ⚫     ⚫ 

วจช332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚪ 

วจช371 ความปลอดภัยทางชีวภาพและระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางอาหาร 

⚫ ⚫  ⚫ ○  ⚪ ⚫ ⚫  ⚫ ○   ⚫ ⚪ 

วจช391 การใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา ⚪ ⚫  ⚫ ○  ⚫ ⚪   ⚫    ⚫  

วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚪ ⚫    ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ 

วจช405 ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚪ 

วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 ⚫ ⚫   ⚫ ○  ⚫ ⚪   ⚫   ⚫ ⚫ 

วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  ⚪ ⚫     ⚫ 

วจช491 เตรียมสหกิจศึกษา ⚫   ⚫     ⚫    ⚫  ⚫ ⚪ 

วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา ⚫   ⚫ ○   ⚫    ○ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ 

วจช499 ฝึกงาน ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚪ 

วจช493 ทักษะเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน ⚫   ⚫     ⚫    ⚫  ⚪ ⚫ 

-วิชำเลือก                 

ชว203 ชีววิทยาของเซลล์ ⚫     ⚫  ⚪ ⚫  ⚫     ⚫ 

วจช204 หลักในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ⚫   ○ ⚫  ⚫ ⚪   ⚫   ⚫  ⚪ 

วจช272 จุลชีววิทยาทางอาหาร ⚫   ⚫   ⚫    ⚫    ⚪ ⚫ 

วจช277 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ⚫   ○ ⚫   ⚫   ⚫     ⚫ 

วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪  ⚫    ⚫ ⚫ 

วจช452 การป้องกันตัวเองของโฮสต์ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚪   ⚫    ⚫  

วจช461 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ ⚫    ⚫  ⚪ ⚫   ⚫    ⚪ ⚫ 

วจช462 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์ ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   ⚫  ⚫ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

วจช470 การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    ⚪ ⚫ 

วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚪ ⚫ 

วจช472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ⚫   ○ ⚫ ○ ⚫    ⚫   ⚪  ⚫ 

วจช473 พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    ⚪ ⚫ 

วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี ⚫    ⚫   ⚫    ⚫  ⚫  ⚪ 

วจช475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪  ⚫    ⚫ ⚫ 

วจช476 จุลชีววิทยาทางการเกษตร ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   ⚪ ⚪  

วจช477 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ⚫   ⚫ ○  ⚫   ⚫ ⚫   ⚪ ⚫  

วจช478 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการ
วิเคราะห์ทางการตลาด 

⚫   ⚫   ⚫    ⚫  ○  ⚪ ⚫ 

วจช479 เทคโนโลยีการหมัก ⚫   ⚫   ⚫    ⚫    ⚫ ⚪ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ.2559 
(ภาคผนวก ก)  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้ขณะนิสิตก าลังศึกษา 
  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ
รายวิชา ระดับช้ันปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน เครื่องมือ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการน าผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะ
รายวิชา โดยนิสิต มาใช้ประกอบการพิจารณารว่มดว้ย 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้หลงัจากนสิิตส าเรจ็การศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
• ประเมินจากความคดิเหน็ของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
  3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  3.2 ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  3.3 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  3.4 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหห้ลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็นครู ซ่ึง

จัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการสอน การใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผู้์เรียน การวิจัยเพ่ือ พัฒนาการ
เรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวชิา การประกันคุณภาพการศกึษา และระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง  

2. หลักสูตรช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 

3. หลักสูตรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ หรือจัดให้
สอน ร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

4. หลักสูตรก าหนดอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนประเมินและติดตาม 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม ่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย์ 
 1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

1.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้เก่ียวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์       
การเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผู้์เรียน การวิจัยเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และ
ระบบ สารสนเทศที่เก่ียวข้อง ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเน่ือง  

1.2  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ ของ   
สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  
 

 2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ  
2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน 

กับการบริการทางวิชาการแก่สังค เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยทางวิชาการ /

วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและระดบันานาชาติ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
      การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิตลอดระยะเวลาที่มกีารจดัการเรียนการสอน ในหลักสูตร ดังน้ี  

 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาข้ัน
ต่ า ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับ การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตง่ตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ าปรญิญาโทหรอืเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวชิาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้ บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

3) มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ป ีโดยน าความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์และ
พัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปล่ียนแปลงของ
นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาดว้ย 
 
2. บัณฑิต 
      -มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้ครอบคลุมผล
การเรียนรู้ ที่เทียบเคียงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตทีไ่ดง้านท า ภายในระยะเวลา 1 ป ีนับจาก
วันที่ ส าเร็จการศึกษา 

- หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตที่สะท้อนผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา  
  
3. นิสิต 
       - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและ
คุณสมบัติ ของนิสิตที่เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพ่ือให้นิสิต
มีความพร้อม ในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด 
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 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพของ นิสิตในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างจิตส านึกในการรับใช้สังคมและส่วนรวม เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 - หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  สังคม และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย แก่นิสิต โดยมีการก าหนดช่ัวโมงใหค้ าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าปรึกษาได ้
โดยหลักสูตรได้ออกแบบระบบที่ปรึกษาไว้ 2 ระบบดังน้ี  
  1.  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการลงทะเบียน 
การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต 
        2.  มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการท ากิจกรรมดา้นการพัฒนาศกัยภาพของนิสิต 
 - หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม ประเมิน 
และ ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการ ประเมินความพึงพอใจของผลการจัดการข้อร้องเรียน 
    - การอุทธรณ์ของนิสิต : มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน/อุทธรณ์เรื่องต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับวิชาการ  มีการก าหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์
เหล่าน้ันโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
       1. นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ

ประเมินผล 
       2.  จัดช่องทางรับค ารอ้งเพ่ือการขออุทธรณข์องนิสิต 
      3.  จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 
 
4. อาจารย์ 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้
เก่ียวกับหลักการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้  การใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู ้รวมถึงกฎหมายและจรยิธรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ 
ให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร  (UK 
Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มึความเช่ียวชาญในสาขาวิชา การวิจัย 
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การบริการวิชาการ และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 
 - มีการก ากับติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรให้มคีุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทาง วิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มคีวามเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 
ชุดวิชา และรายวิชา ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based Education) และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านเทคนิคการเรียนรู้ เชิงรุก  (Active 
Learning) ที่หลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การส่ือสาร และการท างาน การบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน การฝึกงาน และการวิจัย 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 - มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในรายวิชาหรือ
เน้ือหาที่สอน โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้  
 - มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจรงิ ด้วยวิธีการและเครื่องมอืที่หลากหลาย มีเกณฑ์การประเมินและ
การ ตัดสินผลที่ชัดเจนและเช่ือถือได้ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 - มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จ าเป็น ต่อการเรียนการสอน ทั้งด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวก ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่ก าหนดได้  โดยมีกระบวนการดงัน้ี  

 

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่มีอยู่เดิม 

- หลักสูตรมีระบบการด าเนินงานเพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนิสิตเพียงพออยู่เสมอ ใน

ระหว่างปีหลักสูตรร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาท าการส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือประเมินสภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ความ
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เพียงพอ รวมถึงความต้องการและความจ าเป็นของครภัุณฑ์ต่างๆ ส ารวจความพรอ้มของห้องเรียนร่วมกับคณะ

วิทยาศาสตร์และส ารวจความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนประจ าใน

ห้องปฏิบัติการร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา 

 

การจัดหาสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ส าหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา จัดท าระบบและกลไก โดยการประชุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาเพ่ือวางแผนบริหารงบประมาณ ทรัพยากรที่มีอยู่

เดิม ความเพียงพอของทรัพยากร และการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ิมเติมและท าการส ารวจส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู้จากอาจารย์ และนิสิต จากน้ันอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ และ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาของหลักสูตร ด้วยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

และงบประมาณเงินรายได้ และเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผน คณะวิทยาศาสตร์ในข้ันตอนการจัดซ้ือ และ

กรรมการประจ าหลักสูตรจัดหาหนังสือและวารสารทีเ่ก่ียวข้องไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์

ประจ าหลักสูตรจะพิจารณาหนังสือและวารสารเสนอส านักหอสมุด ให้มีการส่ังซ้ือหนังสือ วารสาร และต ารา

เพ่ิมข้ึนให้ครอบคลุมในทุกด้านของจุลชีววิทยา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 - มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่มีต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรบัปรุง 
 

การประเมินความเพียงพอของสิง่สนับสนุนการเรียนรู ้ 

- หลักสูตรมีระบบการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกปีการศึกษา โดยให้นิสิตปัจจุบัน นิสิตที่

จบจากหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ท าการประเมินความเพียงพอ

และความพึงพอใจของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จากน้ันน าผลการประเมินส่ิงสนับสนุนกา รเรียนรู้และ

ข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือวางแผนการปรับรุงระบบการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในรอบปี

การศึกษาต่อไป 
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7.   ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 
2565 

ปีท่ี 2 
2566 

ปีท่ี 3 
2567 

ปีท่ี 4 
2568 

ปีท่ี 5 
2569 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ  
      ประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
      ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน 
      การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
      รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
      หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการ 
      ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
      ด้านการจัดการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
      หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   (ถ้ามี) ได้รับการ 
      พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
        หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
        ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - ✓ 

 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลกัสตูร 
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
- มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และน าผลการ

ประเมินมา วิเคราะห์เพ่ือปรับปรงุ (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้เหมาะสม  
 - มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริงดว้ยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การมีส่วน

ร่วมใน การท ากิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การน าเสนองาน การประเมินช้ินงาน ผลงาน 
รายงาน หรือการสอบ  

- มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจรงิ โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย อาทิ ผู้สอน 
ผู้เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหล่งฝึกประสบการณ ์ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิาโดยนิสิต 
 มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา/คณะ/ส่วนงาน (ถ้ามี) 

☐ ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 
2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนิสิตปัจจุบนั 
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ าเร็จการศกึษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
- ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ     

ตัวบ่งช้ีการก ากับมาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบ ที่ 1)  
- ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตามรูปแบบที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาทีไ่ดร้ับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ไดจ้ากนิสิต บัณฑิต ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือทราบปัญหาการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และน าสู่การวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการ
ด าเนินงาน ของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรงุหลักสูตรใหม้ีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก 5 ป ี
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรบัปรุง) 
ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวชิาตามแนวทาง AUN-QA 
ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรงุหลักสูตร 
ภาคผนวก ซ  ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังรายวิชา (CLOs ) ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์ของหลักสูตร  
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 : ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 : ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 : ดร.ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 : ดร.สุดารัตน์ เล็ดลอด 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

1. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เห็นควรให้ปรับแก้ตามบริบทที่สอดคล้อง
ของภาควิชา   

ได้ ด า เนินการป รับแก้ ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. แก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แตกต่างจากฉบับเดิม  

ได้ด าเนินการปรับแก้ให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
ปัจจุบัน  

 

3. หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ใน
ส่วนของข้อ 1.3.2 ควรเพ่ิม ELO ที่
เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพด้าน          
จุลชีววิทยา เช่น ISO 17025 , ISO7218, 
GMP, HACCP เป็นต้น  
 

 ห ลัก สู ต ร มี  ELO4  คื อ  ส าม าร ถ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม
และความปลอดภัยทางชีวภาพ ใน
การท างาน ได้ อ ย่ างถู กต้ อ งต าม
จ รร ย า บ รร ณ ข อ ง วิ ช า ชี พ  ซึ่ ง
ครอบคลุมในหัวข้อที่ผู้ทรงเสนอแนะ 
และหลักสูตรจัดให้มีการอบรมเพ่ือให้
ได้ รับใบ รับรองทางด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหารสากล  
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

4. ผล ลัพธ์ ก ารเรียน รู้ที่ ค าดหวั งขอ ง
หลักสูตรเม่ือสิ้นปีการศึกษาในชั้นเรียนที่1 
ข้อ ELO 1 และข้อ  2 ไม่สอดคล้องกับ
แผนการเรียนนิสิต ไม่สามารถมีผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ระบุได้เพราะเรียนจุลชีววิทยา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 แผนการเรียนในชั้นปีที่ 1นิสิตจะได้
เรียนรายวิช าวิทยาศาสตร์พ้ืน ฐาน 
และจุลชีววิทยา ดังนั้นจึงครอบคลุม 
ผลลัพธ์ก ารเรียน รู้ที่ ค าดหวังของ
หลักสูตรได้ว่า ELO1 สามารถอธิบาย
หลักการทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
และจุลชีววิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะในการใช้
เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องตาม ELO 2 

5. เสนอให้พิจารณา รายวิชา วจช101 
ภาพรวมจุลชีววิทยา  

โดยได้ท าการตัดรายวิชานี้ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรง   

 

6. เสนอปรับชุดวิชา จุลชีววิทยาอาหาร
และอุตสาหกรรม เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน
เลือก 

ทางหลักสู ตรฯ  ได้น าไป พิจารณาร่วมกับ
ภาควิชา ฯ และเห็นด้วยที่จะปรับให้ ชุดวิชา 
จุลชี ววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม เป็น
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก 

 

7. ควรเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษในส่วน
วิชาเลือก 

 หลักสูตรได้ เปิดชุดวิชา
“ภาษาอังกฤษส าหรับนักจุล
ชีววิทยา” ในรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิด
สอนให้แก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย  

8. รายวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ควร
เพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาทาง
เภสัชวิทยาด้วย หรือ อุตสาหกรรมยา เช่น 
หลักการทดสอบความไวของยา 

 วจช451จุลชีววิทยาทางการแพทย์              
มีค าอธิบายรายวิชาที่ระบุถึงหลักการ
ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้าน 
จุลชีพ ครอบคลุมที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะน า   

9. เสนอแก้ไขชื่อรายวิชา  
วจช203 วิทยาเห็ดรา  
วจช272 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
วจช302 วิทยาไวรัส 
วจช477 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอาหาร 
วจช204 หลักในการเพาะเลี้ยงเซลล์ 

 

เปลี่ยนเป็น  “ราวิทยา” 
เปลี่ยนเป็น “จุลชีววิทยาอาหาร” 
เปลี่ยนเป็น  “ไวรัสวิทยา” 
เปลี่ยนเป็น“การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร” 
เปลี่ยนเป็น “หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์” 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

10. แก้ไขค าอธิบายรายวิชา  
วจช203 วิทยาเห็ดรา  
วจช221 การจัดจ าแนกแบคทีเรีย 

วจช302 วิทยาไวรัส 

 

ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาจาก “การจัด
หมวดหมู่” เป็น “การจัดจ าแนก” 

 

11. แก้ไขค าอธิบายรายวิชา  
วจช277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
วจช204 หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี 
วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน     
วจช475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร  

วจช479 เทคโนโลยีการหมัก         

 

ปรับแก้ค าอธิบายใหม่ ตามค าแนะน าของ          
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

12. ค าอธิบายรายวิชา โดยเฉพาะ หมวด
วิชาเฉพาะด้าน ควรระบุถึงการสอน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ 
รวมถึงระบบคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

แก้ไขค าอธิบาย และชื่อรายวิชา วจช371 
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า       
       

 

13.เพ่ิมเติมในส่วนของ หมวดที่ 6 สร้าง
เครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะ
วิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  

แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ   
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรงุ) 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรงุ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 
 
1. ช่ือหลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2. เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังน้ี 
1) มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีววิทยา สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

การแพทย์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ  
2) มีความสามารถศกึษาคน้คว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพ่ือน าไปประยุกตใ์ช้ในการประกอบอาชีพ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจน

มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
1) ELO1 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและจุลชีววิทยา ทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบตัิ 

2) ELO2 สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยาได้

อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

3) ELO3 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการหลักการทางจุลชีววิทยาและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย   

4) ELO4 สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการท างานได้

อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

5) ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นองค์ความรู้ และมีทักษะส่ือสารในการน าเสนอ

ข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้อย่างมีจรยิธรรมทางวิชาการ 

6) ELO6 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะรบัใช้สังคม 

 

*หมายเหตุ ใช้ค ากิริยาแสดงพฤติกรรมทีส่ามารถวัดและสังเกตได้ 
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5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคณุสมบตัิเปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) 5 ปีย้อนหลัง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2544 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), 2547 
Ph.D. (Natural Science and 
Technology), 2551 

4 5 2 3 - 

2 ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)       
        (จุลชีววิทยา), 2548 
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2553 

3 2 2 2 1 

3 ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
(ชีววิทยา), 2544 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2548  
Ph.D. (Soils & 
Biogeochemistry), 2557  

- 1 2 1 - 

4 อ.ดร.พิรพรรณ พลบุรี วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
(ชีววิทยา), 2552 

ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2558 

3 1 1 2 - 

5 อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548 
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์), 

2551 
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ), 2555   

- 2 3 2 - 

 
6. สมรรถนะ/ความเช่ียวชาญของอาจารย์ในหลักสูตรทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลุ ELOs 

6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมอือาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 
Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/
รายวิชา) 

6.2 สมรรถนะด้านการวิจัย  
6.3 สมรรถนะด้านบริการวิชาการ 
6.4 ความเช่ียวชาญเฉพาะในสาขา 
6.5 อ่ืนๆ ................................................ 
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 ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จ านวนอาจารย์
ประจ าที่เข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 
SWU-BEST: Effective Online Teaching ภายใน 5 ✓     

UKPSF ภายใน 3 ✓     

การเขียนรายงานการประเมินตนองตามเกณฑ์ AUN-
QA ภายใน 3 

✓     

Visual Slide Presentation ภายใน 2 ✓     

SAR Writing ภายใน 3 ✓     

การวัดประเมินที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ภายใน 1 ✓     

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนออนไลน์ส าหรับผู้
เร่ิมต้น 

ภายใน 3 ✓     

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ 

ภายใน 1 ✓     

อบรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ภายใน 1 ✓     

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
(รุ่นที่ 2) 

ภายใน 1 ✓     

Online Active Learning and Assessment ภายใน 1 ✓     

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร หัวข้อ การสร้างหลักสูตร
ออนไลน์ด้วย Moodle 1 

ภายใน 1 ✓     

ท าอย่างไรให้งานวิจัยพ้ืนฐานสามารถน าไปใช้ได้จริง ภายนอก 2  ✓    

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายนอก 1  ✓    

แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน
ตามกรอบงานวิจัยของชาติ ภายใต้ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ภายใน 5  ✓    

การระดมสมองเพ่ือเขียนโครงการวิจัยในการขอทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ภายใน 5  ✓    

วิทยากรโครงการบริการวิชาการ: โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง Microbiology for Barista 

ภายใน 5   ✓   

วิทยากรโครงการบริการวิชาการ: โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
พ้ืนฐานและการท าสไลด์ถาวร 

ภายใน 5   ✓   

วิทยากรโครงการบริการวิชาการ: โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร
และการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างจุลินทรีย์ 

ภายใน 5   ✓   

จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่บุคคลท่ัวไป : More's 
coffee more education : Ep.1 Let's create your 

ภายใน 1   ✓   
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 ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จ านวนอาจารย์
ประจ าที่เข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 
favorite cup of coffee  
เสวนาเร่ืองทิศทางการตลาดและการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตกาแฟไทย ภายนอก 2 

   ✓  

บรรยายพิเศษเร่ือง Coffee chemistry ภายนอก 1    ✓  
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเก่ียวกับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม 

ภายนอก 3    ✓  

โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านเมแทโบโลมิกส์ทาง
คลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระดับสูง 

ภายนอก 1    ✓  

อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

ภายนอก 1    ✓  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจ าแนกไลเคนเบ้ืองต้น ภายนอก 1    ✓  

 
7. รางวัล / การยกย่องชมเชย ที่นิสิตหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รบั (ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 
 

ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 

2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมหัวข้อ Rapid DNA Strip 
test for Covid-19 (Gold award) at the international 
British innovation, invention, technology expo 
(IBIX2020) on 15 December 2020 (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) 
2. ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากผลงาน เร่ือง ชุ ดของไพรเมอร์ 
และตัวตรวจจับส าเร็จรูป หรือโพรบสังเคราะห์ที่อยู่บนอนุภาค
นาโนของโลหะทองค า โดยใช้ยีน ลิสเทอริโอไลซิน โอ  ห รือ 
Listeriolysin O (hyl), วิธีการตรวจสอบสารพันธุกรรมและชุด
ตรวจสอบสารพันธุกรรม ส าหรับตรวจหาเชื้อแลคทีเรียโมโนไซ
โตจิเนสในอาหาร 

2564 นางสาวธัญญารัตน์ เพียรมาก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการน าเสนอแบบบรรยายของ
นิสิตเครือเทางาม ระดับปริญญาตรี (ภาษาไทย) ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังที่ 12 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เม่ือวันที่ 6-7 พฤษภาคม 
2564 

2563 น.ส.ภัสร์ศิตา วิสมล และ น.ส.พิมพ์นภา 

รุนบาง 

รางวัลการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในโครงการ SCI Fair-
Senior Project Presentation for 2020  จากงานวิจัยเ ร่ือ ง 
Isolation and evaluation of probiotic potential of 
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ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 

lactic acid bacteria isolated from poultry intestine.  
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ 

2563 นายปานเทพ บุญญาวัฒนานันท์ รางวัลการน า เสนอผลงานแบบโปส เตอ ร์ SCI Fair-Senior 
Project Presentation for 2 0 2 0  จ า ก ง า น วิ จั ย เ ร่ื อ ง 
Optimization condition for Bacillus subtilis strain 
OK1101  production for the elimination of weedy rice. 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 

2563 น.ส.อาทิติยาภรณ์ ทองอินทร์ ราง วั ล ช ม เ ช ย  SCI Fair-Senior Project Presentation for 
2020  จากงานวิจัยเร่ือง Effect of vegetables as prebiotics 
on growth characteristics of probiotic Lactobacillus 
salivalius. อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลัย ทวีโชติ
ภัทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร ตันตโยทัย (อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม) 

2562 นางสาวปวีณ์ธิดา อุดมการณ์ และ 
 นายธนพล พุทธพรพจน์ 

รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 

คร้ังที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 2  

พ.ค . 256 2 จัด โดย  ค ณะวิท ย าศ าส ต ร์แ ละเทค โน โล ยี 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี จ.ปทุมธ านี  จาก

ผลงานวิจัย เร่ือง "การประยุกต์ใช้ Streptomyces sp. สายพันธุ์ 

AT-14898 เพ่ือควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว " อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผศ.ดร.สุขมาภรณ์ กระจ่างสังข์  

2562 นายสิรวิชญ์ เสพศิริสุข รอ งช น ะเลิ ศอั น ดั บ  2 ใ น ก ารป ร ะก วด โค รง ง าน วิ จั ย

ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุ รี วันที่  2  พ .ค . 2562 จัดโดย  คณะวิทย าศาสต ร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

จากผลงานวิจัย เร่ือง "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต

สารสีจากเชื้อ รา Monascus purpureus 11 -1 โดยการหมัก

แบบของแข็งบนข้าวเสียเหลือทิ้ง และประยุกต์ใช้สารสกัดสีท า

สบู่ต้านเชื้อจุลินทรีย์" อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม  
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ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 

2562 น.ส.ณัฐสฎา แสงดาว ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโปสเตอร์วิชาการ ใน “งาน

แข่งขันกีฬา-วิชาการงานจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 16” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เ ม่ือ

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในหัวข้องานวิจัยเร่ือง “การควบคุมโรค

หลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้สดหลากหลายชนิดด้วยวิธีการทาง

ชีวภาพโดยใช้สารระเหยจาก Streptomyces sp. สายพันธุ์ AT-

14898” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์  

2561 นายอภิรติ  สุขประสิทธิ์ชัย รางวั ล รองชน ะเลิ ศอัน ดับ  1 เห รียญ เงิ น  การประกว ด

โครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 4 (กลุ่มชีววิทยา)" เม่ือวันที่ 

31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี จ.ปทุมธ านี จาก

ผลงานวิจัย เร่ือง “การควบคุมโรคบนผลผลิตสดหลังการเก็บ

เกี่ยว โดยสารระเหยที่ ผลิตจากเอนโดไฟติก Streptomyces 

spp.” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์  

 
8. รายละเอียดเก่ียวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานข้อมูลตั้งแตป่ีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร/เปิดรับนิสิต) 
 

ปีการศึกษา 

การรับ 
ร้อยละ 

การคงอยู่* 

ร้อยละ 
การส าเร็จ 

การศึกษา** 

ร้อยละการประกอบอาชีพ** ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ของบัณฑิตที่มี 
ต่อหลักสูตร** 

ค่าเฉลี่ย ความพึง
พอใจ ของผู้ใช้

บัณฑิต** 
จ านวนใน 

แผนการรับ 
จ านวน
รับจริง 

ตรงวุฒิ เกี่ยวข้อง อิสระ 

2559 60 57 75.44 97.50 32 0 0 4.50 4.10 

2560 60 50 84.31 94.44 - - - - - 

2561 60 60 66.67 - - - - - - 

2562 70 64 60.66 - - - - - - 

2563 70 50 92.16 - - - - - - 

 
* ร้อยละการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา =  จ านวนรับ - จ านวนลาออก x 100  
            จ านวนรับ 
* ร้อยละของการส าเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เป็นข้อมูลเฉพาะ 
ของบัณฑิตในแต่ละรุ่นตามปีการศึกษาที่เข้าศึกษา ดังนั้น นิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560-2563 จึงยังไม่มีข้อมูลเหล่านี้ 
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9. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คณุภาพการจดัการศึกษาในหลักสูตรเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ 
      9.1  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพในการบรหิารจัดการหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์   
      9.2  คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความสามารถและความช านาญและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้

เป็นอย่างดี       
      9.3  นิสิตส่วนใหญ่ที่รับเข้ามคีุณภาพเหมาะสมในการเรียนในหลักสูตร 
      9.4  ภาควิชามีระบบช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการจดัการศึกษาให้หลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
10. ปัจจัยส าคัญทีท่ าใหคุ้ณภาพการจดัการศกึษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 
      10.1  ส่ิงสนับสนุน ควรทบทวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามผลที่คาดหวัง เช่น 
คอมพิวเตอร์  สัญญาอินเตอร์เน็ต แหล่งสืบค้นข้อมูลออนไลน์  
      10.2  อัตราการคงอยู่ของนิสิต หลักสูตรต้องวิเคราะห ์dropout rates เพ่ือน าข้อมูลมา 
วิเคราะห์ในการปรับปรุง และพัฒนาในการดึงดูดนิสิตให้คงอยู่ในหลักสูตร 
 
 

********************************************* 
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ภาคผนวก จ  ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ข้อมูลผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA  
 

1. ความสัมพันธ์ระหวา่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัอุดมศกึษา (TQF) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-

QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ELO1 อธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและจุลชีววิทยา 
ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

    •      • •  •   

ELO2 สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานและ
เครื่องมือชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย 

• •  • • • • •  • • •  • • • 

ELO3 สามารถประยุกต์และบูรณาการ
หลักการทางจุลชีววิทยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบผ่านกระบวนการวิจัย   

   • • • • • • • • • • • • • 

ELO4 สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ในการท างานได้อย่างถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

• •  • • • • • •  • • •  • • 

ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นองค์ความรู้ มีทักษะ
สื่อสารในการน าเสนอข้อมูลทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างมีจริยธรรมทาง
วิชาการ 

•  • •  • • • • •  • • • • • 

ELO6 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิต
สาธารณะรับใช้สังคม 

• • • •       • • •    
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  
 

ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู้ 

(Knowledge) 
ELO1 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และจุลชีววิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ 

SS1 มีความรู้ทางจุลชีววิทยาพื้นฐานและประยุกต์ GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

GS3 ทักษะการสืบค้น    

K1 คุณลักษณะและความส าคัญของจุลินทรีย์ 

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K3 การแยกและจัดจ าแนกจุลินทรีย์ 

K4 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดลอ้ม อาหาร การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการแพทย์ 
 

SS9 มีความรู้หลักการ ทฤษฎีและปฏบิัติทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

GS3 ทักษะการสืบค้น    

K9 หลักการ ทฤษฎีและปฏบิัติทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

SS2 มีทักษะปฏิบัติการทางจุลชีววทิยา GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS3 ทักษะการสืบค้น 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K3 การแยกและจัดจ าแนกจุลินทรีย์ 

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดลอ้ม อาหาร การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการแพทย์ 

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
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ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู้ 

(Knowledge) 
GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ    

ELO2 สามารถใช้เคร่ืองมือพื้นฐานและเคร่ืองมือ
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววทิยา
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

SS2 มีทักษะปฏิบัติการทางจุลชีววทิยา GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS3 ทักษะการสืบค้น 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ   

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K3 การแยกและจัดจ าแนกจุลินทรีย์ 

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดลอ้ม อาหาร การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการแพทย์ 

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

SS3 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

ELO3 สามารถประยุกต์และบูรณาการหลักการ
ทางจุลชีววิทยาและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย   

 

SS1 มีความรู้ทางจุลชีววิทยาพื้นฐานและประยุกต์ 

 

GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

GS3 ทักษะการสืบค้น 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น 

K1 คุณลักษณะและความส าคัญของจุลินทรีย์ 

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K3 การแยกและจัดจ าแนกจุลินทรีย์, K4 สรีรวิทยาและพันธุ
ศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมและ
การแพทย์ 
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ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู้ 

(Knowledge) 
GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ    
SS2 มีทักษะปฏิบัติการทางจุลชีววทิยา GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS3 ทักษะการสืบค้น 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ      

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K3 การแยกและจัดจ าแนกจุลินทรีย์ 

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดลอ้ม อาหาร การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการแพทย์ 

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

SS3 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา  

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น   

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

SS4 จัดการเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ    

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ   

SS5 บูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยากับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

GS1 ทักษะสื่อสาร K1 คุณลักษณะและความส าคัญของจุลินทรีย์ 



  

109 

 

ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู้ 

(Knowledge) 
GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

GS3 ทักษะการสืบค้น 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ    

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K3 การแยกและจัดจ าแนกจุลินทรีย์ 

K4 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดลอ้ม อาหาร การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการแพทย์ 

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ  

K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

 

SS6 มีความรู้ทางด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ  

GS3 ทักษะการสืบค้น 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ    

K1 คุณลักษณะและความส าคัญของจุลินทรีย์ 

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K3 การแยกและจัดจ าแนกจุลินทรีย์,  

K4 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดลอ้ม อาหาร การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการแพทย์ 

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
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ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู้ 

(Knowledge) 
K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ  

K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

SS7 สืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

GS3 ทักษะการสืบค้น 

K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

 

ELO4 สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม
และความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการท างานได้
อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

SS3 จัดการเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ     

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

SS6 มีความรู้ทางด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ, GS3 ทักษะการ
สืบค้น 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา   

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ      

K1 คุณลักษณะและความส าคัญของจุลินทรีย์ 

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

K3 การแยกและจัดจ าแนกจุลินทรีย์ 

K4 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดลอ้ม อาหาร การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการแพทย์ 

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ  
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ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู้ 

(Knowledge) 
K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

 

ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นองค์ความรู้ มีทักษะสื่อสารในการน าเสนอ
ข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้อย่างมีจริยธรรมทาง
วิชาการ 

SS7 สืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ GS1 ทักษะสื่อสาร 

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

GS3 ทักษะการสืบค้น 

K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

 

ELO6 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีจิตสาธารณะรับใช้สังคม 

SS8 ท างานร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบงานกลุ่ม เช่นการ
ท ารายงานในวิชาเรียนทางจุลชีววิทยา และการ
น าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา 

GS5 ท างานร่วมกับผู้อื่น 

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี/สมรรถนะรายช้ันป ี
 

ช้ันปีที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร 

1 อธิบายหลักการพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาและปฏิบตัิการพ้ืนฐาน  

2 สามารถอธิบายและประยุกตใ์ช้ความรู้ทางจลุชีววิทยาในสาขาวิชาเฉพาะและปฏิบัตกิารได้อย่างปลอดภัย  

3 
มีความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือช้ันสูงและเทคนิคทางจุลชีววิทยารวมทัง้ มีความสามารถในการสืบคน้ข้อมูลและน าเสนอ 
องค์ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมจีิตสาธารณะรับใช้สังคม 

4 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น น าเสนอ และประมวลความรูอ้ย่างมจีริยธรรมทางวิชาการ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจติ
สาธารณะรับใช้สังคม ประยุกต์ใช้เครือ่งมือช้ันสูงและเทคนิคทางจุลชีววิทยาในการท าวิจยั และแก้ปัญหางานวิจัยทางทางจุลชีววิทยาได ้ 
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ช้ันปีที่ ELO1 อธิบายหลักการ

หลักการทางวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานและจุลชีววิทยา 

ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

ELO2 สามารถใช้

เครื่องมือพ้ืนฐานและ

เครื่องมือช้ันสูงทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับจุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัย 

ELO3 สามารถ

ประยุกต์และบูรณา

การหลักการทาง 

จุลชีววิทยาและศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ

แก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบผ่าน

กระบวนการวิจัย   

ELO4 สามารถ

ประยุกต์ใช้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

ในการท างานได้อย่าง

ถูกต้องตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

ELO5 สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นองค์ความรู้  

มีทักษะสื่อสารในการ

น าเสนอข้อมูลทางจุล

ชีววิทยาได้อย่างมี

จริยธรรมทางวิชาการ 

ELO6 สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีจิต

สาธารณะรับใช้สังคม 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน       

1.วิชาแกน        

1.1 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1       

คม100 เคมีทั่วไป 1       

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       

ชว106 ชีววิทยา  1       

ชว196 ปฏิบัติการชีววิทยา  1       

1.2 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2       

คณ115 แคลคูลัส 1       

ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป       

ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป       

1.3 ชุดวิชาแกนเฉพาะสาขา       

ชว106 บูรณาการชีววิทยา       
คม109 หลักการเคมีทั่วไป       
คม191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2       
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ช้ันปีที่ ELO1 อธิบายหลักการ

หลักการทางวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานและจุลชีววิทยา 

ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

ELO2 สามารถใช้

เครื่องมือพ้ืนฐานและ

เครื่องมือช้ันสูงทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับจุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัย 

ELO3 สามารถ

ประยุกต์และบูรณา

การหลักการทาง 

จุลชีววิทยาและศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ

แก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบผ่าน

กระบวนการวิจัย   

ELO4 สามารถ

ประยุกต์ใช้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

ในการท างานได้อย่าง

ถูกต้องตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

ELO5 สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นองค์ความรู้ มี

ทักษะสื่อสารในการ

น าเสนอข้อมูลทาง 

จุลชีววิทยาได้อย่างมี

จริยธรรมทางวิชาการ 

ELO6 สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีจิต

สาธารณะรับใช้สังคม 

วจช201 จุลชีววิทยา       
วจช202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       
2.วิชาบังคับ       
2.1 ชุดรายวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์       

คม350 เคมีวิเคราะห์       
คม396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์       
คม221 เคมีอินทรีย์       
คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์       
2.2 ชุดวิชาการจัดระบบของแบคทีเรียและเห็ดรา       
วจช203 ราวิทยา       
วจช221 การจัดจ าแนกแบคทีเรีย       
2.3 ชุดวิชาพันธุศาสตร์       
ชว341 พันธุศาสตร์       
วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์       
2.4 ชุดวิชาชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิทยา      
คม241 ชีวเคมี 1       
คม296 ปฏิบัติการชีวเคมี        
วจช302 วิทยาไวรัส       
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ช้ันปีที่ ELO1 อธิบายหลักการ

หลักการทางวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานและจุลชีววิทยา 

ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

ELO2 สามารถใช้

เครื่องมือพ้ืนฐานและ

เครื่องมือช้ันสูงทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับจุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัย 

ELO3 สามารถ

ประยุกต์และบูรณา

การหลักการทางจุล

ชีววิทยาและศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือการ

แก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบผ่าน

กระบวนการวิจัย   

ELO4 สามารถ

ประยุกต์ใช้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

ในการท างานได้อย่าง

ถูกต้องตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

ELO5 สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นองค์ความรู้ มี

ทักษะสื่อสารในการ

น าเสนอข้อมูลทางจุล

ชีววิทยาได้อย่างมี

จริยธรรมทางวิชาการ 

ELO6 สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีจิต

สาธารณะรับใช้สังคม 

วจช332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์       
2.5 ชุดวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และการวิเคราะห์ข้อมูล                                                             
วจช303 สถิติทางจุลชีววิทยา       
วจช391 การใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา       

วจช371 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการ
จัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา       

      

2.6 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา      
วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1       
วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา       
วจช405 ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา       
2.7 ชุดวิชาฝึกงาน   
วจช499 ฝึกงาน       
วจช493 ทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อการ

ท างาน 
      

2.8 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยาส าหรับนิสิตฝกึงาน  
วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา       
วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2       
2.9 ชุดวิชาสหกิจศึกษา  
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ช้ันปีที่ ELO1 อธิบายหลักการ

หลักการทางวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานและจุลชีววิทยา 

ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

ELO2 สามารถใช้

เครื่องมือพ้ืนฐานและ

เครื่องมือช้ันสูงทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับจุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัย 

ELO3 สามารถ

ประยุกต์และบูรณา

การหลักการทาง 

จุลชีววิทยาและศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ

แก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบผ่าน

กระบวนการวิจัย   

ELO4 สามารถ

ประยุกต์ใช้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

ในการท างานได้อย่าง

ถูกต้องตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

ELO5 สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นองค์ความรู้  

มีทักษะสื่อสารในการ

น าเสนอข้อมูลทางจุล

ชีววิทยาได้อย่างมี

จริยธรรมทางวิชาการ 

ELO6 สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีจิต

สาธารณะรับใช้สังคม 

วจช491 เตรียมสหกิจศึกษา       
วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา       
3. วิชาเลือก       
3.1 ชุดวิชาชีววิทยาของเซลล์       

ชว203 ชีววิทยาของเซลล์       
ชว454 วิทยาภูมิคุ้มกัน          
3.2 ชุดวิชาจุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม       
วจช277 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม       
วจช272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความ

ปลอดภัยทางอาหาร  
      

3.3 ชุดวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทยแ์ละการป้องกันตัวเองของโฮสต์      
วจช452 การป้องกันตัวเองของโฮสต์          
วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์       
3.4 ชุดวิชาเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและชีวสารสนเทศ      
วจช461 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ ดีเอ็นเอ       
วจช462 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์       
3.5 ชุดวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการเกษตร       
วจช475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม       
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ช้ันปีที่ ELO1 อธิบายหลักการ

หลักการทางวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานและจุลชีววิทยา 

ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

ELO2 สามารถใช้

เครื่องมือพ้ืนฐานและ

เครื่องมือช้ันสูงทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับจุลชีววิทยาได้อย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัย 

ELO3 สามารถ

ประยุกต์และบูรณา

การหลักการทางจุล

ชีววิทยาและศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือการ

แก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบผ่าน

กระบวนการวิจัย   

ELO4 สามารถ

ประยุกต์ใช้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

ในการท างานได้อย่าง

ถูกต้องตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

ELO5 สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นองค์ความรู้ มี

ทักษะสื่อสารในการ

น าเสนอข้อมูลทางจุล

ชีววิทยาได้อย่างมี

จริยธรรมทางวิชาการ 

ELO6 สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีจิต

สาธารณะรับใช้สังคม 

วจช476 จุลชีววิทยาทางการเกษตร       
3.6 ชุดวิชาจุลินทรียด์ินและนิเวศวิทยา       
วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน       
วจช472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์       

3.7  ชุ ด วิ ช าพลั ง งานท ดแ ท นแ ล ะก ารฟื้ นฟู
สิ่งแวดล้อมจากจุลินทรีย์ 

      

วจช473 พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์       
วจช470 การฟิ้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธ ี       
3.8 ชุดวิชาเทคโนโลยีการหมัก       
วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี       
วจช479 เทคโนโลยีการหมัก       
3.9 ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์       
วจช477 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร       

วจช478 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการ
วิเคราะห์ทางการตลาด 
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
รายละเอียด หน่วยกิต ความรู้ท่ีได้ % สอดคล้องกับ ELO ชั้นปีท่ีเรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

   -ชุดวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 24 ความรู้ทั่วไป 18.7 ELO 6 1-2 

   -ชุดวิชาภาษาอังกฤษ 6 ทกัษะภาษาต่างประเทศ 4.7 ELO 5 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   

2.1 วิชาแกน 24 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและ           

จุลชีววิทยาเบื้องต้น 

18.7 ELO 1 และ ELO 2 1 

2.2  วิชาบังคับ 50 ความรู้เฉพาะด้านจุลชีววิทยา 

ชีวเคมี เคร่ืองมือขั้นสูง และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ 

39.4 ELO 1-6 2-4 

2.3 วิชาเลือก 12 ความรู้เฉพาะทางด้านจุลินทรีย์ทาง 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม 

การเกษตร การแพทย์ และ       

ทางพันธุศาสตร์สมัยใหม่   

8.7 ELO 1-6 2-4 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 12 ความรู้ทั่วไป 9.4 ELO 6 1-4 
รวม 127 

126 
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5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับกลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู ้
 

ELOs กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและจุลชีววิทยา ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบตัิ 

1. ด าเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัโดย
แนะน าวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

2. จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา การท าแบบฝึกหัด    
การเรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

1. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  

2. การทดสอบย่อย 
3. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา  
4. การจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ  
5. การน าเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ 
6. โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

2. สามารถใช้เคร่ืองมือพื้นฐานและเคร่ืองมือชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับจุลชีววทิยาได้อย่างถกูต้อง ปลอดภยั 

1. ด าเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
แนะน าวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

2. จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา การท าแบบฝึกหัด การ
เรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

1. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  

2. การทดสอบย่อย 
3. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
4. การจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 
5. การน าเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ 
6. โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

3. สามารถประยุกต์และบูรณาการหลักการทางจุลชีววิทยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย   

1. ด าเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
แนะน าวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 
 

1. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  

2. การน าเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ 
3. โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 
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ELOs กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4. สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ในการท างานได้อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. ด าเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
แนะน าวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษาะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

3. จัดให้มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์จริง 

1. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  

2. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
3. การน าเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ 
4. โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นองค์ความรู้ มีทักษะ
สื่อสารในการน าเสนอข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้อย่างมีจริยธรรมทาง
วิชาการ 

1. ด าเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
แนะน าวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

2. จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา การท าแบบฝึกหัด การ
เรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็น
รายกลุ่ม 

3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม  

4. มีรายวิชาฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การมอบหมายงานให้สืบค้น จัดการประมวลผลและแปล
ความหมายข้อมูลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 
 
 

1. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

3. การน าเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ 
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ELOs กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
6. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะ
รับใช้สังคม 

1. จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา การท าแบบฝึกหัด การ
เรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็น
รายกลุ่ม 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม  

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

4. การมอบหมายงานให้สืบค้น จัดการประมวลผลและแปล
ความหมายข้อมูลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

1. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

***************************************************** 
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ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
วท.ม. พันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 

Ph.D. Natural Science and Technology Okayama University, Japan 2551 

 
ความเช่ียวชาญ 
 การศึกษาทางอณูชีววิทยาในจุลินทรย์ี เอนไซม์วิทยาของจุลินทรีย์ การตรวจสอบจุลินทรย์ีก่อโรคและการ
ดื้อยาปฏิชีวนะและการศึกษากระบวนการย่อยสลายและการผลิตพลาสติกชีวภาพ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ(อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Sriyapai P, Chansiri K, Sriyapai T. Isolation and characterization of polyester-based plastics-

degrading bacteria from compost soils. Microbiology 2018;87:290-300.       
Wachiralurpan S, Sriyapai T, Areekit S, Sriyapai P, Augkarawaritsawong S, Santiwatanakul S,  

Chansiri, K. Rapid colorimetric assay for detection of Listeria monocytogenes in food 
samples using LAMP formation of DNA concatemers and gold nanoparticle-DNA probe 
complex. Front Chem 2018;6:1-9. 

Ngamniyom A, Koto R, Wongroj W, Sriyapai T, Sriyapai P, Panyarachun B. Morphological  
         investigation and analysis of ribosomal DNA phylogeny of two scale-worms (Polychaeta,  
         Polynoidae) from the Gulf of Thailand. Songklanakarin J Sci Technol 2018;40:1158-66. 
 
 

mailto:peechapack@g.swu.ac.th
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Ngamniyom A, Sriyapai T, Sriyapai P, Panyarachun B. Contributions to the knowledge of  
Pseudolevinseniella (Trematoda: Digenea) and temnocephalans from alien crayfish in 
natural freshwaters of Thailand. Heliyon 2019;5:e02990. 

Ngamniyom A, Sriyapai T, Sriyapai P, Panyarachun B. Introduction of encysted metacercarial  
 Stephanostomum sp. in Javanese ricefish (Oryzias javanicus) and bacterial diversity of 
encysts from mangrove swamps of Trang Province, Thailand. Songklanakarin J Sci Technol 
2020;42:42-9. 

Ngamniyom A, Sriyapai T, Sriyapai P. Molecular analysis of population and De Novo 
transcriptome sequencing of Thai medaka, Oryzias minutillus (Teleostei: 
Adrianichthyidae). Heliyon 2020;6:e03079 

Ngamniyom A, Sriyapai T, Duangjai W, Sriyapai P. Report on microbial communities with gene  
 functions and distribution of elements in Echinomuricea (Anthozoa: Holaxonia) from 
Thailand. Agr Nat Resour 2020;54:657-64. 

พิชาภัค ศรียาภัย, ทายาท ศรียาภัย, ลักษมี ศุกระกาญจนะ. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย 
         พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) จาก Saccharothrix sp. APL5. วารสารวิทยาศาสตรบ์ูรพา  
         2562;24:1160-76 
 
1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 
Sriyapai T, Sriyapai P, Chansiri K, Pulsrikarnd C. Rapid detection for survey of virulence gene 

of Shigella and enteroinvasive Escherichia coli from clinical specimens. Proceeding of 
the International congress on chemical, biological, and environmental sciences; 2018 
May 1-4, Sapporo, Hokkaido, Japan. p. 469-78. 

Sriyapai P, Sriyapai T, Sutthisaksopon P. Screening and optimization for indole acetic acid 
(IAA) production by Streptomyces isolated from rhizosphere soils. Proceeding of the 
International congress on chemical, biological, and environmental sciences; 2018 May 
1-4, Sapporo, Hokkaido, Japan. p. 460-68. 

 
2. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
พิชาภัค ศรียาภัย. จุลชีววิทยาพื้นฐานสู่การประยุกต์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์; 2561. 
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ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Sukhumaporn Krajangsang 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อภายใน 18520 
Email     sukhumaporn@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปรญิญาตร ี ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.บ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2548 

ปร.ด จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

 
ความเช่ียวชาญ 
 เอนไซม์จากจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการหมัก  
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ(อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

Boondaeng A, Krajangsang S, Trakunjae C, Lomthong T, Tokuyama S, Kitpreechavanich V. 
Optimization, Purification and Characterization of β-xylanase by a Novel Thermotolerant 
Strain of Microbispora siamensis, DMKUA 245T. Chiang Mai J Sci. 2018; 45(6): 2267-2282. 

Panyachanakul T, Sorachart B, Lumyong S, Lorliam W, Kitpreechavanich V, Krajangsang S. 
Development of biodegradation process for Poly(DL-lactic acid) degradation by crude 
enzyme produced by Actinomadura keratinilytica strain T16-1. Electron J Biotechnol 
2018;40: 52–57.  

Sarawaneeyaruk S, Lorliam L, Krajangsang S, Pringsulaka O. Enhancing plant growth under 
municipal wastewater irrigation by plant growth promoting rhizospheric Bacillus spp. J 
King Saud Univ Sci.2019; 31(3):384-389.  

Sudyoung N, Tokuyama S, Krajangsang S, Pringsulaka O, Sarawaneeyaruk S. Bacterial 
antagonists and their cell-free cultures efficiently suppress canker disease in citrus lime. 
J Plant Dis Prot 2020; 127(2): 173-181. 

Thamvithayakorn P, Phosri C, Pisutpaisal N, Krajangsang S, Whalley AJS, Suwannasai N. 
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Utilization of oil palm decanter cake for valuable laccase and manganese peroxidase 
enzyme production from a novel white-rot fungus, Pseudolagarobasidium sp. 3 Biotech. 
2019; 417(9):17-33. 

Panyachanakul T, Lormthong T, Lorliam W, Prajanbarn J, Tokuyama S, Kitpreechavanich V, 
Krajangsang S. New insight into thermo-solvent tolerant lipase produced by 
Streptomyces sp. A3301 for re-polymerization of poly (DL-lactic acid). Polym 2020; 204: 
122812.   

Lomthong T, Areesirisuk A, Suphan S, Panyachanakul T, Krajangsang S, Kitpreechavanich V. 
Solid state fermentation for poly (L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella 
sacchari LP175 in aerated tray reactor and its hydrolysis of poly (lactide) polymer. Agr 
Nat Resour 2021; 55:147–152. 
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ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ประภากร  ตันตโยทัย 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Prapakorn  Tantayotai 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     0-2649-5000 ต่อ 18503 
Email     prapakorn@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปรญิญาตร ี ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 
วท.ม. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
Ph.D. Soils & Biogeochemistry University of California, Davis, USA 2557 

 
ความเช่ียวชาญ 
 Bioremediation, Biofuel production 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ(อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
 
Cheng YS, Mutrakulcharoen P, Chuetor S, Cheenkachorn K, Tantayotai P, Panakkal EJ, Sriariyanun 

M. Recent Situation and Progress in Biorefining Process of Lignocellulosic Biomass: Toward 
Green Economy. Applied Science and Engineering Progress. 2020;13(4):299-311. 

Tantayotai P, Rattanaporn K, Tepaamorndech S, Cheenkachorn K, Sriariyanun M. Analysis of an 
ionic liquid and salt tolerant microbial consortium which is useful for enhancement of 
enzymatic hydrolysis and biogas production. Waste and Biomass Valorization. 
2019;10(6):1481-91. 

Sriariyanun M, Heitz JH, Yasurin P, Asavasanti S, Tantayotai P. Itaconic acid: A promising and 
sustainable platform chemical?. Applied Science and Engineering Progress. 2019;12(2):75-
82. 

Rattanaporn K, Tantayotai P, Phusantisampan T, Pornwongthong P, Sriariyanun M. Organic acid 
pretreatment of oil palm trunk: effect on enzymatic saccharification and ethanol 
production. Bioprocess and biosystems engineering. 2018;41(4):467-77. 
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 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 
Ratanapoompinyo, J., Yasurin, P., Phusantisampan, T., Tantayotai, P., Panakkal, E. J., 

Sriariyanun, M. Enhanced Enzymatic Conversion of Durian Peel by Sulfuric 
Pretreatment for Biofuel Production. Proceeding of 2020 International Conference and 
Utility Exhibition on Energy, Environment and Climate Change (ICUE). 2020 Oct 20-22; 
p. 1-8.  

Runajak R, Chuetor S, Rodiahwati W, Sriariyanun M, Tantayotai P, Phornphisutthimas S. 
Analysis of Microbial Consortia with High Cellulolytic Activities for Cassava Pulp 
Degradation. Proceeding of 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 
2019). 2019 Dec 11-13; p. 1-6. 

Tantayotai P, Mutrakulchareon P, Tawai A, Roddecha S, Sriariyanun M. Effect of organic acid 
pretreatment of water hyacinth on enzymatic hydrolysis and biogas and bioethanol 
production. Proceeding of IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 
2019 Jul 21-24; p. 1-7. 

Chotikamas S, Cheenkachorn K, Wongpanit B, Tantayotai P, Sriariyanun M. Chemical Profiling 
Analysis and Identification the Bioactivities of Herbal Compress Extracts. Proceeding of 
2018 4th International Conference on Chemical Materials and Process. 2018 May 22-
23; p. 1-6. 

Wongpanit B, Chotikamas S, Roddecha S, Tantayotai P, Sriariyanun M. Study of Mathematical 
Models in Hot Air Drying of Herbs in Herbal Compress Ball. Proceeding of 2018 4th 
International Conference on Chemical Materials and Process. 2018 May 22-23; p. 1-5. 
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ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) พิรพรรณ พลบุรี 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Pirapan Polburee 
ต าแหน่งทางวิชาการ    - 
ที่ท างาน     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     087-673-3026 
Email     pirapan@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปรญิญาตร ี ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.บ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 
ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 

 
ความเช่ียวชาญ 
จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก ความหลากหลายของจุลินทรย์ี โอลิเอจินัสยีสต์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ(อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Polburee P, Limtong S. Economical lipid production from crude glycerol using Rhodosporidiobolus 

fluvialis DMKU-RK253 in a two-stage cultivation under non-sterile conditions. Biomass and 
Bioenergy. 2020;138, 105597.  

Boonyarit J, Polburee P, Khaenda B, Zhao ZK, Limtong S. Lipid Production from Sugarcane Top 
Hydrolysate and Crude Glycerol with Rhodosporidiobolus fluvialis using a Two-Stage Batch-
Cultivation Strategy with Separate Optimization of Each Stage, Microorganisms, 2020; 8(3), 453.  

Supong K, Usapein P, Polburee P. Analysis of Environmental Performances of Ferritization method for 
the treatment of Copper-Ammonia wastewater under the optimized condition via RSM. 
Applied Environmental Research, 2019;41(3), 42-56. 

Polburee P, Ohashi T, Tsai Y-Y, Sumyai T, Lertwattanasakul N, Limtong S, Fujiyama K. Molecular 
cloning and overexpression of DGA1, an acyl-CoA dependent diacylglycerol acyltransferase, in 
the oleaginous yeast Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253. Microbiology, 2018;164, 1–10. 
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 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 
Polburee P, Limtong S. The Influence of Culture Conditions on Monounsaturated Fatty acid 

from Yeast oil for Suitable Biodiesel Feedstock. In The 1st International RMUTR 
Conference: Increasing Research to Sustainable Economic and Society. Institute of 
Research and Development, Rajamangala University of Technology Rattanakos; 2019 
June 26-28; Nakhonpathom, Thailand. p. 197-207. 

พิรพรรณ พลบุรี, Ohashi, T., Fujiyama, K., Yoshida, T. และ สาวิตรี ล่ิมทอง. อิทธิพลของพีเอชต่อการ
ผลิตน้ ามันด้วยโอลิเอจินัสยีสต์จากของเหลือทิ้งไบโอดีเซล. การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3: การบูรณาการความรูเ้พ่ือสังคมที่ย่ังยืน. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์; 18-20 กรกฎาคม 2561; 
ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย. น. 23-29. 
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ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) วัลลภา หล่อเหล่ียม 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Wanlapa Lorliam 
ต าแหน่งทางวิชาการ    - 
ที่ท างาน     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-6495000 ตอ่ 18526 หรอื 0652656454 
Email     wanlapal@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปรญิญาตร ี ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2548 
วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2551 
วท.ด. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

 
ความเช่ียวชาญ 
 จุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลินทรีย์ ยีสต์และเทคโนโลยีจากยีสต์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ(อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

Yamazaki A, Lorliam W, Kawasaki H, Uchino M, Suzuki K.-I. Fourteen novel 
lipomycetaceous yeast species isolated from soil in Japan and transfer of 
Dipodascopsis anomala to the genus Babjevia based on ascospore production 
phenotype. International journal of systematic and evolutionary microbiology. 2020; 
40(2): 1372-1397. 

Panyachanakul T, Lormthong T, Lorliam W, Prajanbarn J, Tokuyama S, Kitpreechavanich 
V, Krajangsang S. New insight into thermo-solvent tolerant lipase produced by 
Streptomyces sp. A3301 for re-polymerization of poly (DL-lactic acid). Polym 2020; 
204: 122812.   

Sarawaneeyaruk S, Lorliam W, Krajangsang S, Pringsulaka O. Enhancing plant growth 
under municipal wastewater irrigation by plant growth promoting rhizospheric 
Bacillus spp. ournal of King Saud University – Science. 2019. 31(3): 384-389. 

Phomikhet P, Lorliam W, Thaniyavarn S, Tanasupawat S, Savarajara A. Supplementation 
of sugarcane molasses for maximization of ethanol production by Saccharomyces 
cerevisiae using response surface method. ScienceAsia 2019; 45: 229–235. 
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Panyachanakul T, Sorachart B, Lumyong S, Lorliam W, Kitpreechavanich V, Krajangsang S. 
Development of biodegradation process for Poly(DL-lactic acid) degradation by crude 
enzyme produced by Actinomadura keratinilytica strain T16-1. Electronic Journal of 
Biotechnology. 2019; 40: 52–57. 
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ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลักสูตร  
 

ช่ือหลักสูตรเดิม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
ช่ือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
            เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศกึษาที ่1 ปีการศึกษาที่ 2565 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 เปล่ียนแปลงหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร เป็น 128 หน่วยกิต ปรับปรุงรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิชาเลือกเสรี จัดเป็นชุดวิชา และเพ่ิมจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาเลือกเสรีเป็น 12 
หน่วยกิต เพ่ิมรายใหม่ และปรับปรุงค าอธิบายรายให้ทันสมัย  เพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
และออกแบบกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลใหส้อดคล้องกับผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร  
 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียด หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 86 

2.1  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 39 2.1  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 24 
2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่า 23 2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่า 15 

2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 16 2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 9 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 57 2.2  วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 50 
2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 

 6    

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 31    
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 20 2.3  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 12 
รวม ไม่น้อยกว่า 132 รวม ไม่น้อยกว่า 128 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
2.1 หมวดวิชาแกน   
ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป                  3(3-0-6) ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป                      3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค  วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของ
สสาร กลศาสต ร์ของของไหล  ความร้อน และอุณห
พลศสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยา
ทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์
นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และอณุหพลศสตร์ คลื่น 
เสียง แสง ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์ 
สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและ
อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา 
สัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อม
ตัวอย่างปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป      1(0-2-1) ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป           1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ปฏิบัติการในเร่ืองที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การ
ใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป การเคลื่อนที่ ของ
ไหล กฎของบอยด์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ วงจร
กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า  

ปฏิบัติการในเร่ืองที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติ
มิเตอร์ การใช้ออสซิลสโคป การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของ
บอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า 
แม่เหล็ก 

ชว101 ชีววิทยา  1                  3(3-0-6) ไม่มี เปลี่ยนแปลง 
1. ลดรายวิชา ศึก ษาห ลั กก ารส าคั ญ ข อง โครงส ร้างแล ะห น้ าที่

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ซ ล ล์ ทั้ ง โพ ร แ ค ริโอ ต แ ล ะ                    
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

 

ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1      1(0-2-1) ไม่มี เปลี่ยนแปลง 
1. ลดรายวิชา ปฏิบั ติ ก ารชี ววิทย าเกี่ ย วกับ โครงส ร้างและหน้ าที่

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ซ ล ล์ ทั้ ง โพ ร แ ค ริโอ ต แ ล ะ                          
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

 

ชว102 ชีววิทยา  2                  3(3-0-6) ไม่มี เปลี่ยนแปลง 
1. ลดรายวิชา ศึกษาหลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง 

สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญของพืชและสัตว์ 
 

ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                1(0-2-1) ไม่มี เปลี่ยนแปลง 
1. ลดรายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง 

สรีรวิทยา การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและสัตว์ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
ไม่มี ชว105 ชีววิทยาทั่วไป                                   3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

  
 โมเลกุลพ้ืนฐานส าหรับสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต การ

จัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต 
เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ โครงสร้างและหน้าทีข่องพืชและ
สัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรมวิทยา และความส าคัญของชีววิทยา
ต่อโลกสมัยใหม่ 

ไม่มี ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป               1(0-2-1) รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 ปฏิบัติการทางชีววิทยาเบื้องต้นทีส่อดคล้องกับรายวิชาชีววิทยา
ทั่วไป การจัดการข้อมูลทางชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพลังงานในเซลล์ การประยุกต์ใช้
ความรู้พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการ 
ความหลากหลายและการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต และนิเวศวทิยา 

ไม่มี ชว106 บูรณาการชีววิทยา                           2(2-0-4) รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 โครงสร้าง หน้าที่ การเจริญ และสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ 
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

คม101 เคมีทั่วไป 2                      3(3-0-6) ไม่มี เปลี่ยนแปลง 
1. ลดรายวิชา ศึกษาพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาต ุสมบัติของ

ธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิชัน              อุณหพล
ศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 

 

ไม่มี คม109 หลักการเคมีทั่วไป                           2(2-0-4) รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 ความรู้พ้ืนฐานทางพันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพริ
เซนเททีฟและแทรนซชิัน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และ
เคมีไฟฟ้า 

คม221 เคมีอินทรีย์                 3(3-0-6) คม221 เคมีอินทรีย์                       3(3-0-6)  
ศึกษ าโครงส ร้าง  ปฏิกิ ริย า และส เตอ ริโอ เค มีของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันนัล
ต่างๆ รวมทั้ง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิ ก และสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

การแบ่งประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล การเรียกชื่อ 
ปฏิกิริยาของสารไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอลแ์ละฟีนอล อีเทอร์  
เฮไลด์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรีโอไอโซ
เมอริซึม เคมีเกี่ยวกับสารประกอบเฮเทอโรโซคลิกและสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
บังคับ 

คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์      1(0-3-0) คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์           1(0-3-0)  
ปฏิบัติการที่เกี่ยวขอ้งกับ การสกัด  การตกผลึก  การหาจุด
หลอ มเห ลวแ ละจุด เ ดื อดส เตอ ริโอ ไ อ โซ เมอ ริซึ ม  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนวิคลี
โอ-ไฟล์  แอลกอฮอลแ์ละฟีนอล แอลดีไฮดแ์ละคีโตน กรด
คาร์บอกซิลิกและเอมีน 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ การสกัด  การตกผลึก  การหาจุด
หลอมเหลวและจุดเดือด สเตอริโอไอโซเมอริซึม สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน   ปฏิกิ ริยาการแทนที่ด้ วยนิ วคลีโอ ไฟล์
แอลกอฮอล์และฟีนอล  แอลดีไฮด์และคโีตน กรดคาร์บอกซิลิก
และเอมีน 

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
บังคับ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
คม241 ชีวเคมี 1                                3(3-0-6) คม241 ชีวเคมี 1                              3(3-0-6)  

โครงส ร้างและ หน้ าที่ ข อ งสารชี ว โม เล กุ ล  ไ ด้ แ ก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ 
รวมทั้งเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม 

โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ รวมทั้งเมแทบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม 

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
บังคับ 

คม296 ปฏิบัติการชีวเคมี       1(0-3-0)                                    คม296 ปฏิบัติการชีวเคมี            1(0-3-0)                                     
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พีเอชและสารละลาย
บัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสาร
ชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ และการศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต 

ปฏิบั ติก ารทดลองที่ เกี่ ยวข้ องกับ  พี เอชและสารละลาย
บัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีว
โมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ 
และการศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
บังคับ 

คม350 เคมีวิเคราะห์                         3(3-0-6) คม350 เคมีวิเคราะห์                             3(3-0-6)  

ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยการชั่งน้ าหนักและการวัดปริมาตร การแยกสาร ด้วย
วิธีต่ างๆ การวิเคราะห์ เชิง คุณภาพและป ริมาณโดย
เทคนิคสเปกโทรสโกปี และเทคนิคโครมาโทกราฟี 

ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดย
การชั่งน้ าหนักและการวัดปริมาตร การแยกสาร ด้วยวิธีต่างๆ 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรส
โกปี และเทคนิคโครมาโทกราฟี 

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน 

คม396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์      1(0-3-0) คม396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์      1(0-3-0)  
บุรพวิชา: คม 350 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยการชั่งน้ าหนักและการวัดปริมาตร เทคนิค
การไทเทรต การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเปกโทรสโกปีและ
เทคนิค โครมาโทกราฟี 

บุรพวิชา: คม 350 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยตกตะกอน เทคนิคการไทเทรต การวิเคราะห์
ปริมาณด้วยเทคนิคเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์คุณภาพ
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี บทปฏิบัติการจะสอดคล้อง กับ
รายวิชา คม 350 

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)   

วจช301 วิทยาเห็ดรา                  3(2-3-4) วจช203 ราวิทยา                                  3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
และ ชื่อ
รายวิชา 
2.ย้ายมาเป็น
วิชาเฉพาะ
ด้านส าหรับ
ชั้นปีที่ 2 
3.ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 

ศึกษาการจัดหมวดหมู่ของเห็ด รา และยีสต์ วัฎจักรชีวิต 
การเจริญ การสืบพันธุ์ การเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษา
เชื้ อบ ริสุทธิ์  รวมทั้งความส าคัญทางเศรษฐกิจ และ
สิ่ง แ วดล้ อม  คว ามสัมพันธ์ต่ อสิ่ งมีชี วิ ตอื่ น  และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

การจัดจ าแนกเห็ด ราเส้นใย และยีสต์ วัฎจักรชีวิต การเจริญ 
การสืบพันธุ์ การเพาะเลี้ยงและการเก็บ รักษาเชื้อบริสุทธิ์ 
รวม ทั้ งค ว ามส าคั ญ ท างเ ศรษ ฐกิ จ และ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  
ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 
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วจช321 การจัดจ าแนกแบคทีเรีย           3(2-3-4) วจช221 การจัดจ าแนกแบคทีเรีย               3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 

1. 
เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา ย้าย
มาเป็นวิชา
เฉพาะด้าน
ส าหรับชั้นปีที่ 
2 
2.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ การคัดแยก และจัด
จ าแนกชนิดของแบคทีเรีย ด้วยวิธีการทั้งทางสัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 
ความส าคัญของแบคทีเรียแต่ละกลุ่ม เทคนิคการส่งเสริม
การเจริญและการแยกเชื้อแบคทีเรียให้บริสุทธิ์ ลักษณะ
ของโคโลนีแบคทีเ รียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมถึงการเก็บ
รักษาเชื้อแบคทีเ รีย และมีปฏิบัติการในการจัดจ าแนก
เชื้อ รวมทั้งการแยกเชื้อแบคทีเรียให้บริสุทธิ์จากตัวอย่าง
ธรรมชาติ 

วิธีการจัดจ าแนก วิเคราะห์ การคัดแยก และระบุชนิดของ
แบคทีเ รียโดยอาศัยลักษณะทาง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
ชีวเคมี และชีววิทยาระดับโมเลกุล ความส าคัญของแบคทีเรีย
แต่ละกลุ่ม เทคนิคการส่งเสริมการเจริญและการแยกเชื้อให้
บริสุทธิ์ ลักษณะของโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมถึงการ
เก็บรักษาเชื้อ และมีปฏิบัติการในการจัดจ าแนกเชื้อ รวมทั้ง
การแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จากตัวอย่างธรรมชาติ 

วจช303  สถิติทางจุลชีววิทยา              3(2-3-4) วจช303  สถิติทางจุลชีววิทยา                    3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาพ้ืนฐานทางสถิติ การตั้งและการทดสอบสมมุติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางจุลชีววิทยา 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การหาความสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์สมการถดถอยและวิธีการออกแบบการทดลอง

ทางสถิติ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค

บรรยาย 

พ้ืนฐานทางสถิติ การตั้ งและการทดสอบสมมุติ ฐาน การ
วิเคราะห์ข้ อมูลและตัว อย่างข้อ มูลทางจุลชีว วิทยา การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การหาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
สมการถดถอยและวิธีการออกแบบการทดลองทางสถิติ และ
มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์          3(3-0-6) วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์           3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ชนิด

ต่าง ๆ  การกลายกลไกการเกิดการกลายในจุลินทรีย์ 

การหาต าแหน่งของยีน ความส าคัญของจุลินทรีย์ใน

งานวิจัยทางทฤษฎีพันธุศาสตร์ บทบาทของจุลินทรีย์ใน

พันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และชีวสา

รสนเทศเบื้องต้น 

หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  การ
กลายกลไกการเกิดการกลายในจุลินทรีย์ การหาต าแหน่งของ
ยีน ความส าคัญของจุลินทรีย์ในงานวิจัยทางทฤษฎีพัน ธุ
ศาสตร์ บทบาทของจุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม โครงการจีโนม
ของจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศเบื้องต้น 

วจช322 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-3-4) วจช322 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์                 3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาเมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของ

จุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ก า รเ จ ริ ญ  แ ล ะ ก า ร ป รับ ตั ว ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น

สภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสมรวมทั้งการควบคุมการ

เจริญของจุลินทรีย์และมีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเม

แทบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรีย์ 

 

 

โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์และ
และการควบคุม การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเจริญ และการปรับตัวของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมที่ไ ม่
เหมาะสมรวมทั้งการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์และมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมและการเจริญของ
จุลินทรีย์ 
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วจช391 การใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา  2(1-3-2) วจช391 การใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา       2(1-3-2) เปลี่ยนแปลง 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา ศึกษาทฤษฎี วิธีก ารใช้และการดูแ ลรักษาเคร่ืองมือ

พ้ืนฐานและเคร่ืองมือชั้น สูง ที่ เกี่ ยวข้อ งทางด้านจุล

ชีววิทยา พร้อมทั้งศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอด

ทางชีวภาพ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค

บรรยาย 

ทฤษฎี วิธีการใช้และการดูแลรักษาเคร่ืองมือพ้ืนฐานและ

เค ร่ืองมือชั้น สูง ที่เกี่ ยวข้อ งทางด้านจุลชีว วิทย า และมี

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ไม่มี วจช 371 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการ

ห้องปฏิบตัิการจุลชีววิทยา                       3(2-3-4) 

รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 แน วท างปฏิบั ติ ง าน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกับ จุลินท รีย์ แ ละการ

ด าเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ

จากสัตว์ พ.ศ. 2558 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักการเกี่ยวกับการจัดการ 

ระบบคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามห้องปฏิบัติการทดสอบ

และสอบ เที ยบตามระบบ ISO/IEC 17025 ระบบประกัน

คุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชี ววิทยา การควบคุมคุณภาพ

ภายในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี

ทดสอบทางจุลชีววิทยา การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ห้องปฏิบัติการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจุลินทรีย์ 

ไม่มี วจช405 ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา   1(0-0-3) รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 การสอบประมวลความรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน ทางสาขาจุล

ชีววิทยาเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยสอบทั้งภาค

บรรยายและภาคปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนเป็น

สัญลักษณ์ S หรือ U 

วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา          2(0-6-0) วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา               2(0-6-0) เปลี่ยนแปลง 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา 

ด าเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ทดลองแล้วน ามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อมทั้ง

สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งในด้าน

การดูแลรักษาเคร่ืองมือ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจน

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 

ทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา 
ด าเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ทดลองแล้วน ามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อมทั้งสอดแทรก
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งในด้านการดูแลรักษา
เคร่ืองมือ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 
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วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2        1(0-2-1) วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2             1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

น าเสนอและวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอบทความวิจัย
ทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัย วิจารณ์แนวคิด วิธีการ และผล
การศึกษาของบทความวิจัย 

วจช482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) วจช482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1           1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

น าเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอบทความวิจัย
ทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัย ตลอดจนเรียนรู้รูปแบบและเทคนิ ค
การน าเสนอให้น่าสนใจ 

วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา        1(0-3-0) วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา           1(0-3-0) เปลี่ยนแปลง 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ 

ความถนัดของนิสิต การประยุกต์ใช้หลักการทางจุล

ชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย การแก้ปญหา การสรุป

และวิเคราะห์ ขอมูล การน าาเสนอผลงาน ตลอดจน

ปลูกฝังความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ

การประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

ค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ ความถนัด
ของนิ สิต  การประยุ กต์ใช้  หลักการทางจุ ลชี ววิทยาใน
การศึกษา การวิจัย การแก้ปญหา การสรุปและวิเคราะห์ขอ
มูล การน าาเสนอผลงาน ตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบ 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประเมินผลการเรียนเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U 

วจช485 เตรียมสหกิจศึกษา                      1(1-0-2) วจช491 เตรียมสหกิจศึกษา                           1(1-0-2) เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสรายวิชา การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติ งานใน ใน

หน่วยงานของราชการหรือเอกชน ความหมายสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้

พ้ืนฐานและการเตรียมตัว ตลอดจนความรู้ที่จ าเป็นใน

การปฏิบัติงาน 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานในในหน่วยงาน
ของราชการหรือเอกชน ความหมายสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและการเตรียม
ตัว ตลอดจนความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

วจช486 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา          6(0-18-0) วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา               6(0-18-0) เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสรายวิชา 
2.ค าอธิบาย
รายวิชา 

การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือวิจัยในหน่วยงานของราชการ

หรือเอกชนที่มีการด าเนินงาน เกี่ ยวข้องกับสาขาจุล

ชีววิทยา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษา

จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ

สหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน จัดท าเค้าโครงงานวิจัย

และเสนอหัวข้อวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตามความ

ต้องการของหน่วยงาน 

 

 

การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือวิจัยในหน่วยงานของราชการหรือ
เอกชนที่มีการด าเนินงานเกี่ยว ข้องกับสาขาจุลชีววิทยา เป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต้องผ่านการอบรม
เต รียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิ จศึกษาก่ อน ไป
ปฏิบัติงาน จัดท าเค้าโครงงานวิจัยและเสนอหัวข้อวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ และเป็น ไปตามความต้อ งการของหน่ วยงาน 
จ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 
300 ชั่วโมงและการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S 
หรือ U 
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ไม่มี วจช493 ทักษะเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 1(1-0-2)               รายวิชาใหม่ 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปท างานในหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ฝึกทักษะในการเขียนประวัติย่อส าหรับ
สมัครงาน  เทคนิคการส มัครงานและการสัมภาษณ์งาน 
ตลอดจนฝึกทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสู่
สังคมการท างานและการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ 
S หรือ U 

2.3 วิชาเลือก   

ไม่มี วจช452 การป้องกันตัวเองของโฮสต์                2(2-0-4) รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 การป้องกันตัวเองของโฮสต์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรค
และเซลล์มะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง และ
ความก้าวหน้าทางด้านการรักษาโรคและวัคซีน 

ไม่มี SMB204 หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์             (2-0-4) รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 การเจริญ เติบโตของ เซลล์พืช สัตว์  รา และ แบคที เรีย        
วัฎจักรของเซลล์  พัฒนาการของเซลล์ หลั กการในการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเซลล์  การท าให้ปลอดเชื้อ การเลือกชนิดของ
อาหารเลี้ยงเซลล์และการเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ 

วจช372 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทาง
อาหาร                                     4(3-3-6) 

วจช272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย                       
                                                         3(2-3-4) 

เปลี่ยนแปลง 
1. ชื่อรายวิชา 
2. จ านวน
หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสียของ

อาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิด

โรคเนื่องจากอาหารเสีย  ความปลอดภัยในอาหาร การ

ปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ตอ้ง

ควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิต

อาหาร  การควบคุมและการประกันคุณภาพ  การจัดการ

ระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และ

กฎหมายอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ภาคบรรยาย 

 

 

 

ชนิดของจุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสียของอาหาร 
และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิดโรคเนื่องจาก
อาหารเสี ย  ความปลอดภัย ในอาหาร การปฏิบัติ ที่ดี ใน
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการ
ผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร การควบคุม
และการประกันคุณภาพ  การจัดการระบบในโรงงานผลิต 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนือ้หาภาคบรรยาย 
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วจช 277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม           3(2-3-4) วจช277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 

1. ย้ายจาก
วิชาเฉพาะ
ด้านเลือกมา
เป็นวิชา
เฉพาะด้าน 
2.ค าอธิบาย
รายวิชา 

การน าจุลินท รีย์มาใช้ในทางอุตสาหกรรมเพ่ือ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการผลิตสารชนิดต่าง ๆ โดยการแยกและ
คัดเลือกจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธุ์
โดย เน้นการผลิตผลิ ตภัณฑ์ ที่ ได้ จาก จุลินท รีย์ ผ่ าน
กระบวนการหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ในการบ าบัดของ
เสียและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของจุลินทรีย์โดยมีปฏิบัติการที่สอดคล้อ งกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

การน า จุลิ นท รีย์ มาใช้ ในอุ ตสาหกรรมเพ่ือ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การ
เพาะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธุ์โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากการ
หมัก บทบาทของจุลินทรีย์ในการบ าบัดของเสียและมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์โดย
มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช401 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา      2(1-3-2)         วจช401 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา            3(2-3-4)  

หัวข้อที่อยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าทางจุล

ชีววิทยา 

เน้นหั วข้ อพิ เศษเฉพาะทางที่ น่ าสน ใจ การประยุกต์ใ ช้          
จุลินทรียในปัจจุบันและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในสาขาวิชาจุล
ชีววิทยา 

เปลี่ยนแปลง 
1. จ านวน
หน่วยกิต  
2. ค าอธิบาย
รายวิชา 

วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์        4(4-0-8) วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์                  4(3-3-6) เปลี่ยนแปลง 
1. จ านวน
หน่วยกิต  
2. ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาแบคที เ รีย  ไวรัส และราที่ มีคว ามส าคัญทาง

การแพทย์ ภูมิคุ้มกันของโฮสต์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

โฮสต์และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค การติดต่อของเชื้อโรค

สู่โฮสต์ ความสามารถในการท าให้เกิดโรคและอาการของ

โรค การวินิจฉัยแบคทีเ รียก่อโรค หลักการทดสอบความ

ไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพระบาดวิทยาและการป้องกัน

โรค 

ระบาดวิทยาของแบคทีเรีย ไวรัส และราที่มีความส าคัญทาง
การแพทย์ ภูมิคุ้มกันของโฮสต์ ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์
และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค การติดต่อของเชื้อโรคสู่โฮสต์ 
ความสามารถในการท าให้เกิดโรคและอาการของโรค การ
วินิจฉัย การป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อ
โรค รวมถึงหลักการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 

วจช441 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ      4(3-3-6) วจช461 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ           4(3-3-6) เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสรายวิชา หลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เวคเตอร์ แผนการ

โคลนยีน การคัดเลือกและตรวจสอบโคลนที่ต้องการ 

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสและการประยุกต์ การหาล าดับ

นิวคลีโอไทด์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอ

ไทด์ยุคใหม่ โครงการจีโนมสิ่งมีชีวิต การบ าบัดด้วยยีน 

การแพทย์แม่นย า การดัดแปลงจีโนม  สิ่งมีชีวิตดัดแปร

พันธุกรรม และ ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 

 

 

หลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เวคเตอร์ แผนการโคลนยนี 
การคัดเลือกและตรวจสอบโคลนที่ต้องการ ปฏิกิริยาลูกโซ่     
พอลิเมอเรสและการประยุกต์ การหาล าดับนิวคลีโอไทด์และ
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ โครงการ
จีโนมสิ่งมีชีวิต การบ าบัดด้วยยีน การแพทย์แม่นย า           
การดัดแปลงจีโนม  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และ ชีวสารสน
เทศศาสตร์เบื้องต้น 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
วจช442 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์        2(1-3-2) วจช442  หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์          2(1-3-2) เปลี่ยนแปลง 

1.รหัสรายวิชา ฐานข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์และล าดับกรดอะมิโน 

ฐานข้อมูลจีโนม การวิเคราะห์ล าดับนิวคลโีอไทดแ์ละ

โครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่โปรตีน 

ความสัมพันธ์เชิงววิัฒนาการในระดับโมเลกุลของสิง่มีชวีิต 

ฐานข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์และล าดับกรดอะมิโน ฐานข้อมูลจี
โนม การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์และโครงสร้างของดเีอ็นเอ
และอาร์เอ็นเอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้าง
และหน้าที่โปรตีน ความสัมพันธ์เชงิวิวฒันาการในระดับโมเลกลุ
ของสิ่งมีชีวิต 

วจช478 การฟ้ินฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธ ี         2(2-0-4) วจช470 การฟ้ินฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธ ี             2(2-0-4) เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสรายวิชา แหล่งที่มา ลักษณะ และความเป็นพิษของสารมลพิษ หลัก

ความคิดด้านการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยชวีวธิี จุลินทรีย์ที่

เกี่ยวข้องกับการน ามาใช้ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม   การใช้พืชฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วธิีการทางชีวภาพในการฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 

แหล่งที่มา ลักษณะ และความเป็นพิษของสารมลพิษ หลัก
ความคิดด้านการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยชวีวธิี จุลินทรีย์ที่
เกี่ยวข้องกับการน ามาใช้ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม การใช้พืชฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วธิีการทางชีวภาพในการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 

วจช471  จุลชวีวิทยาทางดิน             3(2-3-4) วจช471  จุลชีววิทยาทางดิน                   3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน นิเวศวิทยาและ

ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน ความสัมพันธ์ของ

จุลินทรีย์ในดินทีมี่บทบาทต่อวฏัจักรหมุนเวียนของแร่ธาตุ 

จุลินทรีย์หลักในดินและความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตชนดิอื่น 

เทคนิคการศึกษาจุลินทรียใ์นดิน และมีปฏิบตัิการที่

สอดคล้องกับเนือ้หาภาคบรรยาย 

ชนิดและกิจกรรมของจุลินทรียใ์นดิน นิเวศวทิยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียใ์นดิน บทบาทของ
จุลินทรีย์ในดินต่อวัฏจักรหมุนเวียนของแร่ธาตุ จุลินทรีย์หลกัใน
ดินและความสัมพันธก์ับสิง่มีชวีิตชนิดอืน่ เทคนิคการศึกษา
จุลินทรีย์ในดิน และมีปฏิบตัิการที่สอดคลอ้งกบัเนือ้หาภาค
บรรยาย 

ไม่มี วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลย ี           3(2-3-4) รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 ชีววิทย าและเทคโนโลยี ชีวภาพของยีสต์  ก ารจัดจ าแนก 
นิเวศวิทยาและความหลากหลาย หลักการและวิธกีารเก็บรักษา 
หลักการเพาะเลี้ยงในอุตสาหกรรม การคัดเลือก การปรับปรุง
พันธุกรรมของยีสต์ และผลิตภณัฑ์จากยสีต์ 

วจช475  จุลชวีวิทยาสิง่แวดลอ้ม            3(2-3-4) วจช475  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม           3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาจุลินทรีย์ที่พบในสิ่งแวดล้อมทั้งในดิน น้ า อากาศ 

สิ่งแวดล้อมวิกฤต อุปกรณ์และวิธกีารแยกจุลินทรีย ์วัฏจักร

สาร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

จุลินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยใช้จุลินทรีย์บ่งชี้ 

บทบาทของจุลินทรีย์ในบริเวณที่มีการปนเปือ้น การแก้ไข

สภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทางจุลชวีวทิยา และมี

ปฏิบัติการในการแยกเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การ

ศึกษาวัฎจักร การบ าบัดน้ าเสียและมีการศึกษานอกสถานที ่

ความส าคัญของจุลินทรีย์ที่พบในสิ่งแวดล้อมทัง้ในดิน น้ า 
อากาศ วัฏจักรสาร อุปกรณ์และวิธีการแยกจุลนิทรีย ์การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกบัจุลินทรีย์ การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยใช้จุลนิทรียบ์่งชี้ บทบาทของจุลินทรีย์
ในบริเวณที่มีการปนเปื้อน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดย
หลักการทางจุลชีววิทยา และมีปฏิบัตกิารในการแยก
เชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การศึกษาวัฏจักร และการบ าบัดน้ า
เสีย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร           3(2-3-4) วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร           3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

บทบาทและความส าคัญของจุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับการ

ท าเกษตรกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อจุลินทรีย์และ

พืช จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกและการเลี้ยง

สัตว์เศรษฐกิจ จุลินทรีย์และผลิตผลของจุลินทรีย์ที่ใช้

ควบคุมโรคพืชและโรคสัตว์เศรษฐกิจ ตัวอย่างธุรกิ จ

การเกษตรจากจุลินทรีย์ 

บทบาทและความส าคัญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการท า
เกษตรกรรม การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ความสัมพันธ์
ระหว่างจุลินทรีย์และพืช จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการ
เพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ จุลินทรีย์และผลิตผล
ของจุลินทรีย์ที่ใช้ควบคุมโรคพืชและโรคสัตว์เศรษฐกิจ 
ตัวอย่างธุรกิจการเกษตรจากจุลินทรีย์ 

ไม่มี วจช477 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร           3(2-3-4) รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ การใช้สถิติในการวางแผนการ
ทดลองส าาหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ การหาอายุการเก็บ การออกแบบฉลาก     
โภชนา การประเมินศักยภาพในการจ าหน่าย 

ไม่มี วจช478 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการวิเคราะห์ทาง
การตลาด     3(2-3-4)                  

รายวิชาใหม่ 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา  ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุลินทรีย์ 

และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของสารด้วยจุลินทรีย์ 
การน าผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ไปทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษา
ความหมาย ความส าคัญของการตลาด แนวคิดและหลักการ
ตลาดสมัยใหม่พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

วจช474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล              3(2-3-4) ไม่มี เปลี่ยนแปลง 
1. ลดรายวิชา ศึกษาหลักการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ใน

อาหาร น้ า ดิน และสภาพแวดล้อมที่เกิดมลพิษ การ

ป้องกัน แนวทางในการแก้ไข กระบวนการการท าความ

สะอาด และการฆ่าเชื้อ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาภาคบรรยาย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
วจช479  เทคโนโลยีการหมัก               3(2-3-4) วจช479  เทคโนโลยีการหมัก                    3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ศึกษาการแยกเชื้อที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรม การ

ป รับป รุงสาย พันธุ์ แ ละเก็บ รักษาจุลินท รีย์ที่ ใช้ ใ น

อุตสาหกรรม ไคเนติกส์ของการหมัก การใช้ความร้อน

เพ่ือท าให้ปลอดเชื้อการเตรียมหัวเชื้อและอาหารเลี้ยง

เชื้อที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม การออกแบบกระบวนการ

หมัก หลักการและเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการหมัก การ

บ าบัดของเสียที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การ

หมักและมีปฏิบัติ ก ารแยก เชื้ อที่ มีคว ามส าคัญทาง

อุตสาหกรรม ไค เนติกส์ข องการหมัก การเก็บรักษา

เชื้อจุลินทรีย์ การเลี้ยงเชื้อในถังหมักขนาดเล็ก การสกัด

แยกและท าให้บริสุทธิ์ และมีการศึกษานอกสถานที่ 

กระบวนการหมักและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมัก
ด้วยจุลินทรีย์ การปรับปรุงจุลินทรีย์เพ่ือพัฒนากระบวนการ
หมัก ชนิดของกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการหมัก 
อุปกรณ์ประกอบและการท างานของถังหมัก การท าให้ปลอด
เชื้ อ  การเก็บ เกี่ ย ว แล ะการท าผ ลิ ตภั ณฑ์ ใ ห้บ ริสุท ธิ์ 
เศรษฐศาสต ร์การห มัก  การบ าบั ดน้ าทิ้ ง  ตัว อย่างของ
เทคโนโลยีการหมักในปัจจุบัน มีปฏิบัติการแยกและคัดเลือก
เชื้อที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรม จลนพลศาสตร์การหมัก 
การเลี้ยงเชื้อในถังหมักระดับห้องปฏิบัติการ การสกัดแยก
และท าให้บริสุทธิ์ และมีการศึกษานอกสถานที่ 
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ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังรายวิชา (CLOs ) ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของชุดรายวิชา (MLOs) 

และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(CLOs ) 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดรายวิชา 

(MLOs ) 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

วิชาบังคับ   1 2 3 4 5 6 

ชุดวิชา ชุดรายวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์ จ านวน 8 หน่วยกิต                                                
ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการชั่งน้ าหนักและการวัดปริมาตร การแยกสาร ด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และเทคนิค  โครมาโทกราฟี ศึกษาการแบ่งประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล การเรียกชื่อ ปฏิกิริยาของสาร
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์  เฮไลด์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรีโอไอโซเมอริซึม เคมีเกี่ยวกับสารประกอบ         
เฮเทอโรโซคลิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และมีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

      

คม350 เคมีวิเคราะห์      
3(3-0-6) 
 

ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการชั่ง
น้ าหนักและการวัดปริมาตร การแยก
สารด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปก
โทรสโกปี และเทคนิคโครมาโทกราฟี 

1. อธิบายหลักการวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธี
พ้ืนฐานโดยการชั่งน้ าหนักและการวัด
ปริมาตร  

2. อธิบายหลักการแยกสารด้วยเทคนิคส
เปกโทรสโกปี และเทคนิคโครมาโท  
กราฟี  

3. ประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีและ
เทคนิคโครมาโทกราฟีในการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

4. อธิบายหลักการท างานของเคร่ืองมือทาง
โครมาโทรกราฟี  

5.  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพ่ือการ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง  

3. อธิบายประเภท หมู่ฟังก์ชันนัล สมบัติ

ทางกายภาพ ชนิดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

ของสารอินทรีย์ 

4. อธิบายหลักการการวิเคราะห์ และ

สังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ 

5. มีทักษะในการแยกสารโดยใช้สมบัติ

ทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และ

เทคนิคทาง สเปกโทรสโกปี และโคร

มาโทกราฟี 

✓     ✓ 
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คม396  
ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์  
1(0-3-0) 

ปฏิบั ติ ก ารเค มีวิ เคราะห์ เบื้ อ งต้น 
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดย
ตกตะกอน เทคนิคการไทเทรต การ
วิเคราะห์ปริมาณด้วยเทคนิคเปกโทรส
โกปี และการวิเคราะห์คุณภาพด้ว ย
เทคนิคโครมาโทกราฟี บทปฏิบัติการ
จะสอดคล้องกับรายวิชา คม 350 

1. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเทคนิค
พ้ืนฐานโดยการชั่งน้ าหนักตะกอนและ
การวัดปริมาตรในการวิเคราะห์ปริมาณ
สาร  

2. ปฏิบั ติ ก ารทดลอ งเกี่ ย วกับ เทคนิ ค 
สเปกโทรสโกปีในการวิเคราะห์ปริมาณ
สาร  

3. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเทคนิคโครมา
โทรกราฟีในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  

4. มีทักษะการสื่อสารเพ่ือน าเสนอข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  

5. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกงานผู้อื่ น 
และท างานร่วมกับผู้อื่น  

6. อธิบายหลักการและการประยุกต์ใช้

เทคนิคสเปกโทรสโกปีและโครมาโทก

ราฟีในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ

ปริมาณ 

7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการสังเคราะห์

และการแยกสารเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทาง

เคมีและศาตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. เชื่อมโยงความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ 

และเคมีอินทรีย์ กับศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 

 
 

✓ ✓     

คม221 เคมีอินทรีย์               

3(3-0-6) 

 

การแบ่งประเภทของสารอินทรีย์ หมู่
ฟังก์ชันนัล การเรียกชื่อ ปฏิกิริยาของ
สารไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์และฟี
นอล อีเทอร์  เฮไลด์ สารประกอบคาร์
บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรีโอไอโซ
เมอริซึม เคมีเกี่ยวกับสารประกอบ
เฮเทอโรโซคลิกและสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

9. อธิบายประเภท หมู่ฟังก์ชันนัล สมบัติ 
ทางกายภาพ  ชนิดของปฏิกิ ริย าที่
เกิดขึ้น ของสารอินทรีย์แต่ละประเภท 

10. อธิบายวิธีสังเคราะห์สารอินทรีย์ โดย
อาศัยปฏิกิริยาเคมีพ้ืนฐาน 

11. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีอินทรีย์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

✓      

คม292 ปฏิบัติการ
เคมีอินทรีย์    
1(0-3-0) 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสกัด การ
ตกผลึก การหาจุดหลอมเหลวและจุด
เดือด สเตอริโอไอโซเมอริซึม 

1. อธิบายหลักการและข้อปฏิบัติด้าน ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี อินทรีย์ 

2. เชื่ อม โย งห ลั ก การท ฤ ษ ฎี กั บวิ ช า

✓ ✓     
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สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยา
การแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ 
แอลกอฮอล์และฟีนอล แอลดีไฮด์
และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและเอมี 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  
3. มีทักษะปฏิบัติการด้านเคมีอินทรีย์ในการ

วิเคราะห์สารอินทรีย์  

ชุดวิชา การจัดระบบของแบคทีเรียและเห็ดรา จ านวน 6 หน่วยกิต                                                
ค าอธิบายชุดรายวิชา: การจัดจ าแนกเห็ด ราเส้นใย ยีสต์ แบคทีเรีย โดยอาศัยลักษณะต่างๆ เทคนิคการส่งเสริมการเจริญและการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ 
ลักษณะของโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมถึงการเก็บรักษาเชื้อ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 

      

วจช203 ราวิทยา 
3(2-3-4)  
 

การจัดจ าแนกเห็ด ราเส้นใย และยีสต์ 
วัฎจักรชีวิต การเจริญ การสืบพันธุ์ 
การเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาเชื้อ 
บริสุทธิ์ รวมทั้งความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

1. สามารถอธิบายการจัดจ าแนกชนิดเห็ด 
ราเส้นใย และยีสต์ วัฎจักรชีวิต การ
เจริญ การสืบพันธุ์ โดยอาศัยลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาได้  

2. สามารถอธิบายความส าคัญของเห็ด รา
เส้นใย และยีสต์ ในด้านเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต
อื่นได้  

3. สามารถแยก เพาะเลี้ยงเส้นใยราบริสุทธิ์
จากสิ่งแวดล้อม และเก็บรักษาเชื้อ
บริสุทธิ์ได้  

1. อธิบายหลักการการจัดจ าแนกเห็ด รา
เส้น ใย  ยี สต์  แบ คที เ รีย  โดยอาศั ย
ลักษณะต่างๆ  

2. อธิบายความส าคัญของเชื้อวัฎจักรของ
เชื้ อ ในกลุ่ มต่างๆ คว ามสัมพันธ์ เชิ ง
วิวัฒนาการของเชื้อ  

3. สามารถเพาะเลี้ยง แยกเชื้อ ท าเชื้อให้
บริสุทธิ์ เก็บรักษาเชื้อ  

4. ประยุ กต์ ใช้ คว าม รู้เ กี่ ย วกับ การจัด
จ าแนกเชื้อเพ่ือน าไปใช้ในอนาคตได้  

 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
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วจช221 
การจัดจ าแนก 
แบคทีเรีย   
3(2-3-4) 

วิธีก ารจัดจ าแนก วิเคราะห์ การคัด
แยก และระบุชนิดของแบคทีเรียโดย
อาศัยลั กษณะทาง  สัณฐานวิทย า 
สรีรวิทยา ชีวเคมี และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล ความส าคัญของแบคทีเรียแต่
ละกลุ่ม เทคนิคการส่งเสริมการเจริญ
และการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ ลักษณะ
ของโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมถึง
การเก็บรักษาเชื้อ และมีปฏิบัติการใน
การจัดจ าแนกเชื้อ รวมทั้งการแยกเชื้อ
ให้บริสุทธิ์จากตัวอย่างธรรมชาติ 

1. อธิบ ายห ลักการเกี่ ย วกับวิ ธี ก ารจัด
จ าแนก วิเคราะห์ การคัดแยก และระบุ
ชนิดของแบคทีเ รีย โดยอาศัยลักษณะ
ทาง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี 
และชีววิทยาระดับโมเลกุล   

2. สามารถจัดจ าแนกแบคทีเ รียโดยอาศัย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทย า 
และชีวเคมีได้เป็ นรายบุคคล ตามวิ ธี
มาตรฐานในคู่มือจัดจ าแนกแบคทีเ รีย 
Bergey’s Manual of Systematic 
Bacteriology ได้  

3. สามารถ เก็บ รักษาเชื้ อ และแยกเชื้ อ
บริสุทธิ์ได้จากตัวอย่างธรรมชาติ  

4. สามารถเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ 
ได้ถูกต้อง  

5. ทราบถึงความส าคัญของเชื้อวัฎจักรของ
เชื้ อ ในกลุ่ มต่างๆ ความสัมพันธ์เชิ ง
วิวัฒนาการของเชื้อ  

6. สามารถสืบค้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อ ง
เกี่ยวกับการจัดจ าแนกแบคทีเรียและ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  

 
 
 

 
 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
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ชุดวิชา พันธุศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา: ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของพันธุศาสตร์ทั่วไป และสารชีวโมเลกุลในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ เช่น กรดนิวคลีอิคและ

โปรตีน เป็นต้น หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กฎของเมนเดล รูปร่างของโครโมโซม การหาต าแหน่งของยีน ตลอดจนโครงสร้างและการท างานของยีน การ

กลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในงานวิจัยทางทฤษฎีพันธุศาสตร์ พันธุ

วิศวกรรมเบื้องต้นและบทบาทของจุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และ ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  และฝึกปฏิบั ติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาภาคบรรยาย 

      

ชว341 
พันธุศาสตร์ 
4(3-3-6) 

หลักการถ่ ายท อดทางพัน ธุกรรม 
รูป ร่างข อง โครโมโซม  การกล าย 
ตลอดจน โครงสร้างและการท างาน
ของยี น   พั น ธุ ศ าสต ร์ประ ชาก ร 
วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น 
และมีปฏิบั ติ ก ารที่ ส อด คล้อ งกั บ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

1. เพ่ือให้เข้าใจหลักพ้ืนฐานการถ่ายทอด
พันธุกรรม พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุ ล
และพันธุศาสตร์ระดับประชากร 

2. เ พ่ือให้ผู้ เ รียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์
พันธุศาสตร์ 

3. ฝึกทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติก ารด้ านพันธุ
ศาสตร์ 

1. เข้าใจเกี่ ยวกับความหมาย ขอบข่าย 
ความส าคัญของพันธุศาสตร์ทั่วไป และ
สารชีวโมเลกุลในเซลล์ที่ เกี่ยวข้องกับ
พันธุศาสตร์ เช่น กรดนิ วคลีอิ คและ
โปรตีน เป็นต้น 

2. เข้าใจการถ่ายทอดรหัสทางพันธุกรรม 
การสังเคราะห์ โปรตีนในโพรแคริโอต
และยูแคริโอต 

3. วิเคราะห์กฎของเมนเดล ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น พันธุศาสตร์ประชากร และ
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 

4. จ าแนกกลไกการเกิดการกลายพันธุ์ใน
จุลินทรีย์และการหาต าแหน่งของยีนที่
สนใจ 

5. เข้ าใ จหลั กการใช้ จุลิ น ท รีย์ ใ น พัน ธุ
วิศวกรรมและการใช้จุลินทรีย์ในการ
ผลิตโปรตีนของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เพ่ือ

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

วจช311  
พันธุศาสตร์ของ  
จุลินทรีย์ 3(3-0-6) 

หลักการถ่ ายทอดพันธุ กรรมของ
จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  การกลายกลไก
การเกิดการกลายในจุลินทรีย์ การหา
ต าแหน่ งของยีน  ความส าคัญของ
จุลินทรีย์ในงานวิจัยทางทฤษฎีพันธุ
ศาสตร์ บทบาทของจุลินทรีย์ในพันธุ
วิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์
และ ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 
 
 

1. เข้าใจหลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของ
จุลินท รีย์ กลไกการเกิดการกลาย ใน
จุลิ นท รีย์  ก ารหาต าแหน่ งข องยี น 
บทบาทของจุลินทรีย์ในงานวิจัยทาง
ทฤษฎีพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม 
และโครงการจีโนมของจุลินทรีย์  

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื บ ค้ น แ ล ะ วิ เ ค รา ะห์ ข้ อ มู ล ท า ง
พันธุกรรมของจุลินทรีย์ และน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้  

✓  ✓   ✓ 
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ประโยชน์ใ นทางอุ ตสาหกรรมและ
การแพทย์ เป็นต้น 

6. ทราบแหล่งและวิธีการสืบค้นข้อมูลทางชี
วสารสนเทศของจุลินทรีย์ ตลอดจนการ
น าความรู้ไปใช้ในการอ่านและวิเคราะห์
บทความวิจัยภาษาอังกฤษ 

ชุดวิชา ชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิทยา จ านวน 10 หน่วยกิต   
ค าอธิบายชุดรายวิชา:   ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ 

รวมทั้งเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม และมีการศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรัส ไวรอยด์ พริออน และ

แบคทีเรีย การเพ่ิมจ านวน การจัดหมวดหมู่และการเพาะเลี้ยงไวรัส และสรีรวิทยาการเจริญของแบคทีเรีย รวมถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมและการเจริญของ

จุลินทรีย์ การป้องกันและการควบคุมการควบคุมการเจริญของไวรัสและจุลินทรีย์ โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางชีวเคมีอธิบายทั้งโครงสร้าง หน้าที่ของสารชีว

โมเลกุล กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม โดยมีบทปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน 

      

วจช302 
ไวรัสวิทยา   
3(2-3-4) 

สัณฐานวิทยา สมบัติทั่วไป โครงสร้าง
และองค์ประกอบของไวรัส ไวรอยด์ 
พริออน การจัดหมวดห มู่ กลไกการ
เพ่ิมจ าน วน   การเพาะเลี้ ย ง  การ
ตอบสนองของโฮสต์ต่อการติด เชื้ อ
ไวรัส  การป้องกันและรักษาโรคติด
เชื้อจากไวรัส เทคนิคทางชีวโมเลกุลที่
ใช้ในการตรวจสอบไวรัส ประโยชน์
และโทษของไวรัส และมีปฏิบัติการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ไ ว รัส พืช  ไว รัสขอ ง
แบคทีเรียและการเพาะเลี้ยงเซลล์ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับสัณฐานวิทยา สมบัติ
ทั่วไป โครงสร้างและองค์ประกอบของ
ไวรัส ไวรอยด์ พริออน การจัดหมวดหมู่ 
กลไกการเพ่ิมจ านวน  การเพาะเลี้ยง  

2. มีความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของโฮสต์
ต่อการติดเชื้อไวรัส  การป้องกันและ
รักษาโรคติดเชื้อจากไวรัส เทคนิคทาง
ชีวโมเลกุลที่ใช้ในการตรวจสอบไวรัส 
ประโยชน์และโทษของไวรัส  

3. สามารถแยกและตรวจสอบไวรัสจากพืช
ที่ติดเชื้อและไวรัสของแบคทีเรียได้  

1. อ ธิบ าย หลั ก การเ กี่ ย วกั บ  ก ารจั ด
หมวดหมู่ กลไกการเพ่ิมจ านวน  การ
เพาะเลี้ยง การตอบสนองของโฮสต์ต่อ
การติดเชื้อไวรัส  เทคนิคทางชีวโมเลกุล
ที่ใช้ในการตรวจสอบไวรัส ประโยชน์
และโทษของไวรัส 

2. เข้าใจถึงกลไกการก่อโรคของไวรัสชนิด
ต่างๆ การรักษา และการป้องกัน 

4. ประยุ กต์ใช้ ความ รู้เกี่ยวกับ ไว รัสเพ่ือ
น าไปใช้ในอนาคตได้ 

5. มีทักษะในการแยกและตรวจสอบไวรัส

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
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4. สามารถสืบค้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อ ง
เกี่ยวกับไวรัสในด้านต่างๆ และน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  

จากพืชที่ติดเชื้อและไวรัสของแบคทีเรีย
ได้ 

6. เ ข้ า ใ จ ส รี ร วิ ท ย า ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ 
กระบวนการเมตาบอลิซึมและการเจริญ
ของจุลินทรีย์ ตลอดจนการควบคุมการ
เจ ริญ ข อ ง จุลิ น ท รีย์ แ ล ะมี ทั ก ษ ะ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของ
จุลินทรีย์ 

7. ประมวลความ รู้ท างส รีรวิทย าขอ ง
จุลินทรีย์เพ่ือช่วยในการอ่านบทความ
วิจัยภาษาอั งกฤษให้เข้าใจเนื้อคว าม
ต่างๆได้ง่ายขึ้น 

8. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีว
โมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ และ
การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม
ได้ 

 

วจช332 
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  
3(2-3-4) 

โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ 
เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์และและ
การควบคุม การเจริญของจุลินทรีย์ 
ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเจริญ และ
ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ไ ม่เหมาะสมรวมทั้ง
การควบคุมการเจริญของจุลินท รีย์
และมีปฏิบั ติก ารที่ เกี่ย วข้ องกับ เม
แทบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรีย์ 

1. เข้าใจสรีรวิทยา เมตาบอลิซึม และการ
เจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญของจุลินทรีย์ ตลอดจนการควบคุม
การเจริญของจุลินทรีย์ 

2. มีทั กษ ะป ฏิ บั ติ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 

3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียน ในการ
อ่ าน บ ท ค วาม วิ จั ยภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ที่
เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

คม241 ชีวเคมี 1                   

3(3-0-6) 

 

โครงส ร้างและห น้ าที่ ข องสารชี ว
โมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
กรดนิ วคลี อิ ก  ลิพิด  และเอน ไซ ม์ 
รวมทั้ งเ มแทบ อลิซึ ม ของสารชี ว
โมเลกุลและการควบคุม 

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีว
โมเลกุล  ได้แ ก่ คาร์โบ ไฮ เดรต โปรตีน 
กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ และ
การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม
ได้ 

2. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวกับชีวพลังงานและ

9. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวกับชีวพลังงานและ
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

10. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสารชีวโมเลกุล
ในการวิเคราะห์และจ าแนกชนิดห รือ
ประเภทของสารชีวโมเลกุลได้ 

11. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวพลังงานและ

✓ 

 

    ✓ 
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เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสารชีวโมเลกุลใน

การวิ เคราะห์ และจ าแนก ชนิดห รือ
ประเภทของสารชีวโมเลกุลได้ 

4. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวพลังงานและเม
แทบอลิซึมของสารชี วโมเลกุล ในการ
วิเคราะห์ระดับพลังงานของร่างกายได้ 

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลในการ
วิเคราะห์ระดับพลังงานได้ 

คม296  
ปฏิบัติการชีวเคมี       
1(0-3-0) 

ปฏิบัติการทดลองที่ เกี่ยวข้องกับ พี
เอชและสารละลายบัฟเฟอร์ การ
ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของ
สารชี ว โมเลกุ ล  การวิ เคราะห์ เชิ ง
ปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ 
และการศึกษากระบวนการเมแทบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดรต 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตรงต่อเวลา 
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการและ
ภาควิชา 

2. อธิบายความรู้ หลักการหรือทฤษฎีทาง
ชีวเคมีที่ น าไปใช้ ในการท าปฏิบั ติการ
ทดลองได้ 

3. ปฏิบัติการทดลอง รวมทั้งใช้เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ในการศึกษาทางชีวเคมีได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

4. วิเคราะห์ วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง
จากการท าปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการทางชีวเคมี 

5. น าเสนอข้อมูลผลการทดลองและเขียน
รายงานการทดลองได้อย่างครบถ้วน 

 

✓ 

 

   ✓ 

 

✓ 
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ชุดวิชา ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการห้องปฏิบัติจุลชีววิทยาและการวิเคราะห์ข้อมูล  จ านวน 8 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดรายวิชา: แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และการด าเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
เพ่ือความปลอดทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติจุลชีววิทยา การใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐานและ
ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสอบเทียบเคร่ืองมือพ้ืนฐาน และ ออกแบบการทดลองด้วยหลักการทางสถิติ 

      

วจช303 
สถิติทาง 
จุลชีววิทยา 
3(2-3-4) 

พ้ืน ฐานทางสถิติ  ก ารตั้ ง และการ
ทดสอบสมมุติ ฐ าน  การวิ เคราะห์
ข้ อ มูลและตั ว อย่ างข้ อ มูลท าง จุล
ชี ว วิ ท ย า  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
แปรปรวน การหาความสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์สมการถดถอยและวิธีการ
ออกแบบการทดลองทางสถิติ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

1. เข้าใจและอธิบายข้อมูลด้วยหลักพ้ืนฐาน
ทางสถิติ  

2. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจน  

3. แก้ปัญหาโจทย์ทางชีวสถิติ  
4. ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล 

และแปลผลข้อมูลได้  

1.รู้และความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดทางชีวภาพ การรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการระบบ
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
จุลินทรีย์ 

2. มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐานและ
เคร่ืองมือชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

3. สามารถออกแบบการทดลองเพ่ือการ
วิจัย น าเสนอผล และวิเคราะห์ผล ได้
อย่างถูกต้อง  

  ✓  ✓ ✓ 

วจช371 
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ 
จุลชีววิทยา   
3(2-3-4) 

แนวทางปฏิบั ติงานที่ เกี่ ยวข้ องกับ
จุลินทรีย์และการด าเนินงานวิจัย ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เชื้ อโรค
และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 แนวทาง
ปฏิบัติที่ เกี่ย วข้อ งกับ งานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักการ
เกี่ย วกับการจัดการ ระบบคุณภาพ
มาตรฐานเป็นไปตามห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบ เที ยบตามระบบ 
ISO/IEC 17025 ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทย า 

1. รู้และความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเ พ่ือ
ความปลอดทางชีวภาพ และการรักษา
ความปลอดภั ยทางชี วภาพ รวมถึ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์  

2. มีทักษะการด าเนินการตามหลักการด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

3. รู้แ ละความเข้ า ใจการจัดการระบ บ
คุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามห้องปฏิบัติ 
ระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา การควบคุมคุณภาพภาย ใน

  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
ห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบความ 
ถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา 
การตรวจติดตามคุณภาพภ าย ใน
ห้อ งป ฏิบั ติ ก ารแ ละ ก ฎห มาย ที่
เกี่ยวข้องจุลินทรีย์  

ห้องปฏิบัติการ รวมการตรวจสอบความ
ถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา 
และการสอบเทียบเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

วจช391 
การใช้เคร่ืองมือทาง 
จุลชีววิทยา  
2(1-3-2) 

ทฤษฎี วิธีการใช้และการดูแลรักษา
เคร่ืองมือพ้ืนฐานและเคร่ืองมือชั้นสูง 
ที่เกี่ยวข้องทางด้านจุลชีววิทยา และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

1.มีความรู้และทักษะในการใช้เคร่ืองมือ
พ้ื น ฐ าน แ ล ะ เค ร่ือ ง มื อ ชั้ น สู ง ท า ง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาได้
อย่างถูกต้องปลอดภัย  

2.มีทักษะในการดูแลรักษาเคร่ืองมือได้
อย่างถูกวิธ ี เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการ
ใช้เคร่ืองมือชั้นสูงและสามารถ
ประยุกต์ใช้หรือน าไปต่อยอดงานวิจัย
ต่อไปได้  

 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ชุดยวิชา การวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา   จ านวน 5 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา: หลักการและทฤษฎีทางจุลชีววิทยา การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ด าเนินการวิจัยทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ปัญหา
ทางจุลชีววิทยา และประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

      

วจช481 โครงงานทาง
จุลชีววิทยา 
2(0-6-0) 

ทฤษฎี  การป ระมวลความ รู้ การ
ค้นคว้า วิจัยปัญหา ด าเนินการวิจัย 
และสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การทดลองแล้วน ามาเรียบเรียงเป็น
รายงาน  พร้อมทั้งสอดแทรกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งใน
ด้ า น ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า เค ร่ื อ ง มื อ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 

1. มีคว าม รู้และทักษะทางจุลชี ววิทย า
พ้ืนฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์  

2. มีความรู้และทักษะในการใช้เคร่ืองมือ
พ้ืน ฐ าน แ ละ เค ร่ือ ง มือ ชั้ น สู งท า ง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  

3. วิ เคราะห์ ปัญ ห าที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ จุ ล
ชีววิทยา และใช้ความรู้และทักษะทาง
จุลชีววิทยาในการการแก้ไขปัญหาทาง
จุลชีววิทยาได้   

4. ด า เนิน ง านวิ จัยทาง จุลชี ววิทยาโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางจุล
ชีววิทยา และเลือกใช้เคร่ืองมือทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม  

5. มีความรู้และทักษะการใช้เชื้อจุลินทรีย์ 
และการจัดการเชื้ อจุลินทรีย์ได้อย่ าง
ถูกต้องและปลอดภัย  

6. สืบค้น ข้ อ มูลบท ความท างวิ ช าการ 
วิเคราะห์และน าเสนอด้วยสื่อได้อย่าง
เหมาะสม  

1. มีความรู้และทักษะทางจุลชี ววิทย า
พ้ืนฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์  

2. มีความรู้และทักษะในการใช้เคร่ืองมือ
พ้ืน ฐ านแ ล ะเค ร่ือง มื อ ชั้ น สู งทา ง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย   

3. วิ เคราะห์ปัญ ห าที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ จุล
ชีววิทยา และใช้ความรู้และทักษะทางจุล
ชีววิทยาในการการแก้ไขปัญหาทางจุล
ชีววิทยาได้   

4. ด าเนิน งานวิ จัยทางจุลชีว วิทย าโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางจุล
ชีววิทยา และเลือกใช้เคร่ืองมือทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม  

5. มีความรู้และทักษะการใช้เชื้อจุลินทรีย์ 
และการจัดการเชื้อ จุลินทรีย์ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย  

6. สืบค้นข้ อ มูลบท ความทางวิช าการ 
วิเคราะห์ และน าเสนอด้วยสื่อได้อย่าง
เหมาะสม  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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วจช482 สัมมนาทาง
จุลชีววิทยา 1 
1(0-2-1) 

การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และ
น าเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยา
ที่ทนัสมัย วิจารณ์แนวคิด วิธีการ และ
ผลการศึกษาของบทความวิจัย 

1. ประมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
และความรู้ทางจุลชีววิทยาทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการอ่านและท า
ความเข้าใจบทความวิจัยภาษาอังกฤษ  

2. สามารถวิจารณ์เนื้อหาของบทความวิจัย 
โดยบูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยากับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   

3. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และแหล่งความรู้อื่นๆ  

4. น าเสนอข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้ ด้วย
ตัว เอง อย่ างมีประสิทธิภ าพ และมี
จริยธรรมทางวิชาการ  

 
 

✓  ✓  ✓  

วจช405 ประมวล
ความรู้ทาง 
จุลชีววิทยา 
1(0-0-3) 

การสอบประมวลความรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน ทางสาขาจุลชีววิทยาเพ่ือ
เตรียมพร้อมก่อนจบการศึกษาโดย
สอบทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
และการประเมินผลการเรียนเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U  

1. มีคว าม รู้และทักษะทางจุลชี ววิทย า
พ้ืนฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์  

2. มีความรู้และทักษะในการใช้เคร่ืองมือ
พ้ืน ฐ าน แ ละ เค ร่ือ ง มือ ชั้ น สู งท า ง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  

3. วิ เคราะห์ ปัญ ห าที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ จุ ล
ชีววิทยา และใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา
ในการให้แนวทางการแก้ไขปัญหาได้  

4. มีความรู้และทักษะการใช้เชื้อจุลินทรีย์ 
และการจัดการเชื้ อจุลินทรีย์ได้อย่ าง
ถูกต้องและปลอดภัย  

✓ ✓ ✓ ✓   
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ชุดวิชา ฝึกงาน 1 จ านวน 4 หน่วยกิต   
ค าอธิบายชุดรายวิชา: นิสิตได้เ รียนรู้การท างานในสถานที่ท างานจริง เช่น สถานประกอบการประเภทโรงงานหรือบริษัท ศูนย์วิจัยของภาครัฐและเอกชน 
โรงพยาบาล ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศ เป็นต้น เ พ่ือให้นิสิตพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมให้มีความสามารถในการท างานหลังจากจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะสื่อสาร เพ่ิมพูนทักษะทางปัญญา น าความรู้ด้านจุลชีววิทยาที่เรียนไปในระดับชั้นปีที่ 1-3 ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 

      

วจช499 ฝึกงาน 
2(0-6-0) 

การฝึกให้นิสิตได้ เรียนรู้การท างาน 
พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีทักษะสื่อสาร เพ่ิมพูนทักษะทาง
ปัญญา น าความรู้ด้านจุลชีววิทยาไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดให้มี
จ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 
ชั่วโมง และการประเมินผลการเรียน
เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

1. ได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทาง
ทฤษฎีและการน ามาประยุต์ใช้ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

2. มีความคิดขั้นต้นในการน าความรู้ทาง
ทฤษฎีมาใช้เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

3. มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
เทคนิคที่เกี่ยวข้องในสถานที่ฝึกงาน 

4. เข้าใจชี วิตการท างานและวัฒนธรรม
องค์กร 

5. พัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

6. ฝึกฝนความอดทน การมีวินัยและความ
ซื่อสัตย์ 

1. มีความรู้และทักษะทางจุลชี ววิทย า
พ้ืนฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์ และได้
เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทาง
ทฤษฎีและการน ามาประยุต์ใช้ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

2. มีความคิดขั้นต้นในการน าความรู้ทาง
ทฤษฎีมา วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับจุลชีววิทยา และใช้ความรู้และทักษะ
ทางจุลชีววิทยาในการแก้ไขปัญหาทาง
จุลชี ว วิท ยาและใ ช้ เ พ่ือ พัฒนาห รือ
ปรับปรุงการฝึกงาน 

3. มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
เทคนิคที่ เกี่ ย วข้ อง ในห้อง วิจัย และ
สถานที่ฝึกงาน ตลอดจนการท างานกับ
จุลินทรีย์อย่างปลอดภัย 

4. เข้าใจชี วิตการท างานและวัฒนธรรม
องค์กร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวให้ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

5. ฝึกฝนความอดทน การมีวินัยและความ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

วจช493 ทักษะเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการ
ท างาน 1(1-0-2) 

การเตรียมความพร้อมก่อนออกไป
ท างานในหน่วย งานทั้งภ าครัฐและ
เอกชน ฝึกทักษะในการเขียนประวัติ
ย่อส าหรับสมัครงาน เทคนิคการสมัคร
งานและการสัมภาษณ์งาน ตลอดจน
ฝึกทั กษะการพัฒนาบุคลิกภาพและ

1. มีทักษะความรู้ในการเขียนประวัติย่อ
ส าหรับสมัครงาน เทคนิคการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน 

2. มีความรู้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในที่
ท างานและจริยธรรมในการท างาน 

3. มีทักษะความรู้ในการน าเสนอผลงาน
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การปรับตัวสู่สงัคมการท างานและการ
ประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S 
หรือ U 

และการเขียนรายงานวิชาการ 
4.  มีทั กษ ะความเ ข้ าใ จใน การพัฒ น า

บุคลิกภาพและการปรับตัวสู่สังคมการ
ท างาน 

5. ฝึกฝนความอดทน  การมีวิ จัย  ความ
ซื่อสัตย์และการตรงต่อเวลา 

ซื่อสัตย์ 

ชุดวิชา ฝึกงาน 2 จ านวน 3 หน่วยกิต   
ค าอธิบายชุดรายวิชา: นิสิตค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ ความถนัด สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางจุลชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย 
การแก้ปัญหา การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงาน ตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

      

วจช484 การศึก ษ า
อิสระทางจุลชีววิทยา
1(0-3-0) 

การค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยา
ตามความสนใจ ความถนัดของนิสิต 
การป ระยุ กต์ ใช้ ห ลั ก การท าง จุ ล
ชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย การ
แก้ปญหา การสรุปและวิเคราะห์ขอมูล 
การน าาเสนอผลงาน ตลอดจนปลูกฝัง
ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และการประเมินผลการเรียน
เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

1. มีคว าม รู้และทักษะทางจุลชี ววิท ย า
พ้ืนฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์   

2. มีความรู้และทักษะในการใช้เคร่ืองมือ
พ้ื น ฐาน แ ล ะเค ร่ือ ง มื อชั้ น สู งท า ง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย    

3. วิ เคราะห์ ปัญ ห าที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ จุ ล
ชีววิทยา และใช้ความรู้และทักษะทาง
จุลชีววิทยาในการแก้ไขปัญหาทางจุล
ชีววิทยาได้    

4. ด า เนิน ง านวิ จัยทาง จุลชี ววิทยาโดย
ประยุกต์ใช้คว ามรู้และทักษะทางจุล
ชีววิทยา และเลือกใช้เคร่ืองมือทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม   

5. มีความรู้และทักษะการใช้เชื้อจุลินทรีย์ 

1. มีคว ามรู้และทักษะทางจุลชี ววิทย า
พ้ืนฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์  

2. มีความรู้และทักษะในการใช้เคร่ืองมือ
พ้ืน ฐาน แล ะเค ร่ือง มื อชั้ น สู งท าง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย   

3. วิเ คราะห์ปัญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ จุล
ชีววิทยา และใช้ความรู้และทักษะทาง
จุลชีววิทยาในการการแก้ไขปัญหาทาง
จุลชีววิทยาได้   

4. ด าเนิน งานวิจัยทางจุลชีว วิทยาโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางจุล
ชีววิทยา และเลือกใช้เคร่ืองมือทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม  

5. มีความรู้และทักษะการใช้เชื้อจุลินทรีย์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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และการจัดการเชื้ อจุลินท รีย์ได้อย่ าง
ถูกต้องและปลอดภัย    

6. สืบค้น ข้ อ มูลบท ความท างวิ ช าการ 
วิเคราะห์และน าเสนอด้วยสื่อได้อย่าง
เหมาะสม   

และการจัดการเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย  

6. สืบค้นข้ อ มูลบทความทางวิ ช าการ 
วิเคราะห์และน าเสนอด้วยสื่อได้อย่าง
เหมาะสม 

วจช483 สัมมนาทาง
จุลชีววิทยา 2 
1(0-2-1) 

การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และ
น าเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยาที่
ทันสมัย ตลอดจนเรียนรู้รูปแบบและ
เทคนิคการน าเสนอให้น่าสนใจ 

1. ประมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
และความรู้ทางจุลชีววิทยาทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ เ พ่ือใช้ในการอ่านและท า
ความเข้าใจบทความวิจัยภาษาอังกฤษ   

2. สามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความวิจัย 
โดยบูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยากับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   

3. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และแหล่งความรู้อื่น ๆ   

4. น าเสนอข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ และมีจริย ธ รรมทาง
วิชาการ   

✓  ✓  ✓  

ชุดวิชา สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา: หลักการกระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย ตลอดจนการมีความรู้ที่จ าเป็นทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาทางจุลชีววิทยา
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกไปประกอบอาชีพ 

      

วจช491 เตรียม            
สหกิจศึกษา 
1(1-0-2) 

การเตรียมความพร้อมก่อนออกไป
ปฏิบัติงานในในหน่วยงานของราชการ
หรือเอกชน ความหมายสหกิจศึกษา 

1. อธิบายและเข้าใจหลักการกระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษาตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

1. เข้าใจหลักการ กระบวนการ ขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎระเบี ยบและข้อบั งคับของสถาน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
คว าม รู้พ้ืน ฐานและการเต รียมตั ว 
ตลอ ดจน ความ รู้ที่ จ า เป็ น ใ นก าร
ปฏิบัติงาน 

2. มีทักษะความรู้ในการเขียนประวัติย่ อ
ส าหรับสมัครงาน เทคนิคการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน 

3. มีความรู้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในที่
ท างานและจริยธรรมในการท างานเม่ือ
เข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4. มีทักษะความรู้ในการน าเสนอผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ที่ีได้ปฏิบั ติงานสหกิ จ
ศึกษาได้ 

5.มีทั ก ษ ะค ว ามเ ข้ า ใ จใ น ก ารพั ฒ น า
บุคลิกภาพและการปรับตัวสู่สังคมการ
ท างาน 

ประกอบการและมหาวิทยาลัยอย่ าง
เคร่งครัด 

2. มีทั กษะความรู้ ความเข้าใจ และการ
ป ฏิ บั ติ ก ารใน หั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากสถานประกอบการ และ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีสู่การปฏิบัติสห
กิจศึกษา 

3. มีทั กษะทางการสื่ อส าร การติดต่ อ
ประสานงาน  ตลอดจนทักษ ะทาง
เทคโนโลยีและไอที (IT) 

4. มีทักษะความรู้ในการน าเสนอผลงาน
และการเขียนราย งานวิชาการ และ
สามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาสู่สาธารณชน วจช492  

สหกิจศึกษาทาง     
จุลชีววิทยา             
6(0-18-0) 

การฝึ กปฏิบัติ งานจริง ห รือวิ จัย ใน
หน่วยงานของราชการหรือเอกชนที่มี
การด าเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาจุล
ชี ว วิทย า เป็ น ระยะเ วลา 1 ภ าค
การศึกษา โดยนิสิตจะต้องผ่านการ
อบรมเต รียมความพร้อมเข้ า ร่วม
โค ร ง ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ก่ อ น ไ ป
ปฏิบัติงาน จัดท าเค้าโครงงานวิจัยและ
เสนอหัวข้อวิจัยที่เป็นประโยชน์และ
เป็ น ไป ต าม ค ว า ม ต้ อ งก า รข อ ง
หน่วยงาน จ านวนชั่ วโมงฝึ กงาน ไม่

1. มีทั กษะความรู้ คว ามเข้าใจ และการ
ป ฏิ บั ติ ก าร ใน หั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
มอบ หมายจากสถานประกอบ การ 
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่
มีสู่การปฏิบัติจริงในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

2. ส ามารถ วาง แผ น งาน วิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ
มอบ หมายและด าเนิน การให้ เส ร็จ
สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และมีความเข้ าใจในวัฒนธรรม

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 
300 ชั่วโมงและการประเมินผลการ
เรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

องค์กร ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับของสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัย 

4. มีทั กษะท างการสื่ อส าร การติดต่ อ
ประสานงาน  ตลอ ดจนทักษ ะทาง
เทคโนโลยีและไอที (IT) 

5. มีทักษะความรู้ในการน าเสนอผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ที่ีได้ปฏิบั ติงานสหกิ จ
ศึกษาได้ 

 

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs ) 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดรายวิชา 
(MLOs ) 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก   1 2 3 4 5 6 
ชุดวิชา ชีววิทยาของเซลล์ จ านวน 6 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา:   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้างและการท างานของออร์แกเนลล์ของ
เซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบภู มิคุ้มกัน
ของเซลล์ การเจริญเติบโตของเซลล์พืช สัตว์ รา และ แบคทีเ รีย วัฎจักรของเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ หลักการในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ทักษะในการใช้
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ การท าให้ปลอดเชื้อ การเลือกชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล์และการเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ 

      

ชว203  
ชีววิทยาของเซลล์ 
4(4-0-8) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของ
เซลล์ ยู แค ริโอต เซลล์โพรแค ริโอต 
และไวรัส โครงสร้างและการท างาน
ข อ ง อ อ ร์ แ ก เ น ล ล์ ข อ ง เ ซ ล ล์ 
องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์

1. มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแค
ริโอต เซลล์ โพรแค ริโอต และไว รัส 
โครงสร้าง 

2. มีความรู้เกี่ย วกับการท างานของออ ร์
แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของ

1. อธิบายและแยกความแตกต่างของ
โครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพร
แคริโอต และไวรัส  

2. ทราบถึงโครงสร้างและการท างานของ
ออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบ

✓  ✓    
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โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการควบคุม 
การเปลี่ ย น สภาพ ของเ ซลล์  การ
บาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบ
ภูมิคุ้มกันของเซลล์ และเทคโนโลยี
ของเซลล์ 

เซลล์  
3. มีความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุล  
4. มีความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรเซลล์และการ

ควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การ
บาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบ
ภูมิคุ้มกันของเซลล์ และเทคโนโลยีของ
เซลล์ 

5. สามารถสืบค้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อ ง
เกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ 

ของเซลล์ 
3. อธิบายถึงหลักการเกี่ยวกับพันธุศาสตร์

โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการควบคุม 
การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บ
และการแก่ของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน
ของเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์ 

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของ
เซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ ทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เซลล์ การท าให้ปลอดเชื้อ การเลือก
ชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล์และการเก็บ
รักษาเซลล์ชนิดต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ใน
อนาคตได้  

5. อธิบายถึงการเจริญเติบโตของเซลล์พืช 
สัตว์ รา และ แบคที เรีย วัฎจักรของ
เซลล์ พัฒนาการของเซลล์ได้ 

วจช204 
หลักการเพาะเลี้ยง 
เซลล์  
2(2-0-4) 

การเจริญเติบโตของเซลล์พืช สัตว์ รา 
และ แบคที เ รีย  วัฎ จักรของเซลล์ 
พัฒนาการของเซลล์ หลักการในการ
เพาะเลี้ ย ง เซลล์  ทั กษ ะในการใ ช้
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เซลล์ การท าให้ปลอดเชื้อ การเลือก
ชนิดของอาหารเลี้ ยงเซลล์และการ
เก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ
เซลล์พืช สัตว์ รา และ แบคทีเ รีย วัฎ
จักรของเซลล์ พัฒนาการของ เซลล์ 
หลักการในการเพาะเลี้ยงเซลล์  

2. ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ การท าให้ปลอดเชื้ อ 
การเลือกชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล์และ
การเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ  

3. สามารถสืบค้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อ ง
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดต่างๆ 
และน าเสนอด้วยสื่อได้อย่างเหมาะสม  

✓ ✓   ✓  

ชุดวิชา จุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา: ชนิดของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิดโรคเนื่องจาก  อาหารเสีย  
ความปลอดภัยในอาหาร การปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิ ตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร  
การควบคุมและการประกันคุณภาพ  การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร การน าจุลินทรีย์มาใช้ในอุตสาหกรรม
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เพ่ือในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธุ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากการหมัก บทบาทของจุลินทรีย์
ในการบ าบัดของเสียและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์โดยมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย  
วจช272  
จุ ล ชี ว วิ ท ย า ท า ง
อ า ห าร แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยทางอาหาร 
3(2-3-4) 

ชนิดของจุลินท รีย์ที่ เกี่ ย ว ข้อ งกับ
อาหาร การเสี ย ของอาหาร แล ะ
วิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและ
การเกิ ด โรค เนื่ อ งจากอ าห ารเสี ย  
ความปลอดภัยในอาหาร การปฏิบัติที่
ดีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์
จุดวิกฤติที่ต้ องควบคุมในการผลิต
อาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิต
อาหาร  การควบคุมและการประกัน
คุ ณ ภ า พ   ก าร จัด ก า รร ะ บ บ ใ น
โรงง านผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหาร และกฎหมายอาหาร และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

1.อธิบายชนิดของจุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
อาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการ
ถนอมอาหารได้ 

2. อธิบายการเป็น พิษและการเกิด โรค
เนื่องจากอาหารเสียได้ 

3. เข้าใจและอธิบายความปลอดภัยใน
อาหาร การปฏิบัติที่ดีในกระบวนการ
ผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
ในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของ
โรงงานผลิตอาหาร  การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ  การจัดการระบบใน
โรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร 
และกฎหมายอาหาร 

1.อธิบายกระบวนการหมักในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการน าจุลินทรีย์มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต 

2. อธิบายหลักการเตรียมหัวเชื้อ การเลี้ยง
เชื้อ และการเก็บรักษาจุลินทรีย์ 

3. อธิบายการปรับปรุงสายพันธุ์ จุลินทรีย์
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต 

4. อธิบายการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการ
บ าบัดทางสิ่งแวดล้อมตลอดจนหลักการ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

5.อธิบายชนิดของจุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
อาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการ
ถนอมอาหารได้ 

6. อธิบายการเป็น พิษและการเกิ ดโรค
เนื่องจากอาหารเสียได้ 

7. เข้าใจและอธิบายความปลอดภัยใน

อาหาร การปฏิบัติที่ดีในกระบวนการ

ผลติ การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม

ในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของ

โรงงานผลิตอาหาร การควบคุมและการ

ประกันคุณภาพ  การจัดการระบบใน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

วจช277  
จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม  
3(2-3-4) 

การน าจุลินทรีย์มาใช้ในอุตสาหกรรม
เพ่ือในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ 
การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การ
เพาะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธุ์โดย
เน้นผลิตภัณฑ์จากการหมัก บทบาท
ของจุลินทรีย์ในการบ าบัดของเสียและ
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
ทา งชี ว ภ าพ ขอ ง จุลิ น ท รีย์ โด ย มี

1.อธิบายหลักการพ้ืนฐานกระบวนการหมัก
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากจุลินทรีย์ 
แล ะมี คว าม รู้แ ล ะเข้ า ใ จใ น กา รน า
จุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม 

2. อธิบายและมีความรู้ในการแยกเชื้อ การ
คัดเลือกจุลินทรีย์ที่ มีศักยภาพในการ
น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจน
หลักการเลี้ยงเชื้อ การเตรียมหัวเชื้อ และ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

การเก็บรักษาจุลินทรีย์ 
3. อธิบายและมีความรู้ในการปรับปรุงสาย

พันธุ์จุลินทรีเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต 
4. อธิบายและมีความรู้ในการประยุกต์ใช้

จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบ าบัดน้ า
เสีย และเข้าใจหลักการพ้ืนฐานด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น 

โรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร 

และกฎหมายอาหาร 

ชุดวิชา จุลชีววิทยาทางการแพทย์และการป้องกันตัวเองของโฮสต์ จ านวน 5 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดรายวิชา: การป้องกันตัวเองของโฮสต์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคและเซลล์มะเร็ง 
ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง ความก้าวหน้าทางด้านการรักษาโรคและวัคซีน ระบาดวิทยาของแบคทีเรีย ไวรัส และราที่มีความส าคัญทางการแพทย์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค การติดต่อของเชื้อโรคสู่โฮสต์ ความสามารถในการท าให้เกิดโรคและอาการของโรค การวินิจฉัย การ
ป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดจากE รวมถึงหลักการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 

      

วจช452 การป้องกัน
ตัวเองของโฮสต์ 
 2(2-0-4) 

การป้องกนัตัวเองของโฮสต์ ความรู ้
ท ั่วไปเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกัน การ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่ อ
เชือ้ก่อโรคและเซลลม์ะเร็ง ภาวะภูมิ
ไว เกิน  ภาวะแพ้ ภูมิ ตั ว เอง  แล ะ
ความกา้วหนา้ทางด้านการรกัษาโรค
และวคัซีน 

1. มีความรูเ้ก่ียวกบัการป้องกนัตัวเองของ
โฮสต์  ค วามรู ้ท ั่ วไปเก่ียวกับระบบ
ภูมิคุ้ มกัน การตอบสนองของระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ เ ชื ้ อ ก่ อ โ ร ค แ ล ะ
เซลล์มะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะแพ้
ภมูิตัวเอง และความก้าวหนา้ทางด้าน
การรกัษาโรคและวคัซีน 

2. ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย
ความกา้วหนา้ทางด้านการรกัษาโรค 

1. อธิบายหลักการเ ก่ียวกับ การป้องกัน
ตัวเองของโฮสต์ ความรูท้ ั่วไปเก่ียวกับ
ระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของ
ระบบภูมิคุ้ มกันต่ อ เชือ้ ก่อโรคและ
เซลล์มะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะแพ้
ภมูิตัวเอง และความก้าวหนา้ทางด้าน
การรกัษาโรคและวคัซีนได้ 

2. ประยกุต์ใชค้วามรูเ้ ก่ียวกับการปอ้งกัน
ตัวเองของโฮสต์และระบบภูมิคุ้มกัน 
และจุลชีววิทยาทางการแพทย์เ พ่ื อ
น าไปใชใ้นอนาคตได้  

✓  ✓    

วจช451 จุลชีววิทยา
ทางการแพทย์    

ระบาดวิทยาของแบคทีเรีย ไวรัส และ
ราที่ มีคว ามส าคัญ ทางการแพท ย์ 

1. มีคว าม รู้ เกี่ ย วกับระบาดวิท ย าขอ ง
แบคทีเรีย ไวรัส และราที่มีความส าคัญ

✓  ✓  ✓ ✓ 
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4(3-3-6) ภูมิคุ้มกัน ของโฮสต์ คว ามสัมพันธ์
ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิด
โรค การติดต่ อของเชื้ อโรคสู่โฮ สต์ 
ความสามารถในการท าให้เกิดโรคและ
อาก ารของ โรค การวินิ จฉั ย  การ
ป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดจาก
จุลินท รีย์ ก่ อ โรค รวมถึ งหลั กการ
ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุล
ชีพ 

ทางการแพทย์  ภู มิคุ้ มกัน ของโฮสต์ 
คว าม สัม พั น ธ์ ระห ว่ าง โฮส ต์ แ ล ะ
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค การติดต่อของ
เชื้อโรคสู่โฮสต์ ความสามารถในการท า
ให้ เกิ ดโรคและอาการของโรค การ
วินิจฉัย การป้องกันและการรักษาโรคที่
เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค  

2. สามารถทดสอบความไวของเชื้อต่อยา
ต้านจุลชีพ และทักษะในการตรวจสอบ
และวินิจฉัยเชื้อ  

3. สามารถสืบค้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อ ง
เกี่ ย วกับ จุลินท รีย์ ก่ อ โรค การแยก
จุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร 

3. มีท ักษะในการทดสอบความไวของเชือ้
ต่อยาต้ านจุลชีพ  และทักษะในการ
ตรวจสอบและวินิจฉยัเชือ้อย่างง่าย 

4. อ ธิบายถึงการก่อโรค การรักษา การ
ป้องกันและการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถกูต้อง 

ชุดวิชา เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและชีวสารสนเทศ  6 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา: การสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและการโคลนยีน การคัดเลือกและตรวจสอบเซลล์เจ้าบ้านที่ได้รับยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ การเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง การหาล าดับนิวคลีโอไทด์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ โค รงการจีโนม
สิ่งมีชีวิต การบ าบัดด้วยยีนและการแพทย์แม่นย า การดัดแปลงจีโนมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคนิคและวิธีการทางชีวสารสนเทศส าหรับการศึกษา
พันธุกรรมและกลไกการท างานของยีนและโปรตีนในสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีขั้นสูงทางชีวสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เน้นการประยุกต์ใช้ทางจุลชีววิทยาทุกแขนง 
เช่น การแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

      

วจช461 เทคโนโลยี   
รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ 
4(3-3-6) 

หลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ 
เวค เ ตอ ร์ แผน การโคลนยีน  การ
คัดเลือกและตรวจสอบโคลนที่ต้องการ 
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสและการ
ประยุกต์ การหาล าดับนิวคลีโอไทด์

1. เข้าใจหลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็น
เอ  เวคเตอ ร์ การโคลนยีน ปฏิกิริย า
ลูกโซ่พอลิเมอเรส การหาล าดับนิวคลีโอ
ไทด์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ล าดับนิ
วคลี โอ ไทด์ ยุ ค ให ม่  โครงการจีโน ม

1. เข้าใจหลักการและสามารถสร้างรีคอม
บิแนนท์ดีเอ็นเอและการโคลนยีนใน
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการคัดเลือก
และตรวจสอบเซลล์เจ้าบ้านที่ได้รับยีน
จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
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และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ล าดับนิ
วคลีโอ ไทด์ ยุ คให ม่  โครงการจีโนม
สิ่งมีชีวิต การบ าบัดด้วยยีน การแพทย์
แม่นย า การดัดแปลงจีโนม  สิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม และ ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์เบื้องต้น 

สิ่งมีชีวิต การบ าบัดด้วยยีน การแพทย์
แ ม่น ย า การดั ดแป ล ง จีโน ม แล ะ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  

2. สามารถ ใช้ทั กษะปฏิบั ติ การทางจุล
ชีววิทยาและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ขั้น
สูง ในการศึกษาทางพันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุล  

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื บ ค้ น แ ล ะ วิ เ ค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง
พันธุกรรมของจุลินทรีย์ ท าความเข้าใจ
ผลการวิเคราะห์และน าไปใช้ประโยชน์
ได้  

2. ประยุกต์ใช้การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอใน
หลอดทดลองและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ก าร ห า ล า ดั บ นิ ว ค ลี โอ ไท ด์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ยุคให 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของโครงการ
จีโนมสิ่งมีชีวิต การบ าบัดด้วยยีนและ
การแพทย์แม่นย า การดัดแปลงจีโนม
และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

4. เข้ าใ จหลั กการของฐานข้อ มูลแล ะ
เคร่ืองมือทางชีวเวชสารสนเทศศาสตร์ 
รวมทั้งการน ามาประยุกต์ใช้ในการท า
วิจัยหรือการน าไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ 

5. สืบค้นบทความวิชาการทั่วไป การสืบค้น
ข้อ มูล เกี่ ย วกับยีน และโป รตีนจาก
ธนาคารยีนและฐานข้อมูลทางชีวสา
รสนเทศศาสตร์อื่นๆ การส่งข้อมูลเข้าสู่
ธนาคารยีน การวิเคราะห์ล าดับเบสใน
สารพันธุกรรมและค้นหาส่วนประกอบ
ต่างๆ 

6. เข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล โอมิกส์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเอพิเจเนติกส์การ
วิเคราะห์การถอดรหัสและการแปลรหัส
ขอ งอ าร์ เ อ็ น เอ  กา รท าน าย แ ล ะ

วจช462 หลักการทาง
ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
2(1-3-2) 

ฐานข้อ มูลล าดับนิว คลี โอไทด์และ
ล าดับกรดอะมิโน ฐานข้ อมูล จีโนม 
การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์และ
โครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ
โด ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่โปรตีน 
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับ
โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต 

1. เข้ าใ จหลั กการของฐานข้อ มูลแล ะ
เคร่ืองมือทางชีวเวชสารสนเทศศาสตร์ 
รวมทั้งการน ามาประยุกต์ใช้ในการท า
วิจัย 

2. สบืค้นบทความวิชาการทั่วไป การสืบค้น
ข้ อ มูล เกี่ ย วกับยีนและโปรตีนจาก
ธนาคารยีนและฐานข้อมูลทางชีวสารสน
เทศศาสต ร์อื่ น ๆ การส่ งข้ อมูล เข้าสู่
ธนาคารยีน การวิเคราะห์ล าดับเบสใน
สารพันธุกรรมและค้นหาส่วนประกอบ
ต่างๆ 

3. เข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล โอมิกส์ 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเอพิเจเนติกส์การ
วิเคราะห์การถอดรหัสและการแปลรหัส
ขอ งอ าร์ เอ็ น เ อ  ก ารท า น าย แ ล ะ
วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของยีน
และโปรตีน 

วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของยีน
และโปรตีน 

ชุดวิชา จุลชีววิทยาดินและนิเวศวิทยา จ านวน 6 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดวิชา:   วัฒนาการของจุลินทรีย์ ชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ นิ เวศวิทยาและความหลากหลายของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักร
หมุนเวียนของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับพืชและสัตว์   

      

วจช471 
จุลชีววิทยาทางดิน   
3(2-3-4)  

ชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน 
นิเวศวิทยาและความหลากหลายของ
จุลินท รีย์ในดิน ความสัมพันธ์ของ
จุลินทรีย์ในดินที่มีบทบาทต่อวัฏจักร
หมุนเวียนของแร่ธาตุ จุลินทรีย์หลักใน
ดินและความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตชนิด
อื่น เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ในดิน 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

1. อธิบายชนิด บทบาท และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในดิน  

2. เข้าใจหลักการและอธิบายเทคนิคใน
การศึกษาจุลชีววิทยาทางดิน   

3. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และจุลชีววิทยาทางดิน ได้ตรงตาม
สถานการณ์   

4. สืบค้นข้อมูลบทความทางวิชาการและ
น าเสนอด้วยสื่อได้อย่างเหมาะสม   

5. วิเคราะห์และอภิปรายบทความ โดย
อาศัยความรู้จากบทเรียน   

1. เข้าใจหลักการพ้ืนฐานของความ
หลากหลาย นิเวศวิทยา และ
วิวัฒนาการของจุลินทรีย์  

2. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของจุลินทรีย์ที่
หลากหลาย และปฏิสัมพันธ์ต่อ
สิ่งแวดล้อม   

3. สืบค้นข้อมูลบทความทางวิชาการและ
น าเสนอเทคนิคในงานวิจัยด้วยสื่ออย่าง
เหมาะสม  

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือวิเคราะห์และ
อภิปรายบทความทางวิชาการ   

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

วจช472 นิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย์    
3(2-3-4) 

วิ วัฒ นาการขอ งจุลิ นท รีย์  ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ 
สั ง ค ม จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น แ ห ล่ ง อ าศั ย 
คว ามสัม พัน ธ์ ระห ว่ างป ระชาก ร
จุลินท รีย์  ค ว าม สัมพั นธ์ ระห ว่ าง

1. เข้าใจหลักการพ้ืนฐานของนิเวศวิทยา

และวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ 

2. สามารถอธิบายความหลากหลายและ

ความแตกต่างของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่ม

✓  ✓  ✓ ✓ 
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จุลนิทรีย์กับ พืช และ สัตว์ นิเวศวิทยา
จุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล 

ได้ 

3. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของจุลินทรีย์ใน

การหมุนเวียนธาตุในระบบนิเวศ 

4. เข้าใจและอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

จุลินทรีย์ ด้วยกัน เองและปฏิสั มพันธ์

ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

เช่น พืช สัตว์ หรือ คน เป็นต้น 

 

ชุดวิชา จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม จ านวน 6 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา:   ความส าคัญของจุลินทรีย์ที่พบในสิ่งแวดล้อมทั้งในดิน น้ า อากาศ วัฏจักรสาร อุปกรณ์และวิธีการแยกจุลินทรีย์ วิวัฒนาการของ
จุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ สังคมจุลินทรีย์ในแหล่งอาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์
กับ พืช และ สัตว์ นิเวศวิทยาจุลนิทรีย์ในระดับโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยใช้จุลินทรีย์
บ่งชี้ บทบาทของจุลินทรีย์ในบริเวณที่มีการปนเปื้อน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการในการแยกเ ชื้อจุลินทรีย์
จากธรรมชาติ การศึกษาวัฏจักร และการบ าบัดน้ าเสีย 

      

วจช476 จุลชีววิทยา
การเกษตร   
3(2-3-4) 

บทบาทและความส าคัญของจุลินทรีย์
ที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรกรรม การ
เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร 
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และพืช 
จุลิ น ท รีย์ ที่ มี ป ระ โย ช น์ ต่ อ ก า ร
เพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
จุลินทรีย์และผลิตผลของจุลินทรีย์ที่ใช้
ควบคุมโรคพืชและโรคสัตว์เศรษฐกิจ 
ตัวอย่างธุรกิจการเกษตรจากจุลินทรีย์ 

1. อธิบายคุณลักษณะและความส าคัญของ
จุลิ น ท รี ย์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก า รท า
เกษตรกรรม   

2. ทราบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร   

3. คัดแ ยกแล ะเพ าะเ ลี้ ย ง จุลิ น ท รีย์ ที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้  

4. ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรได้   

1. มีคว าม รู้ เกี่ ย วกับ จุลินท รีย์ที่ พบ ใน
สิ่งแวดล้อมและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การท าเกษตรกรรม   

2. มีทักษะในการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร   

3. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับวัฏ
จักรสาร อุป กรณ์ แล ะวิ ธี ก ารแย ก
จุลิ น ท รีย์  ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งข อ ง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ 

✓  ✓  ✓ ✓ 
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5. สืบค้นข้ อ มูลบท ความทางวิช าการ 
วิเคราะห์และน าเสนอด้วยสื่อได้อย่าง
เหมาะสม   

การต รวจ สอ บ คุ ณภ าพ น้ า โด ย ใ ช้
จุลินทรีย์บ่งชี้   

4. สามารถคัดแยกและเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร   

5. วิ เ ค รา ะ ห์ แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ท า ง
สิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากจุลินทรีย์ และ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรได้   

6. สืบค้นข้ อ มูลบท ความทางวิช าการ 

วิเคราะห์ และน า เสนอด้ว ยสื่ อได้ อย่าง

เหมาะสม   

วจช475 จุลชีววิทย า
สิ่งแวดล้อม  
3(2-3-4) 

ความส าคัญของ จุลินท รีย์ที่ พบ ใน
สิ่งแวดล้อมทั้งในดิน น้ า อากาศ วัฏ
จักรสาร อุปกรณ์และวิธี ก ารแยก
จุลินท รีย์  ก ารเป ลี่ ย น แป ลงขอ ง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจุลนิทรีย์ 
การตรวจสอบ คุณภาพน้ าโดย ใ ช้
จุลินทรีย์บ่งชี้ บทบาทของจุลินทรีย์ใน
บริเวณที่ มีก ารปน เปื้อน การแก้ ไข
สภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการ
ทางจุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการใน
การแยกเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ 
การศึกษาวัฏจักร และการบ าบัดน้ า
เสีย 

1. ทราบถึงความส าคัญของจุลินทรีย์ที่พบ
ในสิ่ งแวดล้ อมทั้ง ในดิน  น้ า อากาศ 
สิ่งแวดล้อมวิกฤต วัฏจักรสาร อุปกรณ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ ย ก จุ ลิ น ท รี ย์  ก า ร
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับ จุลินทรีย์ การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าโดยใช้จุลินทรีย์บ่งชี้ บทบาท
ของจุลินทรีย์ในบริเวณที่มีการปนเปื้อน 
การแก้ ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดย
หลักการทางจุลชีววิทยา 

2. มีทักษะในการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
และเห็นระบบการบ าบัดน้ าเสีย 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

ชุดวิชา พลังงานทดแทนและการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมจากจุลินทรีย์ 3 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา: บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก และการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการ
ผลิตพลังงานทางเลือกและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ แนวทางการปรับปรุงการผลิตพลังงานทางเลือกและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ กรณีศึกษา 
 

      

วจช473 พลังงาน
ทดแทนจากจุลินทรีย์  
1(1-0-2) 

กระบวนการผลิตพลังงานเอทานอล
ชีวภาพ การปรับปรุงขั้นตอนการย่อย
เป็นน้ าตาล  การป รับปรุงขั้ น ตอน

1.เข้าใจแนวคิดในการผลิตพลั งงาน เพ่ือ
ความยั่งยืนโดยอาศัยจุลินทรีย์   

2. เข้าใจบทบาทของจุลินทรีย์ และอธิบาย

1.อธิบายบทบาทของจุลนิทรีย์และหลักการ
ในการผลิตพลังงานทางเลือกและการ
ฟ้ืนฟูทางชีวภาพ   

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 



  

172 

 

กระบวนการหมักและการย่อยน้ าตาล
แบบขั้นตอนเดียว กระบวนการผลิต
ก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซไฮโดรเจน 
เซลล์พลังงานจากจุลินทรีย์ 

หลั กการในก ารผ ลิต พลั งง าน โด ย
จุลินทรีย์   

3.ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตพลังงาน
ทดแทนรูปแบบต่างๆ   

4.วิเคราะห์และออกแบบเพ่ือปรับปรุงการ
ผลิตพลังงานจากกระบวนการหมัก   

2. เข้าใจการใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาเพ่ือ
การผลิตพลังงานทางเลือกและการฟ้ืนฟู
โดยชีววิธี  

3. ประยุ ก ต์ ใช้ จุลิ น ท รีย์ เ พ่ื อการผลิ ต
พลังงานทางเลือกและการฟ้ืนฟูโดยชีว
วิธี   

4. สืบค้นบทความ ติดตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเพ่ือการปรับปรุงการผลิต
พลังงานทางเลือกและการฟ้ืน ฟูทาง
ชีวภาพ   

วจช470 
การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
โดยชีววิธี 
2(2-0-4) 

แหล่งที่มา ลักษณะ และความเป็นพิษ
ของสารมลพิษ หลักความคิดด้านการ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี จุลินทรีย์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก า รน าม าใ ช้ ฟ้ื น ฟู
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร ใ ช้ พื ช ฟ้ื น ฟู
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิธีการทาง
ชีวภาพในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และ
กรณีศึกษา 

1.เข้าใจการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาเพ่ือ
ระบุการมีอยู่ การเจริญ และสังคมของ
จุลินทรีย์   

2. อธิบ าย บท บาทข อง จุลินท รีย์ แ ล ะ
หลักการในการย่อยสลายสารมลพิษ   

3.ป ระ ยุ กต์ ใ ช้ จุ ลิ น ท รีย์ ใ น กา รฟ้ื น ฟู
สิ่งแวดล้อม   

4.วิเคราะห์และอภิปรายจากกรณีศึกษาใน
การใช้จุลินทรีย์พ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม   

 
 
 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

ชุดวิชา เทคโนโลยีการหมัก 6 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา: กระบวนการหมักและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ การปรับปรุงจุลินทรีย์เพ่ือพัฒนากระบวนการหมัก ชนิดของ
กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการหมัก อุปกรณ์ประกอบและการท างานของถังหมัก การท าให้ปลอดเชื้อ การเก็บเกี่ยวและการท าผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ 
เศรษฐศาสตร์การหมัก การบ าบัดน้ าทิ้ง ตัวอย่างของเทคโนโลยีการหมักในปัจจุบัน มีปฏิบัติการแยกและคัดเลือกเชื้อที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรม 
จลนพลศาสตร์การหมัก การเลี้ยงเชื้อในถังหมักระดับห้องปฏิบัติการ การสกัดแยกและท าให้บริสุทธิ์ ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ การจัดจ าแนก 
นิเวศวิทยาและความหลากหลาย หลักการและวิธีการเก็บรักษา หลักการเพาะเลี้ยงในอุตสาหกรรม การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์ และ
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ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ 

วจช474 
ยีสต์และยีสต์
เทคโนโลยี 
3(2-3-4) 

ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของ
ยีสต์ การจัดจ าแนก นิเวศวิทยาและ
ความหลากหลาย หลักการและวิธีการ
เก็บ รักษ า ห ลั กการเพาะเ ลี้ ย งใ น
อุ ตส าหก รรม  ก ารคั ด เ ลื อก  ก าร
ปรับปรุงพันธุก รรมของยี สต์  และ
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ 

1. เ ข้ า ใ จ แ ล ะ อ ธิ บ า ย ชี ว วิท ย าแ ล ะ
เทคโน โลยี ชีวภาพของยี สต์  การจัด
จ าแ น ก  นิ เ ว ศ วิ ท ย า แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลาย และหลักการและวิธีการ
เก็บรักษาได้ 

2. เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
เพาะเลี้ยงในอุตสาหกรรม การคัดเลือก 
การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์ และ
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ 

 
 

1.อธิบายกระบวนการหมักและปั จจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง ในกระบวน การห มัก ด้ ว ย
จุลินทรีย์ได้ 

2. เข้า ใจและประยุ กต์ ใช้ ก ารป รับป รุง
จุลินทรีย์เพ่ือพัฒนากระบวนการหมัก ได้
อย่างเหมาะสม  

3. เข้าใจและอธิบายชนิดของกระบวนการ
ห มั ก  จล น พล ศาสต ร์ของก ารห มั ก 
อุปกรณ์ประกอบและการท างานของถัง
หมัก การท าให้ปลอดเชื้อ การเก็บเกี่ยว
และการท าผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์และการ
บ าบัดน้ าทิ้งได้ 

4. อธิบายเศรษฐศาสตร์การหมักได้ 
5. เข้า ใจและประยุ กต์ ใช้ ตั ว อย่ างของ

เทคโนโลยีการหมักในปัจจุบันได้ 
6. เ ข้ า ใ จ แ ล ะ อ ธิ บ า ย ชี ว วิท ย าแ ล ะ

เทคโน โลยี ชี วภาพของยี สต์  การจัด
จ าแนก นิเวศวิทยาและความหลากหลาย 
และหลักการและวิธีการเก็บรักษาได้ 

7. เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
เพาะเลี้ยงในอุตสาหกรรม การคัดเลือก 
การปรับป รุงพันธุกรรมของยีสต์ และ
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

วจช479 เทคโน โลยี
การหมัก 
3(2-3-4) 

ก ระ บ ว น ก าร ห มั ก แ ล ะ ปั จ จัย ที่
เกี่ ยวข้อ งในกระบวนการหมักด้ว ย
จุลินทรีย์ การปรับปรุงจุลินทรีย์เ พ่ือ
พัฒนากระบวนการหมัก  ชนิดของ
กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของ
การห มัก อุปกรณ์ประกอบและการ
ท างานของถังหมัก การท าให้ปลอด
เชื้ อ  ก า รเ ก็ บ เ กี่ ย ว แ ล ะ ก า รท า
ผลิตภัณฑ์ ให้บริสุทธิ์ เศรษฐศาสต ร์
การหมัก การบ าบั ดน้ าทิ้ง ตัวอย่ าง
ของเทคโนโลยีการหมักในปัจจุบัน มี
ปฏิบัติการแยกและคัดเลือกเชื้อที่ มี

1.อธิบายกระบวนการหมักและปั จจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง ในกระบวน การห มัก ด้ ว ย
จุลินทรีย์ได้ 

2. เข้า ใจและประยุ กต์ ใช้ ก ารป รับป รุง
จุลินทรีย์เพ่ือพัฒนากระบวนการหมัก ได้
อย่างเหมาะสม  

3. เข้าใจและอธิบายชนิดของกระบวนการ
ห มั ก  จล น พล ศาสต ร์ของก ารห มั ก 
อุปกรณ์ประกอบและการท างานของถัง
หมัก การท าให้ปลอดเชื้อ การเก็บเกี่ยว
และการท าผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์และการ
บ าบัดน้ าทิ้งได้ 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
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ค ว าม ส าคั ญ ท าง อุ ต ส าห ก ร ร ม 
จลนพลศาสตร์การหมัก การเลี้ยงเชื้อ
ในถังหมักระดับห้องปฏิบัติการ การ
สกัดแยกและท าให้บริสุทธิ์ แ ละมี
การศึกษานอกสถานที่ 
 

4. อธิบายเศรษฐศาสตร์การหมักได้ 
5. เข้า ใจและประยุ กต์ ใช้ ตั ว อย่ างของ

เทคโนโลยีการหมักในปัจจุบันได้ 
 

ชุดวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์  6 หน่วยกิต  
ค าอธิบายชุดรายวิชา : หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ การใช้สถิติในการวางแผนการทดลองส าหรับงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การหาอายุการเก็บ การออกแบบฉลากโภชนา การประเมินศักยภาพในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเซลล์  
เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของสารด้วยจุลินทรีย์ การน าผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ไปใช้ทางการเก ษตร 
อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาความหมาย ความส าคัญของการตลาด แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่พฤติกรรมผู้บริโภค การ
แบ่งส่วนตลาด ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

      

วจช477 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อาหาร 
3(2-3-4) 

หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนิด ให ม่  ก ารใ ช้ สถิ ติ ใน การว าง
แผนการทดลองส าหรับงาน พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  การหาอายุการเก็บ การ
ออกแบบฉลากโภชนา การประเมิน
ศักยภาพในการจ าหน่าย 

1.เข้าใจและอธิบายหลักการและเทคนิค
พ้ืน ฐานส าห รับกระบวนการพั ฒน า
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่  

2.เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้สถิติในการ
วางแผนการทดลองส าหรับงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  การประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  การหาอายุ ก ารเก็บ  การ
ออกแบบฉลากโภชนาและการประเมิน
ศักยภาพในการจ าหน่าย 

1.เข้าใจและอธิบายหลักการและเทคนิค
พ้ืน ฐานส าห รับกระบวนการพั ฒน า
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่  

2.เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้สถิติในการ
วางแผนการทดลองส าหรับงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  การประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  การหาอายุ ก ารเก็บ  การ
ออกแบบฉลากโภชนาและการประเมิน
ศักยภาพในการจ าหน่าย 

3.เข้าใจและอธิบายผลิตภัณฑ์จาก เซลล์ 
เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุลินทรีย์ 
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของ

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

วจช478 ผลิ ตภัณ ฑ์
จากจุลินทรีย์และการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก เ ซ ล ล์  เ อ น ไซ ม์          
สารเมแทบอไลท์ จากจุลินทรีย์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของ

1.เข้าใจและอธิบายผลิตภัณฑ์จาก เซลล์ 
เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุลินทรีย์ 
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของ

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
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การตลาด  
3(2-3-4) 
 
 
 

สารด้วยจุลินทรีย์ การน าผลิตภัณฑ์
จาก จุลินท รีย์ไ ปใช้ทางการเกษตร 
อุ ต ส าห ก ร รม  ก าร แ พ ท ย์  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาความหมาย 
ความส าคัญของการตลาด แนวคิด
และหลักการตลาดสมัยใหม่พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนผสม
ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 
อิทธิพ ลและส ภาพแวด ล้อมท าง
เศรษฐกิ จ สั งคมที่ มีต่อ พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

สารด้วยจุลินทรีย์  
2. เข้าใจและประยุกต์ ใช้ ผลิตภัณฑ์จาก

จุลิ น ท รีย์ ส า ห รั บ ท าง ก าร เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม  

3. เข้าใจและสามารถอธิบายความหมาย 
ความส าคัญของการตลาด แนวคิดและ
หลัก การตลาดส มัย ให ม่พ ฤติ กรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนผสม
ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 
อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภ 

สารด้วยจุลินทรีย์  
4. เข้าใจและประยุกต์ ใช้ ผลิตภัณฑ์จาก

จุลิ น ท รีย์ ส า ห รั บ ท าง ก าร เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม  

5. เข้าใจและสามารถอธิบายความหมาย 
ความส าคัญของการตลาด แนวคิดและ
หลัก การตลาดส มัย ให ม่พ ฤติ กรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนผสม
ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 
อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  


