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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25450091100999
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Microbiology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ชื่อย่อ: วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Microbiology)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Microbiology)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัตกิ าร
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัตกิ าร
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี 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

2

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
8.2 นักตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา
8.3 นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยของภาครัฐและเอกชนหรือในสถานประกอบการอื่น ๆ
8.4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา
8.5 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
8.6 ผู้แทนขายด้านจุลชีววิทยา
8.7 อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย

2

ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

3

ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย

4

อ.ดร.พิรพรรณ พลบุรี

5

อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2544
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), 2547
Ph.D. (Natural Science and
Technology), 2551
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2553
วท.บ. (ชีววิทยา), 2544
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548
Ph.D. (Soils & Biogeochemistry),
2557
วท.บ. (ชีววิทยา), 2552
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2558
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์) , 2551
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ), 2555
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Okayama University, Japan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of California, Davis,
USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0
ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบันประเทศไทย 3.0 ที่ เน้ น
อุตสาหกรรมหนักโดยสภาวะทีเ่ ป็นอยู่ขณะนี้ตอ้ งเผชิญกับดักสาคัญคือกับดักความเหลื่อมล้าของความมั่งคัง่ และกั บ
ดักความไม่สมดุลในการพัฒนา ที่เป็นอุปสรรคในการนาพาประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น จึ ง ถื อเป็ น
ความท้าทายและวาระแห่งชาติทรี่ ัฐบาลได้นาเสนอโมเดลใหม่ ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ในการปฏิ รูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศซึ่ งหมายถึ งการขับเคลื่อนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้ อยใน 3 มิ ติ
สาคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภั ณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวั ตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ ย นจากการเน้ น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ประเทศไทย 4.0 จึง เป็นการพั ฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับ เคลื่ อนการเติ บโตทางเศรษฐกิ จชุด ใหม่ (New
Engines of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิ ง
ชีวภาพ และความหลากหลายเชิ งวัฒนธรรม ให้เป็ นความได้ เปรี ยบในเชิงแข่งขั นโดยการเติม เต็ม ด้ว ยวิท ยาการ
ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิ จัยและพัฒนา แล้ วต่อยอดความได้เปรี ยบเชิ ง
เปรียบเทียบในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Biotechnology)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Biomedical)
3. กลุ่ มเครื่ องมืออุ ปกรณ์ อัจฉริย ะ หุ่ นยนต์ และระบบเครื่ องกลที่ ใช้ ระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ควบคุม (Smart
Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่ม ดิจิต อล เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ที่เชื่ อมต่ อและบั งคับ อุป กรณ์ ต่า ง ๆ ปัญ ญาประดิษ ฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุ่ ม อุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่ มี มู ลค่ า สู ง (Creative, Culture & High Value
Services)
ในปัจ จุ บันนี้ มี การใช้โมเดลเศรษฐกิ จใหม่ เรีย กว่า โมเดล BCG เป็นการพั ฒนาเศรษฐกิจ 3 รูป แบบ
ด้วยกันคือ
1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
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เพื่อให้เศรษฐกิจประเทศไทยเกิดการขับเคลื่อนไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยโมเดล BCG นี้มีความสอดคล้ องกั บ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสาคั ญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่
1. First s-curve เป็นการลงทุ นในกลุ่มอุ ตสาหกรรมที่มี อยู่แล้วในประเทศ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้
ปัจจัยผลิตโดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง
2. New s-curve เป็ นการลงทุ นในอุ ต สาหกรรมใหม่ เพื่ อเปลี่ ย นรู ป แบบสิ นค้ า และเทคโนโลยี โดย
อุตสาหกรรมใหม่หรื ออุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้จ ะเป็นกลไกที่สาคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ
การกาหนดอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ สมั ย ใหม่
อุต สาหกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์ อัจ ฉริ ยะ อุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี และการท่ องเที่ ย วเชิ ง สุ ขภาพ
การเกษตรและเทคโนโลยีชีว ภาพ อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สาขาจุ ลชี ววิ ทยา ถื อเป็นส่ว นหนึ่ง ในการขับ เคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยผลิต นักวิท ยาศาสตร์
นักวิจัย และบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มแรก คือ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี ชี ว ภาพ และ
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และยังเกี่ยวข้องกั บเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล BCG ในทั้ง 3 เศรษฐกิ จ คื อเศรษฐกิจชี วภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular Economy)
และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) นอกจากนี้สาขาจุลชีววิ ทยา ยังมีส่วนในการผลักดันการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ในรูป แบบ S-curve โดยสอดคล้ องกับ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ ได้ แก่ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดยอุตสาหกรรมทั้งหมดทีก่ ล่าวมาถือว่าเป็นอุ ต สาหกรรมที่
ขับเคลื่อนประเทศที่มีงานวิจัยรองรับเป็นจานวนมาก และมีภาคอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านการวิจัยและ
พัฒนา การผลิต และการยกระดั บมาตรฐาน รวมทั้ งมี บ ทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศตั้ง แต่ ระดั บ
รากหญ้าจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใน
สาขาจุลชีววิทยาจึงตอบโจทย์ของประเทศอย่างแท้จริง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศเปิ ด
จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากต่างชาติหรือวิทยาการจากต่างประเทศได้ อย่ า ง
รวดเร็ว ในปัจจุบันนี้มีระบบอินเทอร์เนตทีท่ ันสมัยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทวั่ โลก มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น จึง
จาเป็นต้องมีการพั ฒนาหลักสูต รและการสอนให้ สอดคล้ องกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสัง คมและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ป ระเทศไทยเริ่มเข้ าสู่สังคมผู้ สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2548 แล้ว ซึ่ ง ณ เวลานั้นมีผู้สูงอายุ 10.4% และใน
ปี 2564 นี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมสู งอายุโดยสมบูร ณ์” ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า สังคมที่ มีคนแก่ อายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ
5

ดังนั้นการสร้า งองค์ความรู้ และต่อยอดการวิจัยโดยเฉพาะในด้านจุ ลชีววิทยา ซึ่ งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานใน
ศาสตร์หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านอาหาร สุ ขภาพ การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม จะช่วยนามาสู่การ
พัฒนากาลั งคนในด้า นคุณ ภาพ รวมถึงช่ว ยยกระดับ การศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวไปข้ างต้ น และการพัฒนาคุ ณภาพทางการศึกษาให้ กับ วัยแรงงานรวมถึ งการพั ฒนา
บุคลากรที่ช่วยในการพัฒนางานวิจัยทีช่ ่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจึงถือเป็นภารกิจ หลั กหนึ่ ง
ของสาขาจุลชีววิทยา
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิท ยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒถือเป็ นขุม พลั งทางปั ญญาที่ สาคั ญที่ ควรมุ่ งเน้ นการจัด การเรี ยนรู้ เพื่ อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะความเข้มแข็งทางวิชาการและวิ จั ย อี ก
ทั้งส่วนที่สาคัญในการผลิตกาลังคนเพื่อตอบโจทย์ทั้งในด้านวิชาการและวิจัยในโมเดลประเทศไทย 4.0 เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศภายใต้ โมเดล BCG และการผลักดั นการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ในรูป แบบ S-curve ดั งนั้นใน
ฐานะที่ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมหาวิท ยาลั ย หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาจุ ลชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองการผลิตกาลังคนทางด้านจุลชีววิทยาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ตามโมเดลต่ า งๆที่ กล่ า วข้ างต้ น และความต้ องการของตลาดโดยเฉพาะด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร ในกลุ่มที่ 1 หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ ในกลุ่มที่ 2 และ
BCG ด้า น เศรษฐกิ จชี วภาพ เศรษฐกิจหมุนเวี ยน และ เศรษฐกิ จสี เขีย ว รวมทั้งการผลักดันการเจริญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิ จ ในรูป แบบ S-curve โดยสอดคล้ องกับ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ ได้ แก่ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ยัง ต้องพัฒนากาลังคนให้มีทักษะในการเรียนรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 ประกอบกับ ปัจ จุบั นมีการบั งคั บให้ ผู้ที่ ทางานทางด้า นจุลินทรีย์ก่อโรคต้ องมี ใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม สาขาการเพาะเลี้ ยงจุ ลินทรีย์ และการใช้ จุลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิด โรค จึ ง
นาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้มคี วามเข้มแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยพันธกิจหลักที่สาคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ “ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพและ
คุณธรรมให้ แก่ สัง คม โดยผ่า นกระบวนการ เรี ยนรู้ และสั งคมแห่งการเรียนรู้” มหาวิทยาลัยจึ งเป็นส่ วนหนึ่งของ
สั งคม เป็ นส่ ว นที่ สัง คมให้ ค วามเชื่ อถื อ และพร้ อมไปกั บ ความคาดหวั ง ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย จะท าให้ สัง คมดี ขึ้ น
มหาวิทยาลั ยจึงต้องเป็ นหน่วยงานที่ปฏิบัติพันธกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ พันธกิจของ
คณะวิท ยาศาตร์ ที่ มุ่ง เน้ น “ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่มี ศั กยภาพทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ที่ มีคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม” ออกสู่สังคม ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
จึงมุ่ง เน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของบัณ ฑิตให้มีค วามเป็นเลิศทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ พั ฒนาความเป็ น ผูน้ าทางด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถการแข่ง ในประดับประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
6

คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิท ยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ โดยการออกแบบหลักสูต รในการจั ดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2558 มาตรฐานสภาวิชาชีพวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซึ่ ง
หมายถึง Sharing, Caring, Integrating เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาคนสู่ความเป็นมืออาชีพ
ตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วิตตามนโยบายการศึกษาของชาติ ความต้องการ
ของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนรายวิ ชาศึกษาทั่ วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยสานั กนวัตกรรม
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้นิสิต เลือกเรีย น หมวดวิชาเลื อกเสรี ในรายวิชาที่ เปิด สอนในระดับ ปริ ญญาตรี ของ
มหาวิท ยาลัย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิ ต โดยเป็นรายวิชาที่มุ่ง ให้นิสิต มีความรู้ ความเข้ าใจตามที่ตนเองถนั ดหรื อ
สนใจ
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1. รายวิชา วจช 201 และ วจช 202 ซึ่งเปิดสอนให้กับภาควิชาชีววิทยา
2. หลักสูตรเปิดสอนวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
13.3 การบริหารจัดการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาจุลชีววิทยาเพื่อทาหน้าทีป่ ระสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร/คณะกรรมการบริห ารหลักสูต ร ด าเนินการ/
กากับ/ดูแลการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เรียนรู้และวิจัยจุลชีววิทยา เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ
1.2 ความสาคัญ
การพั ฒนาวิ ท ยาศาสตร์ จ าเป็ นต้ องอาศั ยรากฐานของทฤษฎี และหลั กการทางความคิ ด เจตคติ
วิท ยาศาสตร์ ที่ สอดคล้ องกันในทุ กศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้ อง อั นจะนาไปสู่ การสร้า งสรรค์ งานวิ จั ยและสิ่ งประดิ ษฐ์ ที่ มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ จุลชีววิท ยาเป็นศาสตร์ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาและวิจัย เกี่ยวกั บจุลินทรีย์ ในด้า นต่างๆ
อาทิ การก่อโรคโดยจุลินทรีย์ การนาจุลินทรีย์ ไปใช้ป ระโยชน์ด้านการเกษตร ด้ านอาหารและเครื่องดื่ม และด้า น
อุตสาหกรรมต่างๆ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุ ลชีววิทยา จึงมุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิจัย ด้านจุลชีววิ ทยา และสามารถนาความรู้ทางทฤษฎี และปฏิ บัติไ ปประยุ กต์ใ ช้ในการประกอบอาชีพ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในด้านที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้นาความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทั นสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ
เช่น บั ณฑิตควรมีพื้ นฐานเบื้องต้ นเกี่ย วกับ กฎหมายที่เกี่ย วข้องกับจุลชีววิทยา (กฎหมายอาหาร กฎหมายเกี่ยวกั บ
เชื้อจุลินทรีย์) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ทคี่ าดหวังของหลักสูตร
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1) มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นจุ ลชี ว วิ ท ยา สนองความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม การแพทย์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ
2) มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้า นจุลชีว วิทยา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบ
อาชีพ
3) มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีความรับ ผิดชอบ สามารถทางานร่วมกั บผู้อื่นได้อย่ างมีป ระสิท ธิภาพ
ตลอดจนมีทักษะการคิด เชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อนิสิตจบการศึกษา
1) ELO1 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและจุลชีววิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
2) ELO2 สามารถใช้ เครื่ องมื อพื้ น ฐานและเครื่ องมื อชั้ นสู ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
จุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
3) ELO3 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการหลักการทางจุลชีววิทยาและศาสตร์ทเี่ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย
4) ELO4 สามารถประยุกต์ใ ช้ม าตรฐานอุต สาหกรรมและความปลอดภัย ทางชี วภาพ ในการ
ทางานได้อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5) ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นองค์ ความรู้ และมี ทักษะสื่อสารในการ
นาเสนอข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้อย่างมีจริยธรรมทางวิชาการ
6) ELO6 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะรับใช้สังคม
1.3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่ 1 อธิบายหลักการพื้นฐานทางจุลชีววิทยาและปฏิบัติการพื้นฐาน
ปีที่ 2 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาในสาขาวิชาเฉพาะและปฏิบัตกิ ารได้
อย่างปลอดภัยและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะ
รับใช้สังคม
ปีที่ 3 สามารถประยุกต์ใช้เครือ่ งมือพื้นฐาน เครื่องมือชั้นสูงและเทคนิคทางจุลชีววิทยารวมทั้ง มี
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและนาเสนอองค์ความรูท้ างด้านจุลชีววิทยา และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะรับใช้สังคม
ปีที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น นาเสนอ และประมวลความรู้อย่างมี มีจริยธรรมทาง
วิชาการและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะรับใช้
สังคมรวมทั้งประยุกต์ใช้เครื่องมือชั้นสูงและเทคนิคทางจุลชีววิทยาในการทาวิจัย และ
แก้ปัญหางานวิจัยทางทางจุลชีววิทยาได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง
1. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนทุกปีการศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน
1.2 มีการประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

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

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 2.1 วิเคราะห์และวิพากษ์
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มี
หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงของ ส่วนได้เสีย
สังคมและเทคโนโลยี

- รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7)
- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพ
อิสระใน 1 ปี
- ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8
สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคีย งหน่วยกิตเป็นไปตามข้ อบัง คับมหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ ว่ าด้ว ยการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูร้อน)
(ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน)

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสิตแรกเข้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในสาขาจุลชีววิทยา
2.3.2 มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดอบรมรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อปรับพื้นความรู้และเตรียม
ความพร้อมให้นิสิต
2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมความรูแ้ ละทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2565
70
70
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2566
2567
2568

2569

70
70
140
-

70
70
70
70
280
70

70
70
70
210
-

70
70
70
70
280
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา
(40,000/คน/ปี x จานวนรับ)
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566 ปี 2567
ปี 2568
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000

ปี 2569
2,800,000

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

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน)
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต
4. งบพัฒนาบุคลากร

ปี 2565

ปี 2566

ปีงบประมาณ
ปี 2567
ปี 2568

280,000
280,000
280,000
280,000

560,000
560,000
560,000
560,000

840,000
840,000
840,000
840,000
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1,120,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000

ปี 2569
1,120,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000

รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
5. งบสนับสนุนการวิจัย
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าบารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. ค่าบารุงด้านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
รวมรายจ่าย

2.7

ปี 2565

ปี 2566

ปีงบประมาณ
ปี 2567
ปี 2568

140,000
280,000
140,000
140,000
420,000

280,000
560,000
280,000
280,000
840,000

420,000
840,000
420,000
420,000
1,260,000

560,000
1,120,000
560,000
560,000
1,680,000

560,000
1,120,000
560,000
560,000
1,680,000

133,000
126,000

266,000
252,000

399,000
378,000

532,000
504,000

532,000
504,000

119,000

238,000

357,000

476,000

476,000

ปี 2569

91,000
182,000 273,000
364,000
364,000
42,000
84,000
126,000
168,000
168,000
2,751,000 5,502,000 8,253,000 11,004,000 11,004,000

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) แบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ การเรียนแบบชุดวิชา (Module) หรือ
แบบหลักสูตรระยะสั้น การเรียนในรายวิชาที่มคี วามร่วมมือกับสถานประกอบการ

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคีย งหน่วยกิตเป็นไปตามข้ อบัง คับมหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ ว่ าด้ว ยการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
24 หน่วยกิต
- วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
15 หน่วยกิต
- วิชาแกนเฉพาะสาขา
9 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับ
50 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รวม
ไม่น้อยกว่า 128
ไม่น้อยกว่า
หมายเหตุ: นิสิตต้องมีจานวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ สหกิจศึกษาจะต้องไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน จานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
(Learning and Communicating in the 21st Century)
มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21
SWU191 Learning to the World of 21st Century
มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU192 Thai Language for Communication
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3(2-2-5)
3(2-2-5)

มศว193
SWU193
มศว194
SWU194

1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ
(Art of Using English for International Communication)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Listening and Speaking for Effective English Communication
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Reading and Writing for Effective English Communication

มศว195
SWU195
มศว196
SWU196

1.1.3 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม (SWU for Society)
พลเมืองสร้างสรรค์สังคม
Creative Citizen for Society
ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
Science and Art of Sustainable Social Development

มศว197

1.1.4 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทางานและการเป็นผู้ประกอบการ
(Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship)
การพูดและการนาเสนองานเพื่ออาชีพ

SWU197
มศว198
SWU198

Speaking and Presentation for Careers
การเตรียมพร้อมสู่การทางานและการเป็นผู้ประกอบการ
Preparation for Working and Entrepreneurship

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 วิชาเลือก กาหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1.2.1 ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด (Smart Life)
มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
SWU291
มศว293
SWU293

Healthy Lifestyle
การปรับตัวในสังคมพลวัต
Adaptation in the Dynamic Society

3(2-2-5)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 วิชาแกน กาหนดให้เรียน จานวน 3 ชุดวิชา รวม 24 หน่วยกิต ดังนี้
2.1.1 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
คม100
CH100
คม190
CH190
ชว105
BI105
ชว195
BI195

เคมีทั่วไป 1
General Chemistry I
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
General Chemistry Laboratory I
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology Laboratory

3(3-0-6)

คณ115
MA115
ฟส100
PY100
ฟส180
PY180

2.1.2 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
แคลคูลัส 1
Calculus I
ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory

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

2.1.3 ชุดวิชาแกนเฉพาะสาขา
คม109 หลักการเคมีทั่วไป
CH109 Principles of General Chemistry
คม191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
CH191 General Chemistry Laboratory II
ชว106
บูรณาการชีววิทยา
BI106
Integrative Biology
วจช201 จุลชีววิทยา
SMB201 Microbiology
วจช202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
SMB202 Laboratory in Microbiology

16

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

2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

2.2 วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 7 ชุดวิชา รวม 50 หน่วยกิต
คม350
CH350
คม396
CH396
คม221
CH221
คม292
CH292

2.2.1 ชุดวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์
เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory

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

2.2.2 ชุดวิชาการจัดระบบของแบคทีเรียและเห็ดรา
วจช203
SMB203
วจช221
SMB221

ราวิทยา
Mycology
การจัดจาแนกแบคทีเรีย
Determinative Bacteriology

3(2-3-4)
3(2-3-4)

2.2.3 ชุดวิชาพันธุศาสตร์
ชว341
พันธุศาสตร์
BI341
Genetics
วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
SMB311 Microbial Genetics

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

2.2.4 ชุดวิชาชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิทยา
คม241
CH241
คม296
CH296
วจช302
SMB302
วจช332
SMB332

ชีวเคมี 1
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
ไวรัสวิทยา
Virology
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
Microbial Physiology

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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2.2.5 ชุดวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการห้องปฏิบัติจุลชีววิทยา
และการวิเคราะห์ข้อมูล
วจช371 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการห้องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา
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 ชุดวิชาสาหรับฝึกงาน (สำหรับนิสิตที่เลือกฝึกงำนเท่ำนั้น โดยเรียนชุดวิชำบังคับทั้ง 3
ชุดวิชำ)

2.2.6.1 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา
วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา
SMB481 Project in Microbiology
วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
SMB482 Seminar in Microbiology I
วจช405 ประมวลความรูท้ างจุลชีววิทยา
SMB405 Comprehensive Examination in Microbiology
2.2.6.2 ชุดวิชาฝึกงาน
วจช499 ฝึกงาน
SMB499 Internship
วจช493 ทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
SMB493 Skills for Career Preparation

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

3(0-9-0)
1(1-0-2)

2.2.6.3 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยาสาหรับนิสิตฝึกงาน
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 ชุดวิชาสาหรับสหกิจศึกษา (สำหรับนิสิตที่เลือกสหกิจศึกษำเท่ำนั้น โดยเรียนชุดวิชำ
บังคับทั้ง 2 ชุดวิชำ)

2.2.7.1 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา
วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา
SMB481 Project in Microbiology
วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
SMB482 Seminar in Microbiology I
วจช405 ประมวลความรูท้ างจุลชีววิทยา
SMB405 Comprehensive Examination in Microbiology
2.2.7.2 ชุดวิชาสหกิจศึกษา
วจช491 เตรียมสหกิจศึกษา
SMB491 Cooperative Education Preparation
วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา
SMB492 Cooperative Education in Microbiology
หมายเหตุ: วิชา วจช491 ให้เรียนในภาคการศึกษาก่อนหน้าวิชา วจช 492

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

1(1-0-2)
6(0-18-0)

2.3 วิชาเลือก กาหนดให้เรียนจานวน 2 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.1 ชุดวิชาชีววิทยาของเซลล์
ชว203
BI203
วชจ204
SMB204

ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์
Principles in Cell Culture

4(4-0-8)
2(2-0-4)

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

2.3.3 ชุดวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และการป้องกันตัวเองของโฮสต์
วจช452 การป้องกันตัวเองของโฮสต์
2(2-0-4)
SMB452 Host Defense
วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
SMB451 Medical Microbiology

4(3-3-6)

2.3.4 ชุดวิชาเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดเี อ็นเอและชีวสารสนเทศ
วจช461 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ
SMB461 Recombinant DNA Technology
วจช462 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์

4(3-3-6)
2(1-3-2)

SMB462 Principle of Bioinformatics
2.3.5 ชุดวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
วจช475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
SMB475 Environmental Microbiology
วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร
SMB476 Agricultural Microbiology
2.3.6 ชุดวิชาจุลินทรีย์ดินและนิเวศวิทยา
วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน
SMB471 Soil Microbiology
วจช472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
SMB472 Microbial Ecology

3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(2-3-4)
3(2-3-4)

2.3.7 ชุดวิชาพลังงานทดแทนและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากจุลินทรีย์
วจช473
SMB473
วจช470
SMB470

พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์
Microbial Alternative Energy
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี
Bioremediation

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.3.8 ชุดวิชาเทคโนโลยีการหมัก
วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
SMB474 Yeast and Yeast Technology
วจช479 เทคโนโลยีการหมัก
SMB479 Fermentation Technology

3(2-3-4)
3(2-3-4)

2.3.9 ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
วจช477 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
SMB477 Food Product Development
วจช478 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการวิเคราะห์ทางการตลาด

3(2-3-4)
3(2-3-4)

SMB478 Microbial Products and Marketing Analysis

3. หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากชุดรายวิชาใดๆ ที่สนใจ
หรือสอดคล้องต่อยอดความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาเอก ซึ่งเปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยต้อง
เรียนทุกรายวิชาในชุดรายวิชาที่เลือก
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ความหมายของรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
คณ หรือ MA
คม หรือ CH
ชว หรือ BI
ฟส หรือ PY
วจช หรือ SMB
วทศ หรือ SCI

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์
รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์

2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวกลาง
เลขรหัสตัวสุดท้าย

หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
หมายถึง หมวดวิชา
หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง

3. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชาจุลชีววิทยา
0
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชาทั่วไป
หมวดวิชาพันธุศาสตร์
หมวดวิชาสัณฐานวิทยา
หมวดวิชาสรีรวิทยา
หมวดวิชาวิทยาภูมิคมุ้ กัน
หมวดวิชาโรคและการติดเชื้อ

6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชาขั้นสูง
หมวดวิชาประยุกต์
หมวดวิชาการวิจัยและการสัมมนา
หมวดวิชาเทคนิคและฝึกงาน

4. ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
จานวนชั่วโมงบรรยาย
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มศว193
มศว194

หมวดศึกษาทั่วไป
ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สารนานาชาติ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีป ระสิทธิภาพ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

คม100
คม190
ชว105
ชว195

วิชาแกน : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พื้นฐาน
ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

มศว191
มศว192

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว195
มศว196

หมวดศึกษาทั่วไป
ชุดวิชามศว เพื่อสังคม
พลเมืองสร้างสรรค์สังคม
ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

คม109
คม191
ชว106
วจช201
วจช202

วิชาแกน : วิชาแกนเฉพาะสาขา
ชุดวิชาแกนเฉพาะสาขา
หลักการเคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
บูรณาการชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

รวม
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2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว291
มศว293

หมวดศึกษาทั่วไป
ชุดวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
การปรับตัวในสังคมพลวัต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

คณ115
ฟส100
ฟส180

วิชาแกน : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พื้นฐาน
ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
แคลคูลัส 1
ฟิสิกส์ทั่วไป
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

รวม

13 หน่วยกิต

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต

มศว197
มศว198

หมวดศึกษาทั่วไป
ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทางานและการเป็ นผู้ ประกอบการ
การพูดและการนาเสนองานเพื่ออาชีพ
การเตรียมพร้อมสู่การทางานและการเป็นผู้ประกอบการ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

คม221
คม292
คม350
คม396

วิชาบังคับ
ชุดวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์
เคมีอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

วจช203
วจช221

ชุดวิชาการจัดระบบของแบคมีเรียและเห็ ดรา
ราวิทยา
การจัดจาแนกแบคทีเรีย

รวม
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม241
คม296
วจช302
วจช332

วิชาบังคับ
ชุดวิชาชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิ ทยา
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี
ไวรัสวิทยา
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

ชว341
วจช311

ชุดวิชาพันธุศาสตร์ของจุลิ นทรีย์
พันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

วจช371
วจช391
วจช303

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ
ชุดวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการห้องปฏิบั ติจุลชีววิทยา และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
สถิติทางจุลชีววิทยา

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

วิชาเลือก
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือก

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนชุดวิช าในหมวดวิชาเลือกเสรี

รวม
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6 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (สาหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วจช481
วจช482
วจช405

วิชาบังคับ
ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา
โครงงานทางจุลชีววิทยา
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา

2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

วิชาเลือก
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือก

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

รวม
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (สาหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

วจช491
วจช492

หน่วยกิต

วิชาบังคับ
ชุดวิชาสหกิจศึกษา
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา

รวม
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6 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต

หน่วยกิต

1 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (สาหรับนิสิตฝึกงาน)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วจช499
วจช493

วิชาบังคับ
ชุดวิชาฝึกงาน
ฝึกงาน
ทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

วจช481
วจช482
วจช405

ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา
โครงงานทางจุลชีววิทยา
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา

2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

วิชาเลือก
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือก

รวม
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (สาหรับนิสิตฝึกงาน)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วจช484
วจช483

วิชาบังคับ
ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยาสาหรับ นิสิตฝึ กงาน
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2
หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

27

6 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต

หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ กาหนดให้เรียนจานวน 4 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรู้และการสือ่ สารในศตวรรษที่ 21
(Learning and Communicating in the 21st Century)
ศึกษาวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การทางานในศตวรรษที่ 21 การใช้ภาษาไทย
เพื่อการติดต่อสื่อสาร ฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจาวันอย่างมีวิจารณญาณ ออกแบบแผนการ
พัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู้และนาเสนอความรูโ้ ดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
มศว191
SWU191

การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Learning to the World of 21st Century
ศึกษาแนวคิด การเรียนรู้และทักษะที่ จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้ เทคโนโลยีดิ จิทัลเพื่ อการเรียนรู้
การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ริเริ่ม สิ่งใหม่และออกแบบ
ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของตนเองอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงถ่ายทอดความรู้ทไี่ ด้จ ากการเรี ย นรู้
ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์

มศว192

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

SWU192

Thai Language for Communication
ศึกษาและฝึ กปฏิบั ติการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร การรั บสารและส่ งสารในสถานการณ์ต่า งๆ ได้
อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ รวมทั้งการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกั บบริบ ททางสั งคมและ
วัฒนธรรม

1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ
(Art of Using English for International Communication)
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่ า น และ
การเขียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทัง้ ในและนอกห้องเรี ยน
มศว193
SWU193

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
Listening and Speaking for Effective English Communication
ศึกษาและฝึ กปฏิ บั ติ การสื่ อสารภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ นการฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษในฐานะ
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ภาษาต่า งประเทศในสถานการณ์ ต่า งๆ ผ่ านกระบวนการเรี ยนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว194
SWU194

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
Reading and Writing for Effective English Communication
ศึกษาและฝึกปฏิ บั ติการสื่ อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่ านและการเขียนภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในสถานการณ์ต่ างๆ ผ่า นกระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี สารสนเทศที่

หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน
1.1.3 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม (SWU for Society)
ศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งใน
สัง คมกายภาพและสัง คมดิ จิ ทั ล การอยู่ ร่ วมกั บ ผู้อื่นในสั งคมที่ มีค วามหลากหลายทางความคิด เป็ นพลเมื องที่
สร้างสรรค์ สังคม โดยเข้าใจความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมและการถ่ ายทอดทางภูมิ ปัญญาของสังคมไทย ความ
หลากหลายของสภาพสังคม การวิเคราะห์ปัญหาสังคม เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
มศว195

พลเมืองสร้างสรรค์สังคม

3(2-2-5)

SWU195

Creative Citizen for Society
ศึกษาการเป็ นพลเมื องที่ มีค วามคิ ดที่ ห ลากหลาย และภู มิ ปัญ ญาที่เป็นรากฐานทางความคิ ดของ
สังคมไทย การมีส่ว นร่วมแสดงบทบาทและความรับผิด ชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุ ณภาพ
ภายใต้ประชาคมทีต่ นอาศัยอยู่ รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รเู้ ท่าทันและสร้างสรรค์
สังคม การอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ การดาเนินชีวิตใน
สังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสัง คม
ด้วยสันติวิธีด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

มศว196
SWU196

ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Science and Art of Sustainable Social Development
ศึกษาแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ การวิเคราะห์ปัญหา
สังคมและโอกาสในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลต่อพลเมืองในสังคม ฝึกปฏิบั ติ
ใช้กระบวนการออกแบบทางความคิดและการแก้ ปัญหาอย่ างเป็ นระบบผ่ านกระบวนการวิจัย การ
ออกแบบโครงการเพื่ อแก้ ปัญ หา การประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิทั ลในกระบวนการเก็บ ข้ อมูลทาง
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สังคมศาสตร์ และการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาสัง คมและผลการดาเนิ นโครงการที่ผ่านการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
1.1.4 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทางานและการเป็นผู้ประกอบการ
(Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship)
ศึกษาหลักการสื่อสารเพื่อการทางานร่วมกัน บนพื้นฐานความเข้าใจตนเองและผู้ อื่น
ลักษณะการทางานในองค์การ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การนาเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการ
ทางาน การเป็นผู้ประกอบการในโลกดิจิทลั และจริยธรรมในการทางานและการประกอบธุรกิจ
มศว197

การพูดและการนาเสนองานเพื่ออาชีพ

3(2-2-5)

SWU197

Speaking and Presentation for Careers
ศึกษาการใช้ภาษาถ้อยคาและภาษาท่าทางในการทางานร่วมกับผู้อื่นให้เหมาะสมตามกาลเทศะในยุ ค
สังคมที่เปลี่ยนแปลง การพูดและการนาเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าผ่า นสื่อดิจิทัล การรับฟัง การวิพากษ์
และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้

มศว198

การเตรียมพร้อมสู่การทางานและการเป็นผู้ประกอบการ

SWU198

Preparation for Working and Entrepreneurship
ศึกษาการทางานและลักษณะการเป็นผู้ ประกอบการ รวมถึ งจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การทางานร่วมกั บ
ผู้อื่นโดยแสดงบทบาทตามภาวะผู้นาและผู้ตามบนพื้นฐานความเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่า งลึ กซึ้ ง การ
ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการแก้ปัญหาในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงพื้นฐานเริ่มต้นในการประกอบการและการสร้า ง
แบรนด์จากจุดเด่นในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และการประเมินคุณภาพของแผนการประกอบการอย่ า ง

3(2-2-5)

เป็นระบบ
1.2 วิชาเลือก กาหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1.2.1 ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด (Smart Life)
ศึ ก ษาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ และ
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่เกี่ย วข้องกับการปรับตัวและอยู่ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุ ล พัฒนาสุขภาพและวิ ถี
ชีวิตเชิงสร้างสรรค์ และการปรับตัวในสังคมพลวัต
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มศว291
SWU291

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ ประกอบและการพัฒนาสุ ขภาพแบบองค์รวม โรคไม่ ติดต่อเรื้อรังกับพฤติกรรมการใช้ชีวิ ต
ของมนุษย์รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อสุ ขภาพ ความสาคัญของอาหาร โภชนาการ และออกกาลังกาย การ
เลือกบริโภคด้วยปัญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

มศว293

การปรับตัวในสังคมพลวัต

3(2-2-5)

SWU293

Adaptation in the Dynamic Society
ศึกษาปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจ จัยที่ ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม การรู้เท่าทั น
อารมณ์และการฟื้นคืนกลับเมื่อพบปัญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อความเข้าใจ และ
การปรับตัวในสังคมพลวัตได้อย่างเหมาะสม
2. หมวดวิชาเฉพาะ กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต ดังนี้

2.1 วิชาแกน กาหนดให้เรียน จานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หน่วยกิต
2.1.1 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
ศึกษาปริมาณสั มพั นธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย
สมดุลเคมี กรด–เบส เคมี อินทรีย์ สารชี วโมเลกุล เคมี นิวเคลี ยร์ และ เคมีของสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง ศึกษาโมเลกุ ล
พื้นฐานสาหรับสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์
และเมแทบอลิ ซึม พัน ธุศาสตร์ กลไกของวิ วัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ ของพื ช
และสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรมวิทยา ความสาคัญของชีววิทยาต่อโลกสมัยใหม่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
คม100
เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
CH100
General Chemistry I
ปริม าณสัม พันธ์ โครงสร้ างอะตอม แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส เคมี
อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของสิ่งแวดล้อม
คม190
CH190

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory I
ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร ทาการทดลองและวิเคราะห์
ผลที่ เกี่ ยวกั บ ปริ มาณสั มพั นธ์ ค่า คงตั วของแก๊ส การลดลงของจุ ดเยื อกแข็ ง การจัดเรีย งอนุ ภาคใน
ของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรี ย์ การทดสอบสมบั ติ
ของสารชีวโมเลกุล
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ชว105
BI105

ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
โมเลกุ ลพื้นฐานสาหรับสิ่ง มีชีวิต สมบั ติของสิ่ งมีชีวิ ต การจัด ระบบสิ่ง มีชีวิต ระเบี ยบวิธี วิทยาศาสตร์
สารเคมี ของชีวิ ต เซลล์ และเมแทบอลิ ซึม พันธุศ าสตร์ กลไกของวิ วัฒนาการ ความหลากหลายของ
สิ่งมี ชีวิ ต โครงสร้ างและหน้าที่ ของพื ชและสัต ว์ นิ เวศวิท ยา พฤติ กรรมวิ ทยา และความสาคั ญ ของ
ชีววิทยาต่อโลกสมัยใหม่

ชว195
BI195

ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
1(0-2-1)
General Biology Laboratory
ปฏิบัติการทางชีววิทยาเบื้องต้นที่สอดคล้องกับรายวิชาชีว วิทยาทั่วไป การจัดการข้อมู ลทางชีววิทยา
การใช้กล้องจุลทรรศน์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพลังงานในเซลล์ การประยุกต์ใช้ความรู้พันธุศาสตร์
การคั ด เลื อกโดยธรรมชาติ และวิ วัฒ นาการ ความหลากหลายและการจั ด จ าแนกสิ่ ง มี ชีวิ ต และ
นิเวศวิทยา

2.1.2 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ศึกษาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการ
ประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ ศึกษากลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของ
ของไหล ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์
สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้ นกับเวลา
สัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และมีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
คณ115
MA115

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการ
ประยุกต์

ฟส100
PY100

ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
กลศาสตร์ข องระบบอนุภาค วัต ถุแข็ งเกร็ง สมบั ติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และ
อุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้า กระแสสลับ อิ เล็กทรอนิกส์ สนามไฟฟ้าและ
อันตรกิริย าทางไฟฟ้ าสนามแม่เหล็กและอั นตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่ เหล็กไฟฟ้ าที่ขึ้นกับ เวลา
สัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ทเี่ กี่ยวข้อง
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ฟส180
PY180

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-2-1)
General Physics Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับการวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโสโคป การเคลื่อนที่
ของไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า แม่เหล็ก

2.1.3 ชุดวิชาแกนเฉพาะสาขา
ศึกษาโครงสร้าง หน้า ที่ การเจริ ญ และสรีร วิทยาของพืชและสัต ว์ พฤติกรรมของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ศึ กษาความรู้ พื้ น ฐานทางพั นธะเคมี ตารางธาตุ สมบั ติ ข องธาตุ เรพริ เซนเทที ฟ และ แทรนซิ ชั น
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า การศึกษาประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะทั่ว ไปของจุ ลินทรีย์
การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุศ าสตร์จุลินทรีย์ วิธีทางจุลชีว วิทยา การควบคุ มจุลินทรีย์ ยาปฏิ ชีวนะ จุลชี ววิทยา
สิ่งแวดล้ อม จุลชีว วิทยาทางอาหาร จุลชีววิ ทยาทางอุ ตสาหกรรม ภู มิคุ้ม กันของร่า งกายต่ อเชื้ อจุ ลินทรีย์ รวมถึ ง
การศึกษาไวรัสและเห็ดรา และมีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ชว106
BI106

บูรณาการชีววิทยา
Integrative Biology

2(2-0-4)

โครงสร้าง หน้าที่ การเจริญ และสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
คม109
CH109

หลักการเคมีทั่วไป
2(2-0-4)
Principles of General Chemistry
ความรู้พื้นฐานทางพันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน อุณหพลศาสตร์
จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

คม191
CH191

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
General Chemistry Laboratory II

1(0-3-0)

ความรู้พื้นฐานทางพันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน อุณหพลศาสตร์
จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า
วจช201
SMB201

จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
ประวัติ ของจุลชี ววิ ท ยา รู ป ร่า งลั กษณะทั่ วไปของจุ ลินทรี ย์ การเจริญ เมแทบอลิ ซึม พั นธุ ศ าสตร์
จุลินทรีย์ วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุ มจุลินทรี ย์ ยาปฏิชีวนะ จุลชีว วิทยาสิ่งแวดล้อม จุ ลชีววิทยา
ทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงการศึกษาไวรั ส
และเห็ดรา
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วจช202
SMB202

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
Laboratory in Microbiology
เรียนรู้ หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเกี่ ยวกับเทคนิค ทางด้ านจุลชีววิท ยา การใช้กล้ องจุลทรรศน์
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการกาจัดเชื้อ การนับจานวนจุลินทรีย์ การแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้บริ สุทธิ์
การศึกษาเชื้อรา โพรโทซัว การย้อมสีแบคทีเรีย การวัดขนาดเซลล์ การทาลายและการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าและน้านม

2.2 วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน จานวน 7 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
2.2.1 ชุดวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์
ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณโดยการชั่งน้าหนักและ
การวัด ปริมาตร การแยกสาร ด้วยวิ ธีต่างๆ การวิ เคราะห์ เชิงคุณ ภาพและปริม าณโดยเทคนิ คสเปกโทรสโกปี และ
เทคนิ ค โครมาโทกราฟี ศึ กษาการแบ่ ง ประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ ฟั งก์ ชันนั ล การเรีย กชื่อปฏิกิริย าของสา ร
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ เฮไลด์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรี โอไอโซเมอริซึม
เคมีเกี่ยวกับสารประกอบเฮเทอโรโซคลิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมีปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวข้อง
คม350
CH350

เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
ศึกษาหลั กการทางเคมี วิเคราะห์ การวิเคราะห์ เชิง ปริ มาณโดยการชั่ง น้าหนั กและการวั ดปริ ม าตร
การแยกสาร ด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และเทคนิค
โครมาโทกราฟี

คม396
CH396

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริม าณโดยตกตะกอน เทคนิคการไทเทรต
การวิเคราะห์ปริมาณด้วยเทคนิคเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
บทปฏิบัติการจะสอดคล้องกับรายวิชา คม 350
เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
Organic Chemistry
การแบ่ ง ประเภทของสารอินทรี ย์ หมู่ ฟั งก์ ชันนั ล การเรี ย กชื่ อ ปฏิ กิริ ย าของสารไฮโดรคาร์ บ อน
แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ เฮไลด์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรีโอไอโซเมอริซึม
เคมีเกี่ยวกับสารประกอบเฮเทอโรโซคลิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คม221
CH221
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คม292
CH292

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1(0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory
ปฏิ บั ติ การที่ เกี่ย วข้ องกับ การสกั ด การตกผลึ ก การหาจุ ด หลอมเหลวและจุ ด เดื อด สเตอริ โอไอโซเมอริซึม สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน ปฏิกิริย าการแทนที่ ด้ วยนิว คลี โอไฟล์ แอลกอฮอล์และ
ฟีนอล แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน

2.2.2 ชุดวิชาการจัดระบบของแบคทีเรียและเห็ดรา
การจัดจาแนกเห็ด ราเส้นใย ยีสต์ แบคที เรีย โดยอาศัยลักษณะต่างๆ เทคนิคการ
ส่ง เสริม การเจริ ญ และการแยกเชื้อให้บ ริ สุทธิ์ ลักษณะของโคโลนี บ นอาหารเลี้ ย งเชื้อ การเก็บ รั กษาเชื้อ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช203
SMB203

ราวิทยา
3(2-3-4)
Mycology
การจัดจาแนกเห็ด ราเส้นใย และยีสต์ วัฎจักรชีวิต การเจริญ การสืบพันธุ์ การเพาะเลี้ยงและการเก็ บ
รักษาเชื้อบริสุทธิ์ รวมทั้งความสาคัญทางเศรษฐกิจ และสิ่ง แวดล้อม ความสั มพั นธ์กับสิ่ง มีชีวิ ตอื่ น
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

วจช221
SMB221

การจัดจาแนกแบคทีเรีย
3(2-3-4)
Determinative Bacteriology
วิธีการจั ดจาแนก วิเคราะห์ การคัดแยก และระบุชนิ ดของแบคทีเรีย โดยอาศั ยลักษณะทาง สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และชีววิทยาระดับโมเลกุล ความสาคัญของแบคทีเรียแต่ละกลุ่ม เทคนิ ค การ
ส่งเสริ มการเจริ ญและการแยกเชื้อให้บริ สุทธิ์ ลักษณะของโคโลนี บนอาหารเลี้ย งเชื้อ รวมถึงการเก็ บ
รักษาเชื้อ และมีปฏิบัติการในการจัดจาแนกเชื้อ รวมทั้งการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จากตัวอย่างธรรมชาติ

2.2.3 ชุดวิชาพันธุศาสตร์
ความหมาย ขอบข่า ย ความสาคัญ ของพั นธุศ าสตร์ ทั่ว ไป และสารชี วโมเลกุ ลใน
เซลล์ที่ เกี่ ยวข้องกั บพั นธุ ศาสตร์ หลั กการถ่า ยทอดทางพั นธุกรรม กฎของเมนเดล รูป ร่า งของโครโมโซม การหา
ตาแหน่งของยีน ตลอดจนโครงสร้างและการทางานของยีน การกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต
พันธุศ าสตร์ ประชากร วิวั ฒนาการ ความสาคั ญ ของจุ ลินทรี ย์ใ นงานวิจั ยทางทฤษฎีพั นธุ ศาสตร์ พันธุ วิศ วกรรม
เบื้องต้นและบทบาทของจุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และ ชีวสารสนเทศเบื้องต้น และฝึ ก
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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ชว341
BI341

พันธุศาสตร์
4(3-3-6)
Genetics
หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รูปร่างของโครโมโซม การกลาย ตลอดจนโครงสร้างและการทางาน
ของยีน พั นธุศาสตร์ ประชากร วิวัฒนาการ พันธุวิ ศวกรรมเบื้องต้น และมีปฏิบั ติการที่สอดคล้องกั บ
เนื้อหาภาคบรรยาย

วจช311
SMB311

พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(3-0-6)
Microbial Genetics
หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของจุลินทรีย์ชนิด ต่าง ๆ การกลายกลไก การเกิ ดการกลายในจุ ลินทรี ย์
การหาต าแหน่ งของยีน ความสาคัญ ของจุ ลินทรีย์ ในงานวิ จัย ทางทฤษฎี พันธุศ าสตร์ บทบาทของ
จุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น

2.2.4 ชุดวิชาชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิทยา
ศึกษาโครงสร้ างและหน้าที่ ของสารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีว โมเลกุ ล
และการควบคุม การศึกษาสัณ ฐานวิทยา สรีรวิ ทยา โครงสร้างและองค์ ประกอบของไวรั ส ไวรอยด์ พริออน และ
แบคทีเรี ย การเพิ่มจ านวน การจั ดหมวดหมู่ และการเพาะเลี้ ยงไวรัส การศึกษาสรีร วิทยาการเจริญ ของจุลินทรี ย์
กระบวนการเมตาบอลิ ซึม การป้องกันและการควบคุ มการควบคุมการเจริญ ของไวรัสและจุลินทรี ย์ โดยใช้ความรู้
พื้นฐานทางชีวเคมีอธิบายทั้งโครงสร้า ง หน้าที่ของสารชีว โมเลกุล กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม โดยมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
คม241
CH241

ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry I
โครงสร้ างและหน้ าที่ ของสารชีว โมเลกุล คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น กรดนิว คลีอิก ลิพิ ด และเอนไซม์
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม

คม296
CH296

ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)
Biochemistry Laboratory
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุ ล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการศึ กษากระบวนการ
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
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วจช332
SMB332

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Physiology
โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์และการควบคุม การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญ และการปรับตัวของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม การควบคุมการ
เจริญของจุลินทรีย์และมีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรีย์

วจช302
SMB302

ไวรัสวิทยา
3(2-3-4)
Virology
สัณฐานวิท ยา สมบัติ ทั่วไป โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรัส ไวรอยด์ พริออน การจั ดหมวดหมู่
กลไกการเพิ่มจ านวน การเพาะเลี้ยง การตอบสนองของโฮสต์ต่อการติ ดเชื้ อไวรั ส การป้ องกั นและ
รักษาโรคติ ดเชื้ อจากไวรั ส เทคนิคทางชี วโมเลกุลที่ ใช้ใ นการตรวจสอบไวรั ส ประโยชน์และโทษของ
ไวรัส และมีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับไวรัสพืช ไวรัสของแบคทีเรียและการเพาะเลี้ยงเซลล์

2.2.5 ชุดวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
และการวิเคราะห์ข้อมูล
แนวทางปฏิบั ติงานที่ เกี่ยวข้ องกับ จุลินทรี ย์และการดาเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อความปลอดทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ การจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบตั ิจุลชีววิทยา การใช้เครื่ องมือพื้นฐานและขั้นสูงได้อย่างถู กต้ อง
รวมถึ งการสอบเทีย บเครื่ องมือพื้นฐาน และการศึ กษาพื้ นฐานทางสถิ ติ การตั้ งและการทดสอบสมมุ ติ ฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ความแปรปรวน การหาความสัมพันธ์ การวิ เคราะห์
สมการถดถอยและวิธีการออกแบบการทดลองทางสถิติ และมีปฏิบัตกิ ารทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช371
SMB371

ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3(2-3-4)
Biosafety and Microbiological Laboratory Management
แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ จุลินทรีย์และการดาเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้ อ
โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
หลักการเกี่ยวกับการจัดการ ระบบคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบและสอบเทียบ
ตามระบบ ISO/IEC 17025 ระบบประกันคุณ ภาพห้ องปฏิบั ติการจุ ลชีววิท ยา การควบคุม คุณภาพ
ภายในห้ องปฏิบั ติการ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิ ทยา การตรวจติดตาม
คุณภาพภายในห้องปฏิบัตกิ ารและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจุลินทรีย์
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วจช391
SMB391

การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
2(1-3-2)
Instrumentation in Microbiology
ทฤษฎี วิ ธี การใช้ และการดู แลรั กษาเครื่ องมื อพื้ น ฐานและเครื่ องมื อชั้ นสู ง ที่ เกี่ ย วข้ องทางด้ า น
จุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

วจช303
SMB303

สถิติทางจุลชีววิทยา
3(2-3-4)
Statistics in Microbiology
พื้นฐานทางสถิ ติ การตั้ งและการทดสอบสมมติ ฐาน การวิ เคราะห์ ข้อมู ลและตั ว อย่า งข้ อมู ลทาง
จุลชี ววิ ทยา การวิ เคราะห์ค วามแปรปรวน การหาความสั ม พั นธ์ การวิ เคราะห์สมการถดถอยและ
วิธีการออกแบบการทดลองทางสถิติ และมีปฏิบัติการทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
2.2.6 ชุดวิชาสาหรับฝึกงาน (สำหรับนิสิตที่เลือกฝึกงำนเท่ำนัน้ โดยเรียนวิชำบังคับทั้ง

3 ชุดวิชำ)
2.2.6.1 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา
กระบวนการการทาโครงงานวิจัย ค้นคว้า ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ปญั หา และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถนาเสนอบทความวิจัย และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม การ
ประมวลความรูจ้ ากหลักการและทฤษฎีทางจุลชีววิทยา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจบการศึกษา
วจช405
SMB405

ประมวลความรูท้ างจุลชีววิทยา
1(0-0-3)
Comprehensive Examination in Microbiology
การสอบประมวลความรู้ ในรายวิชาเฉพาะด้ า น ทางสาขาจุ ลชี ว วิ ท ยาเพื่ อเตรี ย มพร้อมก่ อนจบ
การศึ กษา โดยสอบทั้ง ภาคบรรยายและภาคปฏิบั ติ และการประเมินผลการเรีย นเป็ นสัญ ลักษณ์ S
หรือ U

วจช481
SMB481

โครงงานทางจุลชีววิทยา
2(0-6-0)
Project in Microbiology
ทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ดาเนินการวิจัย และสรุปและการวิ เคราะห์ ข้อมู ล
ผลการทดลองแล้ว นามาเรี ยบเรียงเป็นรายงาน พร้อมทั้ง สอดแทรกความรั บผิด ชอบต่ อตนเองและ
สังคมทั้งในด้านการดูแลรักษาเครื่องมือ จรรยาบรรณนักวิจั ย ตลอดจนการแก้ไ ขปัญหาเฉพาะหน้า ที่
เกิดขึ้น
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วจช482
SMB482

สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology I
การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และนาเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยาทีท่ ันสมัย ตลอดจนเรียนรู้
รูปแบบและเทคนิคการนาเสนอให้น่าสนใจ

2.2.6.2 ชุดวิชาฝึกงาน
นิสิตได้เรียนรู้การทางานในสถานที่ทางานจริง สถานประกอบการประเภทโรงงาน
หรือบริษัท ศูนย์วิ จัยของภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้ นนาในประเทศ เพื่อให้นิสิต
พัฒนาตนเองและเตรี ยมพร้อมให้มี ค วามสามารถในการท างานหลัง จากจบการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี นิสิต มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะสื่อสาร เพิ่มพูนทักษะทางปัญญา นาความรูด้ ้านจุลชีววิทยาที่เรียนไปในระดั บชั้ นปี ที่
1-3 ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานในสถานทีป่ ฏิบตั ิงานจริง
วจช499
SMB499

ฝึกงาน
3(0-9-0)
Internship
2(0-90-0)
การฝึกให้ นิสิตได้เรี ยนรู้การทางาน พั ฒนาตนเองให้มีคุ ณธรรมจริยธรรมและมีทักษะสื่อสาร เพิ่มพู น
ทักษะทางปั ญญา นาความรู้ ด้านจุลชี ววิท ยาไปใช้ในการปฏิบั ติงาน โดยกาหนดให้มีจ านวนชั่ วโมง
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง และการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U

วจช493
SMB493

ทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
1(1-0-2)
Skills for Career Preparation
2(0-90-0)
การเตรี ยมความพร้อมก่อนออกไปท างานในหน่ วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน ฝึกทักษะในการเขีย น
ประวัติย่อสาหรับสมัครงาน เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ตลอดจนฝึกทักษะการพัฒนา
บุคลิกภาพและการปรับตัวสู่สังคมการทางานและการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U

2.2.6.2 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยาสาหรับนิสิตฝึกงาน
นิสิตค้ นคว้ าหรื อวิ จัย ทางจุ ลชีว วิท ยาตามความสนใจ ความถนัด สามารถประยุ กต์ ใ ช้
หลั กการทางจุลชี ววิ ทยาในการศึ กษา การวิจั ย การแก้ปั ญ หา การสรุป และวิเคราะห์ ข้อมูล การนาเสนอผลงาน
ตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
วจช484
SMB484

การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
2(0-6-0)
Independent Study in Microbiology
การค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ ความถนัดของนิสิต การประยุกต์ใช้หลักการทาง
จุลชี ววิท ยาในการศึกษา การวิจั ย การแก้ปั ญหา การสรุป และวิเคราะห์ ข้อมู ล การนาเสนอผลงาน
ตลอดจนปลู กฝัง ความรั บ ผิด ชอบ และจรรยาบรรณในวิ ชาชี พ และการประเมินผลการเรีย นเป็ น
สัญลักษณ์ S หรือ U
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วจช483
SMB483

สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology II
การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และนาเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยาทีท่ ันสมัย วิจารณ์แนวคิด
วิธีการ และผลการศึกษาของบทความวิจยั

2.2.7 ชุดวิชาสาหรับสหกิจศึกษา (สำหรับนิสิตที่เลือกสหกิจศึกษำเท่ำนั้น โดยเรียนวิชำบังคับ
ทั้ง 2 ชุดวิชำ)
2.2.7.1 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา
กระบวนการการทาโครงงานวิจัย ค้นคว้า ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ปญั หา และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถนาเสนอบทความวิจัย และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม การ
ประมวลความรูจ้ ากหลักการและทฤษฎีทางจุลชีววิทยา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจบการศึกษา
วจช405
SMB405

ประมวลความรูท้ างจุลชีววิทยา
1(0-0-3)
Comprehensive Examination in Microbiology
การสอบประมวลความรู้ ใ นรายวิ ชาเฉพาะด้ าน ทางสาขาจุลชี ว วิท ยา เพื่ อเตรี ย มพร้ อมก่ อนจบ
การศึ กษา โดยสอบทั้ง ภาคบรรยายและภาคปฏิบั ติ และการประเมินผลการเรีย นเป็ นสัญ ลักษณ์ S
หรือ U

วจช481
SMB481

โครงงานทางจุลชีววิทยา
2(0-6-0)
Project in Microbiology
ทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ดาเนินการวิจัย และสรุปและการวิ เคราะห์ ข้อมู ล
ผลการทดลองแล้วนามาเรียบเรียงเป็นรายงาน สอดแทรกความรับผิด ชอบต่อตนเองและสังคมทั้งใน
ด้านการดูแลรักษาเครือ่ งมือ จรรยาบรรณนักวิจัย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

วจช482
SMB482

สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology I
การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และนาเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยาทีท่ ันสมัย เรียนรู้รูปแบบ
และเทคนิคการนาเสนอให้น่าสนใจ
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2.2.7.2 ชุดวิชาสหกิจศึกษา
หลักการกระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ ศึกษา การเตรี ยมความพร้อมก่อน
ออกไปปฏิ บั ติ ง าน ณ สถานประกอบการ การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อบั ง คั บ ของสถานประกอบการและ
มหาวิท ยาลัย การมีความรู้ที่จ าเป็นทั้ งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาทางจุลชี ววิทยาเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมก่อนออกไปประกอบอาชีพ

วจช491
SMB491

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Cooperative Education Preparation
การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานในในหน่วยงานของราชการหรือเอกชน ความหมายสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว ความรู้ที่จาเป็ นในการ
ปฏิบัติงาน

วจช492
SMB492

สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา
6(0-18-0)
Cooperative Education in Microbiology
การฝึ กปฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ วิ จั ย ในหน่ ว ยงานของราชการหรื อเอกชนที่ มี การด าเนิ นงานเกี่ ย ว
ข้องกับสาขาจุลชีววิทยา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความ
พร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบตั ิงาน จัดทาเค้าโครงงานวิจัยและเสนอหัวข้อวิจัยทีเ่ ป็น
ประโยชน์และเป็นไปตามความต้ องการของหน่วยงาน จานวนชั่วโมงฝึกงานไม่ น้อยกว่ า 16 สัปดาห์
หรือไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงและการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U

2.3 วิชาเลือก กาหนดให้เรียนจานวน 2 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยไม่สามารถ
เลือกแยกเรียนในชุดวิชาได้
2.3.1 ชุดวิชาชีววิทยาของเซลล์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั บโครงสร้ างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรั ส
โครงสร้า งและการทางานของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พั นธุศาสตร์โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และ
การควบคุ ม การเปลี่ ย นสภาพของเซลล์ การบาดเจ็ บ และการแก่ ของเซลล์ ระบบภู มิ คุ้ ม กั นของเซลล์ การ
เจริญเติบโตของเซลล์พืช สัตว์ รา และ แบคทีเรีย วัฏจักรของเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ หลักการในการเพาะเลี้ย ง
เซลล์ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ การทาให้ปลอดเชื้อ การเลือกชนิดของอาหารเลี้ย ง
เซลล์และการเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ
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ชว203
BI203

ชีววิทยาของเซลล์
4(4-0-8)
Cell Biology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ยู แคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้างและการ
ทางานของออร์ แกเนลล์ของเซลล์ องค์ป ระกอบของเซลล์ พั นธุศ าสตร์ โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการ
ควบคุม การเปลี่ ยนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบภูมิคุ้ม กันของเซลล์ และ
เทคโนโลยีของเซลล์

วจช204
SMB204

หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์
2(2-0-4)
Principles in Cell Culture
การเจริญเติบโตของ เซลล์พืช สัตว์ รา และ แบคทีเรีย วัฎจักรของเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ หลักการ
ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในห้ องปฏิบัติ การเพาะเลี้ยงเซลล์ การทาให้ ปลอดเชื้ อ
การเลือกชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล์และการเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ

2.3.2 ชุดวิชาจุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม
ชนิดของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร
การเป็นพิษและการเกิดโรคเนื่องจาก อาหารเสีย ความปลอดภัยในอาหาร การปฏิบัตทิ ี่ดใี นกระบวนการผลิ ต การ
วิเคราะห์จุ ดวิกฤติ ที่ต้องควบคุ มในการผลิตอาหาร การสุขาภิบ าลของโรงงานผลิ ตอาหาร การควบคุม และการ
ประกันคุณภาพ การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร การนาจุลินทรี ย์
มาใช้ ในอุ ตสาหกรรมเพื่ อในการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชนิด ต่ างๆ การแยกและคัด เลื อกจุ ลินทรี ย์ การเพาะเลี้ ยง การ
ปรั บ ปรุง สายพั นธุ์ โดยเน้ นผลิต ภั ณ ฑ์ จากการหมัก บทบาทของจุ ลินทรี ย์ ในการบ าบั ด ของเสี ย และมลพิ ษ ทาง
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์โดยมีปฏิบัตกิ ารทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช272
SMB272

จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร
3(2-3-4)
Food Microbiology and Food Safety
ชนิดของจุลินทรีย์ทเี่ กี่ยวข้องกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการ
เกิดโรคเนื่องจากอาหารเสีย ความปลอดภัยในอาหาร การปฏิบตั ิทดี่ ีในกระบวนการผลิ ต การวิ เคราะห์
จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิ ตอาหาร การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร และมี
ปฏิบัติการทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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วจช277
SMB277

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Microbiology
การนาจุ ลินทรี ย์ม าใช้ ในอุ ต สาหกรรมเพื่ อในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชนิ ด ต่ างๆ การแยกและคั ด เลื อก
จุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธุ์โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากการหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ใน
การบาบัดของเสียและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์โดยมีปฏิบัติ การ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

2.3.3 ชุดวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และการป้องกันตัวเองของโฮสต์
การป้ องกั นตัว เองของโฮสต์ ความรู้ทั่ว ไปเกี่ ยวกั บระบบภู มิคุ้ม กัน การตอบสนอง
ของระบบภูมิคุ้ มกันต่ อเชื้อก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง ความก้ าวหน้าทางด้า นการ
รักษาโรคและวัคซีน ระบาดวิทยาของแบคทีเรีย ไวรัส และราที่มีความสาคัญ ทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่า ง
โฮสต์และจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค การติดต่อของเชื้อโรคสู่โฮสต์ ความสามารถในการทาให้ เกิดโรคและอาการของ
โรค การวินิจฉัย การป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค รวมถึงหลักการทดสอบความไวของเชื้อต่ อ
ยาต้านจุลชีพ
วจช452
SMB452

การป้องกันตัวเองของโฮสต์
2(2-0-4)
Host Defense
การป้องกันตัวเองของโฮสต์ ความรู้ทั่วไปเกี่ย วกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกั น
ต่อเชื้อก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง และความก้าวหน้าทางด้านการรักษา
โรคและวัคซีน

วจช451
SMB451

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
4(3-3-6)
Medical Microbiology
ระบาดวิ ท ยาของแบคที เรี ย ไวรั ส และราที่ มี ค วามสาคั ญ ทางการแพทย์ ภู มิ คุ้ ม กั นของโฮสต์
ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ทที่ าให้เกิดโรค การติดต่อของเชื้อโรคสู่โฮสต์ ความสามารถใน
การทาให้เกิดโรคและอาการของโรค การวินิจฉัย การป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อ
โรค รวมถึงหลักการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ

2.3.4 ชุดวิชาเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและชีวสารสนเทศ
การสร้ างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็ นเอและการโคลนยีน การคั ดเลือกและตรวจสอบเซลล์
เจ้าบ้านที่ได้รับยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การหา
ลาดับนิวคลีโอไทด์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ โครงการจีโนมสิ่งมีชีวิต การบ าบัดด้ ว ยยี น
และการแพทย์แม่นย า การดั ดแปลงจี โนมและสิ่งมี ชีวิ ตดั ด แปลงพั นธุกรรม เทคนิค และวิธีการทางชี วสารสนเทศ
สาหรับการศึกษาพันธุกรรมและกลไกการทางานของยีนและโปรตีนในสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีขั้นสูงทางชีวสารสนเทศที่
เป็นปัจจุบัน เน้นการประยุกต์ใช้ทางจุลชีววิทยาทุกแขนง การแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
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วจช461
SMB461

เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ
4(3-3-6)
Recombinant DNA Technology
หลักการสร้างรี คอมบิแนนท์ดี เอ็นเอ เวคเตอร์ แผนการโคลนยีน การคัดเลื อกและตรวจสอบโคลนที่
ต้องการ ปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอเรสและการประยุ กต์ การหาลาดับ นิวคลีโอไทด์ และเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ โครงการจีโนมสิ่งมีชีวิต การบ าบัดด้ วยยี น การแพทย์ แม่นย า การ
ดัดแปลงจีโนม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และ ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

วจช462
SMB462

หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์
2(1-3-2)
Principles of Bioinformatics
ฐานข้อมูลลาดับนิ วคลีโอไทด์และลาดับกรดอะมิโน ฐานข้อมูลจีโนม การวิเคราะห์ลาดับ นิวคลีโอไทด์
และโครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้า ที่
โปรตีน ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต

2.3.5 ชุดวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
ความสาคั ญ ของจุลินทรีย์ ที่ พ บในสิ่ งแวดล้อมทั้ งในดิน น้า อากาศ วัฏจั กรสาร
อุป กรณ์ และวิ ธีการแยกจุ ลินทรี ย์ วิวั ฒนาการของจุ ลินทรี ย์ ความหลากหลายทางชีว ภาพของจุ ลินทรีย์ สัง คม
จุลินทรีย์ในแหล่งอาศัย ความสัมพันธ์ร ะหว่างประชากรจุ ลินทรีย์ ความสัมพั นธ์ระหว่างจุลินทรี ย์ กับ พืช และ สัต ว์
นิเวศวิท ยาจุ ลินทรีย์ใ นระดับ โมเลกุล การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมที่เกี่ย วข้ องกั บจุลินทรี ย์ การตรวจสอบ
คุณภาพน้าโดยใช้จุลินทรีย์บง่ ชี้ บทบาทของจุลินทรีย์ในบริเวณทีม่ ีการปนเปื้อน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดย
หลักการทางจุลชีววิทยา และมีปฏิบัตกิ ารแยกเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การศึกษาวัฏจักร และการบาบัดน้าเสีย
วจช476
SMB476

จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-4)
Agricultural Microbiology
บทบาทและความสาคัญของจุลินทรีย์ทเี่ กี่ยวข้องกับการทาเกษตรกรรม การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ความสัม พั นธ์ ระหว่ างจุลินทรี ย์และพื ช จุ ลินทรีย์ ที่มี ป ระโยชน์ ต่อการเพาะปลู กและการเลี้ย งสั ต ว์
เศรษฐกิจ จุลินทรีย์และผลิตผลของจุลินทรีย์ที่ใช้ค วบคุมโรคพื ชและโรคสัต ว์เศรษฐกิจ ตั วอย่างธุรกิ จ
การเกษตรจากจุลินทรีย์

วจช475
SMB475

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-4)
Environmental Microbiology
ความสาคัญ ของจุลินทรีย์ที่ พบในสิ่งแวดล้ อมทั้ งในดิ น น้า อากาศ อุ ปกรณ์และวิธีการแยกจุลินทรี ย์
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพน้าโดยใช้จุลินทรี ย์
บ่งชี้ บทบาทของจุลินทรีย์ในบริเวณที่มกี ารปนเปื้อน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทาง
จุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการแยกเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การศึกษาวัฏจักร และการบาบัดน้าเสีย
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2.3.6 ชุดวิชาจุลชีววิทยาดินและนิเวศวิทยา
วิวั ฒนาการของจุลินทรี ย์ ชนิ ดและกิ จกรรมของจุ ลินทรี ย์ นิเวศวิท ยาและความ
หลากหลายของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรหมุนเวียนของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับพืชและ
สัตว์
วจช471
SMB471

จุลชีววิทยาทางดิน
3(2-3-4)
Soil Microbiology
ชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดิ น
บทบาทของจุลินทรี ย์ในดินต่อวัฏจักรหมุ นเวียนของแร่ธาตุ จุลินทรีย์ห ลักในดินและความสัมพันธ์กับ
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ในดิน และมีปฏิบัตกิ ารทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

วจช472
SMB472

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Ecology
วิวัฒนาการของจุ ลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ สัง คมจุ ลินทรีย์ใ นแหล่งอาศั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับ พืช และ สัตว์ นิ เวศวิ ท ยา
จุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล

2.3.7 ชุดวิชาพลังงานทดแทนและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากจุลินทรีย์
บทบาทของจุ ลินทรี ย์ ใ นกระบวนการผลิ ต พลั ง งานทางเลื อก และการฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อมทางชีว ภาพ การประยุ กต์ ใช้ จุลินทรีย์ เพื่ อการผลิต พลั งงานทางเลื อกและการฟื้นฟูท างชีว ภาพ แนว
ทางการปรับปรุงการผลิตพลังงานทางเลือกและการฟื้นฟูทางชีวภาพ กรณีศึกษา
วจช470
SMB470

การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี
3(3-0-6)
Bioremediation
แหล่งที่มา ลักษณะ และความเป็นพิษของสารมลพิษ หลักความคิดด้านการฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการนามาใช้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้พืชฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางชีวภาพในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา

วจช473
SMB473

พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์
3(3-0-6)
Microbial Alternative Energy
กระบวนการผลิ ตพลั งงานเอทานอลชีวภาพ การปรับปรุงขั้ นตอนการย่อยเป็นน้ าตาล การปรั บปรุ ง
ขั้นตอนกระบวนการหมักและการย่ อยน้ าตาลแบบขั้นตอนเดีย ว กระบวนการผลิ ตก๊า ซชีว ภาพ การ
ผลิตก๊าซไฮโดรเจน เซลล์พลังงานจากจุลินทรีย์
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2.3.8 ชุดวิชาเทคโนโลยีการหมัก
กระบวนการหมั กและปัจ จั ยที่ เกี่ย วข้องในกระบวนการหมั กด้ว ยจุลินทรีย์ การ
ปรับ ปรุง จุลินทรีย์ เพื่อพัฒนากระบวนการหมัก ชนิด ของกระบวนการหมั ก จลนพลศาสตร์ ของการหมั ก อุป กรณ์
ประกอบและการทางานของถังหมัก การทาให้ปลอดเชื้อ การเก็บเกี่ยวและการทาผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ เศรษฐศาสตร์
การหมั ก การบ าบั ดน้ าทิ้ ง ตั ว อย่ า งของเทคโนโลยี การหมั กในปั จ จุบั น มี ป ฏิ บั ติ การแยกและคั ด เลื อกเชื้ อที่ มี
ความสาคัญทางอุตสาหกรรม จลนพลศาสตร์การหมัก การเลี้ยงเชื้อในถังหมักระดั บห้องปฏิบตั ิการ การสกัดแยกและ
ทาให้บริสุทธิ์ ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ การจัดจาแนก นิเวศวิทยาและความหลากหลาย หลักการและ
วิธีการเก็ บรักษา หลักการเพาะเลี้ยงในอุ ตสาหกรรม การคัดเลือก การปรับปรุงพั นธุกรรมของยีสต์ และผลิตภัณ ฑ์
จากยีสต์
วจช474
SMB474

ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
3(2-3-4)
Yeast and Yeast Technology
ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ การจัดจาแนก นิเวศวิทยาและความหลากหลาย หลักการและ
วิธีการเก็ บรักษา หลักการเพาะเลี้ย งในอุตสาหกรรม การคัด เลือก การปรับปรุงพั นธุกรรมของยีสต์
และผลิตภัณฑ์จากยีสต์

วจช479
SMB479

เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-4)
Fermentation Technology
กระบวนการหมักและปัจ จัยที่เกี่ย วข้องในกระบวนการหมั กด้วยจุลินทรีย์ การปรับ ปรุงจุลินทรีย์เพื่ อ
พัฒนากระบวนการหมั ก ชนิ ดของกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการหมัก อุปกรณ์ประกอบ
และการท างานของถั ง หมั ก การท าให้ ป ลอดเชื้ อ การเก็ บ เกี่ ยวและการท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ บ ริ สุท ธิ์
เศรษฐศาสตร์การหมั ก การบาบัดน้าทิ้ง ตัวอย่างของเทคโนโลยีการหมักในปัจจุ บัน มีปฏิบัติการแยก
และคัด เลือกเชื้ อที่ มีความสาคั ญทางอุต สาหกรรม จลนพลศาสตร์ การหมั ก การเลี้ย งเชื้ อในถัง หมั ก
ระดับห้องปฏิบัตกิ าร การสกัดแยกและทาให้บริสุทธิ์ และมีการศึกษานอกสถานที่

2.3.9 ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลนิ ทรีย์
หลักการและเทคนิคพื้นฐานสาหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารชนิดใหม่
การใช้สถิติใ นการวางแผนการทดลองสาหรับ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การหาอายุ
การเก็ บ การออกแบบฉลากโภชนา การประเมิ น ศั กยภาพในกา รจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเซลล์ เอนไซม์
สารเมแทบอไลท์ จากจุ ลินทรี ย์ และผลิตภั ณฑ์ที่ ได้จากการเปลี่ย นรูปของสารด้วยจุ ลินทรีย์ การนาผลิตภัณ ฑ์จาก
จุลินทรีย์ไปใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการตลาด
แนวคิด และหลักการตลาดสมัย ใหม่พ ฤติ กรรมผู้ บริ โภค การแบ่ง ส่ว นตลาด ส่ วนผสมทางการตลาด กลยุ ทธ์ ทาง
การตลาด อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
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วจช477
SMB477

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development

3(2-3-4)

หลักการและเทคนิค พื้นฐานสาหรับกระบวนการพั ฒนาผลิต ภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ การใช้สถิติในการ
วางแผนการทดลองสาหรับงานพัฒนาผลิต ภัณฑ์ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การหาอายุการ
เก็บ การออกแบบฉลากโภชนา การประเมินศักยภาพในการจาหน่าย
วจช478
SMB478

ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการวิเคราะห์ทางการตลาด
3(2-3-4)
Microbial Products and Marketing Analysis
ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของ
สารด้วยจุลินทรีย์ การนาผลิตภัณ ฑ์จากจุ ลินทรีย์ไ ปใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาความหมาย ความสาคัญ ของการตลาด แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่
พฤติ กรรมผู้บ ริโภค การแบ่ งส่ว นตลาด ส่ วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ ทางการตลาด อิท ธิพ ลและ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย

2

ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

3

ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย

4

อ.ดร.พิรพรรณ พลบุรี

5

อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), ปีที่จบ
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2544
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), 2547
Ph.D. (Natural Science and Technology),
2551
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2553
วท.บ. (ชีววิทยา), 2544
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548
Ph.D. (Soils & Biogeochemistry), 2557
วท.บ. (ชีววิทยา), 2552
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2558
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์) , 2551
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ), 2555
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย

2

ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

3

ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย

4

อ.ดร.พิรพรรณ พลบุรี

5

อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
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ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2553
วท.บ. (ชีววิทยา), 2544
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548
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วท.บ. (ชีววิทยา), 2552
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2558
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วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) , 2555
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ฝึกปฏิ บัติ ง านด้ า นจุ ลชีว วิ ท ยา ในองค์ กร หรื อ หน่ วยงาน หรื อ สถานประกอบการทั้ ง ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่ดาเนินงานทางด้านจุลชีววิ ทยา โดยนิสิตได้ พัฒนาตนเองให้ มีคุณธรรมจริ ย ธรรมและมีทักษะสื่อสาร
เพิ่มพูนทักษะทางปัญญา นาความรู้ดา้ นจุลชีววิทยาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
นิสิตกลุ่มฝึกงาน จะต้ องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาสาหรับฝึกงานโดยให้นิสิตเรียนวิชาบังคับทั้ง 3 ชุดวิชา
และในรายวิ ชา วจช499 ฝึ กงาน นิ สิต จะต้ องท าการฝึ กงานโดยกาหนดให้มีจ านวนชั่ วโมงฝึกงานไม่ น้อยกว่ า 90
ชั่วโมง
นิสิตกลุ่มสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาสาหรับสหกิจศึกษาโดยให้นิสิตเรียนวิชาบังคับทัง้ 2
ชุดวิชา และในรายวิชา วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา นิสิตจะต้องฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 นิสิตได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
4.1.2 นิสิตมีแนวคิดขั้นต้นในการนาความรูท้ างทฤษฎีมาใช้เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
4.1.3 นิสิตมีทักษะในการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และ/หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่ฝึกงาน
4.1.4 นิสิตเข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กร
4.1.5 นิสิตพัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.6 ฝึกฝนความอดทน การมีวินัย และความซื่อสัตย์
โดยกาหนดให้มีจานวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง และสาหรับนิสิตกลุ่มสหกิจศึกษาต้องมี
การฝึกประสอบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง การประเมินผลจะ
ประเมิ นจากแบบประเมิ นของคณะโดยพนักงานพี่เลี้ย งและอาจารย์ที่ป รึกษาการฝึ กงาน อาจารย์ที่ป รึกษาสหกิ จ
ศึกษา จากรายงานและจากการนิเทศโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกงาน: ภาคฤดูร้อน ปีที่ 3
สหกิจศึกษา: ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกงาน: ในช่วงภาคฤดูร้อน โดยให้สถานที่ฝึกงานกาหนดตามระยะเวลาทีส่ ะดวก โดย
กาหนดให้มีจานวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง
สหกิจศึกษา: ในภารเรียนที่ 2 นิสิตเลือกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
นิสิตทุกคนต้องมีการทาโครงงาน ในรายวิชา วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา ส่วนในรายวิชา วจช484
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา ให้นิสิตฝึกงานเลือกเรียนเท่านั้นซึ่งอยู่ในชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุล
ชีววิทยาสาหรับนิสิตฝึกงาน
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้ นคว้า วิจัย ปัญหา ด าเนินการวิ จัย และสรุปและการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการทดลองแล้วนามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งใน
ด้านการดูแลรักษาเครือ่ งมือ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ กิ ดขึ้น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหาต่าง ๆ
ดาเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้วนามาเรียบเรียงเป็นรายงานได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวน 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล
5.5.2 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาต่อคณาจารย์ทปี่ รึกษาประจาวิชาทุกคนเพื่อรับข้อเสนอแนะและ
ประเมินผลกระบวนการประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลจากการนาเสนอผลงานต่อคณาจารย์ทุกคนเพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล
กระบวนการประเมินผลหรือทวนสอบมาตรฐสานโดยใช้แบบสอบถาม นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้
Rubric scale
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะการสื่อสาร

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม

1.1 ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา โดยใช้กิจกรรมการนาเสนองานวิจัย
แบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 กาหนดให้นิสิตนาเสนอผลงานวิชาการโดยใช้รปู แบบการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้ 2.1 ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม และกระตุ้นให้เกิดจิตสานึก
สังคม
สาธารณะ ดังนี้
- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องในสังคม
- ฝึกเขียนโครงการ และทากิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม
- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อการทากิจกรรม
2.2 สอดแทรกเนื้อหาด้านจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3. สมรรถนะของหลักสูตร
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ - จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา อย่าง
อธิบายถึงจุลินทรีย์และ/หรือศาสตร์ กว้างขวาง
ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้ - ให้นิสิตทาโครงงานและลงรายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยาในหัวข้อที่นิสิต
ทางจุลชีววิทยาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ สนใจ
- ฝึกทักษะปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือในการเรียน
เกี่ยวข้องได้
รายวิชาที่มีปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้อง
3.2 มีทักษะปฏิบัติการทางจุล
- จัดการเรียนการสอนและสอดแทรกวิธีการปฏิบัตงิ านในห้องปฏิบัตกิ าร
ชีววิทยา และสามารถใช้เครื่องมือ
ให้ครอบคลุมตามแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
ทางจุลชีววิทยาหรือเครื่องมืออื่นที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษจากสัตว์
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3.3 มีความรู้ทางด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุ ณธรรมและ
จริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มี
วินัย ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อื่น

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมิ นผล

- ฝึ ก ปฏิ บั ติ กิ จกรรม เพื่ อเสริ ม สร้ างความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
- สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิ ชาการและ
วั ฒนธรรมองค์ กร เพื่ อให้ นิ สิ ตมี ค่ านิ ย ม
พื้นฐาน ที่ถูกต้อง
- ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- กิ จกรรมกลุ่ ม ใน ราย วิ ช าให้ นิ สิ ต แสดง
ความคิดเห็นและสรุปร่วมกัน

สังเกตพฤติกรรม
- ความซื่อสัตย์ จากการสอบ การทารายงาน
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลตามหลั กและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
- การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และข้อตกลงในชั้นเรียน
- การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา (มี
การกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน)
- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม
- ประเมินจากการแสดงความคิ ดเห็นและ
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ในการ
เรียนรู้
- ประเมิ น จากโครงการ/กิ จกรรม แล ะ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมิ น จากการอ้ างอิ งแหล่ ง ข้ อ มู ลอย่ า ง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- สอดแทรกเนื้อ หาเรื่องจรรยาบรรณในการ
เรี ย น การสอนในรายวิ ช าของหลั ก สู ต ร
โดยเฉพาะรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
- ประเมิ น จากการอ้ างอิ งแหล่ ง ข้ อ มู ลอย่ า ง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการแสดงความคิ ดเห็นและ
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ในการ
เรียนรู้
- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน วัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทยและนานาชาติ เช่น การ แต่ง
กาย การเข้าคิว มารยาททางสังคม ฯลฯ
- ประเมินจากโครงการ/กิ จกรรม

1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ - สร้ างแรงบั นดาลใจจากกรณี ศึ กษาบุ คคล
เสียสละเพื่อส่วนรวม ตระหนักในการ
ตั ว อย่ างที่ มี ความเสี ย สละ และมี จิ ต
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
สาธารณะ ซึ่งได้รับการยอมรับในสังคม
และวิชาชีพ
- ฝึ กปฏิ บั ติ โครงการ/กิ จกรรมที่ มี ส่ วนร่ วม
รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
- สอดแทรกเนื้อหาเรื่องจรรยาบรรณใน
การเรียนการสอนในรายวิชาของ
หลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสากล

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรม เพื่อให้ซึมซับและเกิดความ
ภาคภูมิใจในความดีงามของศิลปะและ
วัฒนธรรม
- สอดแทรกแนวคิ ด ด้ า นวั ฒ นธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและนานาชาติ
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 บูรณาการความรู้ที่เรียนเพื่อ ใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้ การทางาน
และการดาเนินชีวิตในสังคม พหุ
วัฒนธรรม

2.2 มีความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะ
นามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้ า
ทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะด้านจุลชีววิทยา

กลยุทธ์ การสอน
- อธิบายแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา การ
ปรับตัว และการดาเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด
ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
- จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- จัดโครงการ/กิ จกรรมเพื่อให้เข้าใจและ เห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสังคม พร้อม
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุ มความรู้ใน
พื้นฐานทางจุลชีววิทยา
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
Active Learning เน้นการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับทฤษฎีการสัมมนา

- จัดการเรียนการสอนเน้นการติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านจุลชีวิทยา
- ให้นิสิตค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่มานาเสนอ
ในรายวิชาสัมมนา และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ในการ
เรียนรู้
- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการกาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการประเมิน)

ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรมที่ทาในชั้นเรียน และการสอบ
ข้อเขียน (มีการกาหนด เกณฑ์มาตรฐาน
Rubrics ในการประเมิน)ได้แก่
- การทดสอบย่อย
- การสอบกลางภาคการศึกษาและปลาย
ภาคการศึกษา
-

การจัดทารายงาน/แผนงาน/โครงการ
การนาเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ
โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน
ประเมินจากการนาเสนอผลงานในรายวิชา
สัมมนา และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ในการ
เรียนรู้

3.

ด้านทักษะทางปัญญา

ผลการเรียนรู้ด้านทั กษะทาง
ปัญญา
3.1 ประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมิ นผล

- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการดาเนินชีวิตประจาวัน

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร และการคิด
อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่ าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากการนาเสนอข้อสรุปบทความ
วิจัย ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินจากนาเสนอโครงงานในรูปแบบ
ต่างๆ
- การนาเสนอด้วยวาจา
- การนาเสนอด้วยโปสเตอร์
- การจัดทาเล่มรายงาน
- ประเมินจากทักษะที่นิสิตใช้ ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง ทางานวิจัย

- ให้นิสิตอ่านบทความวิจัยทางจุลชีววิทยา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
ตีความการทดลอง สังเคราะห์ความรู้
หลากหลายได้อย่างถูกต้องอย่าง
ใหม่ หรือแยกแยะส่วนประกอบของ
เป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ และ
บทความวิจัย
มีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทาง
- ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูล วางแผนการทาการ
วิทยาศาสตร์ โดยคานึงถึง
ทดลอง และทาโครงงาน ร่วมกับอาจารย์ที่
ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
ปรึกษาโครงงาน
- เรียนรู้การแก้ปัญหาจากโจทย์วิจัย และ
กรณีศึกษาต่างๆด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ให้คาปรึกษา
3.3 ประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง - เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเด็นสาธารณะ
ให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และ
ๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
เสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมใน
ทุกมิติได้อย่างสมดุล
- นาเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสะท้อนคิดในชั้นเรียน
3.2 มีความใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ความรู้

3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
นวัตกรรม

- สอดแทรกการกระตุ้นความคิ ดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของผู้เรียนในกิจกรรมชั้นเรียน
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- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การนาข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการคิ ด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จากพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ ม การสะท้อนคิด
ในชั้นเรียน
- สังเกต จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิ จกรรม
ในชั้นเรียน หรือกิจกรรมกลุ่ม
- การนาเสนอรูปแบบต่างๆ

4.

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้ด้านทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นาและผู้ร่วมงานได้

กลยุทธ์ การสอน

- มอบหมายโครงการ/กิ จกรรมกลุ่ม ให้นิสิต
ฝึกทางานร่วมกับผู้อื่น ฝึกรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมสิ่งแวดล้อม และให้นิสิตฝึก
การปรับตัว การทางานร่วมกับผู้อื่น รับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถ
แสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออก
ร่วมกันได้
4.2 แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่มี - มอบหมายโครงการ/กิจกรรมกลุ่ม ให้
คุณภาพ รู้หน้าที่ตนเอง เคารพผู้อื่น
นิสิต ฝึกทางานร่วมกับผู้อื่น ฝึก
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่
รับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม
มีความหลากหลายทางความคิ ดและ
และปรับตัวใน สถานการณ์ต่าง ๆ
วัฒนธรรมได้
- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนัก ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
และ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิด
หาวิธีที่ จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
แก้ปัญหา โดยเริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง
- นาเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนแนวคิดในชั้นเรียน
4.3 ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพื่อฝึกให้
สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
นิสิตสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ
ได้
- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนัก ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
และ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิด
หาวิธีที่ จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
แก้ปัญหา โดยเริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง
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- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
ความร่วมมือในการวางแผน การปฏิบัติ และ
การแก้ปัญหา
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่ าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิ ดและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ให้นิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และนามาใช้
เป็นข้อมูลสาหรับการประเมินผลการเรียนรู้

5.

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ด้านทั กษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อ
นาไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจหรือ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้

กลยุทธ์ การสอน
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- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่ าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพรายงาน ที่แสดงถึง
ความสามารถในการสื่อสาร
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่ าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการ
รู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่ าง
ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ

5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จาเป็น

- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บ

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ในทุกรายวิชา
- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
ประกอบการนาเสนองาน

รวบรวมข้อมูล นาเสนอได้เหมาะสม
กับสถานการณ์
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสากล

2. ด้านความรู้

2.1 บูรณาการความรู้ที่เรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การทางาน และการดาเนินชีวิ ตใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
2.2 มีความรู้ทางจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่จะนามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านจุล
ชีววิทยา

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1 ประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์
3.2 มีความใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องอย่างเป็น
ระบบ และแก้ไขปัญหาได้ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
3.3 ประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
4.1 ทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
4.2 แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้หน้าที่ตนเอง เคารพผู้อื่น เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิ ดและวัฒนธรรมได้
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจหรือวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาได้
5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จาเป็น
5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล นาเสนอได้เหมาะสมกับสถานการณ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

⚫

⚪

1.3

2. ความรู้
2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา
2.3

3.1

3.2

⚫

⚫

⚫

3.3

3.4

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21
มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
มศว195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม
มศว196 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
มศว197 การพูดและการนาเสนองานเพื่ออาชีพ
มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การทางานและและ
การเป็นผู้ประกอบการ
มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 292 วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

○

⚫

⚫

⚪

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚪

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚪

⚫

⚪

⚫
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⚫

○

⚫

⚫

⚪

○

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚪

⚫

⚫

⚪

⚪

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต
หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชำแกน
คณ115 แคลคูลัส 1
คม100 เคมีทั่วไป 1

1.2

⚫

2. ความรู้

1.3

2.1

⚪

⚫

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา
2.3

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

○
○

⚫

⚫

⚫

3.1

3.2

3.3

⚫

⚫

⚪

3.4

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
⚫

⚫

○

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚪

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

คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
คม241 ชีวเคมี 1
คม296 ปฏิบัติการชีวเคมี
คม350 เคมีวิเคราะห์
คม396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ชว341 พันธุศาสตร์
วจช203 วิทยาเห็ดรา
วจช221 การจัดจาแนกแบคทีเรีย
วจช302 วิทยาไวรัส
วจช303 สถิติทางจุลชีววิทยา
วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
วจช332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

⚫

⚪

1.3

2. ความรู้
2.1

⚫
⚫

⚪

⚫
⚫

⚫

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1

3.2

3.3

3.4

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3

2.2

2.3

○

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

○

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

○

⚫

⚪

⚫

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

วจช371 ความปลอดภัยทางชีวภาพและระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางอาหาร

⚫

⚫

⚫

○

⚪

⚫

วจช391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา

⚪

⚫

⚫

○

⚫

⚪

วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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⚫

⚫

⚪

⚫

⚫
⚫

○

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2

⚫

⚫

วจช405 ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา

⚫

วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
วจช491 เตรียมสหกิจศึกษา
วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา
วจช499 ฝึกงาน
วจช493 ทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
-วิชำเลือก
ชว203 ชีววิทยาของเซลล์

⚫

1.3

2. ความรู้
2.1
⚫

⚫

⚫

3. ทักษะทางปั ญญา

2.2

2.3

⚫

⚫

⚫

3.1
⚫

3.2

3.3

⚫

⚫

⚫

○

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚪

⚫
⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

○

⚫

○

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

○

วจช272 จุลชีววิทยาทางอาหาร

⚫

⚫

วจช277 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

⚫

○

วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫
⚫

⚪

⚪

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚪

⚫

⚪

⚫
⚫

⚫
⚫
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⚫

⚫
⚫

⚪
⚪

⚫
⚪

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚪

⚫

⚫

⚫

วจช462 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์

⚫

⚫

วจช204 หลักในการเพาะเลี้ยงเซลล์

วจช452 การป้องกันตัวเองของโฮสต์
วจช461 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ

3.4

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3

⚫
⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

วจช470 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี

⚫

วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน

⚫

วจช472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
วจช473 พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์
วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
วจช475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
วจช476 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
วจช477 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วจช478 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการ
วิเคราะห์ทางการตลาด
วจช479 เทคโนโลยีการหมัก

⚫

1.2

1.3

2. ความรู้
2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา
2.3

3.1

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚪

⚫

○

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

○

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

3.2

3.3

3.4

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3

⚫
⚫

⚫

⚪

⚪

⚫

⚫
⚪

⚪

⚫

⚪

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

○

⚫
⚪

⚫

⚫
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⚫

⚫

⚫

⚫
⚪

⚫

⚫

○

⚪

⚫

⚪

⚫

⚫

⚪

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ขณะนิสิตกาลังศึกษา
โดยคณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรท าหน้ าที่กากับดู แลการประเมิ นผลลัพธ์ การเรียนรู้ในระดั บ
รายวิชา ระดับชั้ นปี และระดับ หลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน เครื่องมื อ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการนาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา โดยนิสิต มาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
• ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
• ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.4 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็ นครู ซึ่ ง
จัดโดยมหาวิท ยาลัย เพื่อให้ค วามรู้เกี่ยวกับ การออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่ง เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เทคนิ ค
วิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ พัฒนาการ
เรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2. หลั กสู ตรชี้แจงปรั ชญา วั ตถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายของหลั กสู ตร และมอบเอกสารที่เกี่ย วข้ อง เช่ น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
3. หลักสูต รจัดให้ อาจารย์ใหม่ เข้าร่ว มสังเกตการณ์ การจั ดการเรียนการสอนในรายวิชาต่า งๆ หรื อจัดให้
สอน ร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์
4. หลักสูต รกาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่ว ยเหลือและให้ค าแนะนาปรึกษา ตลอดจนประเมินและติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1.1 ส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ ได้ รั บ การพั ฒนาความรู้เกี่ ยวกั บ การออกแบบการเรีย นรู้ ที่ มุ่ง เน้ นผลลั พ ธ์
การเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิ ชา การประกันคุณ ภาพการศึ กษา และ
ระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเนื่อง
1.2 สนั บ สนุนและส่ งเสริม ให้ อาจารย์เข้ ารั บการรั บรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชี พ ของ
สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)
2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
2.1 สนับสนุนให้ อาจารย์มี ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมี การบูรณาการการเรี ยนการสอน
กับการบริการทางวิชาการแก่สังค เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.2 สนับ สนุ นให้ อาจารย์ไ ด้รับ การพัฒนาความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์ ในการวิจั ยทางวิ ชาการ /
วิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นาเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ หารจั ดการหลักสูต รเป็นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มกี ารจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาขั้ น
ต่า ปริ ญญาโทหรือเที ยบเท่ า หรือมีต าแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับ การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ ต่า
กว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
3) มีการปรับ ปรุงหลักสูต รอย่ างน้อยทุ ก 5 ปี โดยนาความคิ ดเห็ นของคณะกรรมการวิ พากษ์ และ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ บัณฑิต ใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย
2. บัณฑิต
-มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มี ระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้ครอบคลุมผล
การเรียนรู้ ที่เทียบเคียงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้ า นทั กษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรมีการสารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทา ภายในระยะเวลา 1 ปี นั บ จาก
วันที่ สาเร็จการศึกษา
- หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิ จัย ฯลฯ) ของนิสิตที่ สะท้อนผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา
3. นิสิต
- มหาวิทยาลั ย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูต ร มีกระบวนการรับนิสิต โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกและ
คุณสมบัติ ของนิสิตที่เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้นิสติ
มีความพร้อม ในการเรียนและสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด
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- มหาวิท ยาลั ย/คณะ/ภาควิชา/หลั กสูต ร มี การจัด กิจกรรมเพื่ อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพของ นิสิตในรูปแบบต่างๆ เสริ มสร้างจิต สานึกในการรับใช้สังคมและส่วนรวม เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- หลั กสู ตรมีการแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ป รึกษาเพื่ อให้ ค าปรึกษาด้ านวิชาการ สัง คม และการใช้ ชีวิ ตใน
มหาวิทยาลัย แก่นิสิต โดยมีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าปรึกษาได้
โดยหลักสูตรได้ออกแบบระบบที่ปรึกษาไว้ 2 ระบบดังนี้
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาและคาปรึกษาในการลงทะเบีย น
การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต
2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการทากิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
- หลักสูต รมีการสารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษาของนิสิต เพื่อติ ดตาม ประเมิ น
และ ปรับปรุงผลการดาเนินงาน
- มหาวิ ทยาลั ย/คณะ/ภาควิ ชา/หลั กสูตร มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิ สิตที่มี ประสิ ทธิภาพ
โดยมีการ ประเมินความพึงพอใจของผลการจัดการข้อร้องเรียน
- การอุทธรณ์ของนิสิ ต : มี การจัดระบบที่ เปิด โอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน/อุท ธรณ์ เรื่องต่าง ๆ
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกั บวิชาการ มีการกาหนดเป็นกฎระเบี ยบและกระบวนการในการพิจ ารณาคาอุ ทธรณ์
เหล่านั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นิ สิต สามารถยื่นคาร้องเพื่ อขออุ ทธรณ์ ในกรณีที่ มีข้อสงสั ยเกี่ ยวกับ การสอบ ผลคะแนนและวิธี การ
ประเมินผล
2. จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
3. จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต
4. อาจารย์
- มหาวิท ยาลัย /คณะ/ภาควิ ชา/หลักสูต ร มี ระบบและกลไกในการรั บอาจารย์ใ หม่ ที่สอดคล้องกั บ
ระเบีย บ/ข้อบั งคับของมหาวิทยาลั ย โดยอาจารย์ใหม่ ต้องมีค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ ที่ ม หาวิท ยาลั ย กาหนด ซึ่ ง สอดคล้องกั บ ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาเรื่ อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
- มหาวิท ยาลัย /คณะ/ภาควิ ชา/หลักสูต ร มี ระบบและกลไกในการพั ฒนาอาจารย์ใ หม่ ให้มี ความรู้
เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ จิ ตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้ สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานวิ ชาชี พ ของสหราชอาณาจั กร (UK
Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มึความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิ จั ย
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การบริ การวิ ชาการ และมี ค วามก้ า วหน้ าในการพั ฒนาผลงานทางวิชาการอย่ างเหมาะสม สอดคล้ องกั บ
วิสัยทัศน์ และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร
- มีการกากับติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรให้มคี ุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทาง วิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
- มหาวิทยาลัย/คณะ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มคี วามเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูต ร
ชุดวิชา และรายวิชา ที่มุ่งเน้ นผลลั พธ์การเรียนรู้ ของผู้เรี ยน (Outcome-based Education) และสอดคล้อง
กับความต้ องการของผู้มีส่ว นได้เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้ าวหน้ าของวิทยาการ นโยบายรั ฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- มี การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นสาคั ญ ผ่ า นเทคนิ ค การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active
Learning) ที่ห ลากหลายตามสภาพจริ ง ส่ งเสริมให้นิสิต ได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบั ติด้ วยตนเอง เรีย นรู้ และ
ทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการทางาน การบูรณาการการเรียนกั บ การ
ทางาน การฝึกงาน และการวิจัย
- มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
- มีการกาหนดอาจารย์ผู้สอน โดยคานึงถึ งความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรื อ
เนื้อหาที่สอน โดยมีการกากับติดตามและตรวจสอบ การจัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้
- มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีเกณฑ์การประเมินและ
การ ตัดสินผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- มีระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลั ย ในการจั ดเตรียมสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ ที่
จาเป็ น ต่ อการเรี ย นการสอน ทั้ ง ด้า นกายภาพห้ องเรีย น วั สดุ อุป กรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวก ห้ องสมุ ด
ห้องปฏิบัติ การ คอมพิ วเตอร์ สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึ งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรีย นรู้
ตามที่กาหนดได้ โดยมีกระบวนการดังนี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
- หลักสูตรมีระบบการดาเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้สาหรับ นิสิต เพียงพออยู่เสมอ ใน
ระหว่างปีหลักสูตรร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาทาการสารวจครุภัณฑ์เพื่อประเมินสภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ความ
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เพียงพอ รวมถึงความต้องการและความจาเป็นของครุภัณฑ์ต่างๆ สารวจความพร้อมของห้องเรียนร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และสารวจความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนประจาใน
ห้องปฏิบัติการร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม
- อาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรร่ว มกับภาควิ ชาจุลชีววิ ทยา จัดทาระบบและกลไก โดยการประชุ ม
อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตรร่ วมกับคณาจารย์ในภาควิชาเพื่ อวางแผนบริหารงบประมาณ ทรัพยากรที่มีอยู่
เดิม ความเพียงพอของทรัพยากร และการจัดหาทรัพ ยากรการเรียนรู้เพิ่มเติ มและทาการสารวจสิ่งสนับสนุ น
การเรียนรู้ จากอาจารย์ และนิ สิต จากนั้ นอาจารย์ ประจาหลักสูตรได้ ร่วมกันจัด หาทรัพยากรการเรียนรู้ และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาของหลักสูตร ด้วยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
และงบประมาณเงินรายได้ และเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผน คณะวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนการจัดซื้อ และ
กรรมการประจาหลักสูตรจัดหาหนังสือและวารสารทีเ่ กี่ยวข้องไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลั ย โดยคณาจารย์
ประจาหลักสูตรจะพิจารณาหนังสือและวารสารเสนอสานักหอสมุด ให้มีการสั่งซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
เพิ่มขึ้ นให้ ครอบคลุมในทุกด้านของจุลชี ววิท ยา เพื่อให้การจัด การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- มีการสารวจความพึง พอใจและความต้องการของอาจารย์ ผู้สอนและนิ สิต ที่มี ต่อสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และนาผลการสารวจมาพัฒนาปรับปรุง
การประเมินความเพียงพอของสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
- หลักสูตรมีระบบการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ในทุกปีการศึกษา โดยให้นิสิตปัจจุบัน นิสิต ที่
จบจากหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์ ทาการประเมินความเพี ย งพอ
และความพึ ง พอใจของสิ่ ง สนั บ สนุ นการเรี ย นรู้ จากนั้ นนาผลการประเมิ นสิ่ ง สนั บ สนุ น กา รเรี ย นรู้ และ
ข้อเสนอแนะเข้า ที่ประชุมหลักสู ตรฯ เพื่อวางแผนการปรับรุงระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรอบปี
การศึกษาต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ก ารสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1
2565

ปีที่ 2
2566

ปีที่ 3
2567

ปีที่ 4
2568

ปีที่ 5
2569

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

-

-

✓

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และนาผลการ
ประเมินมา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้เหมาะสม
- มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การมีส่วน
ร่วมใน การทากิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การนาเสนองาน การประเมินชิ้นงาน ผลงาน
รายงาน หรือการสอบ
- มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริง โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย อาทิ ผู้สอน
ผู้เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหล่งฝึกประสบการณ์
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต
 มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา/คณะ/ส่วนงาน (ถ้ามี)
☐ ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสิตปัจจุบนั
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
- ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้การกากับมาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบ ที่ 1)
- ประเมินผลการด าเนิ นงานโดยใช้เกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาของเครื อข่า ยการประกั น
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตามรู ป แบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทีไ่ ด้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

70

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากนิสิต บัณฑิต ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต
ข้อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อทราบปัญ หาการด าเนินงานของหลักสูต รในภาพรวม และนาสู่การวางแผน ปรั บปรุง หรื อพั ฒนาการ
ดาเนินงาน ของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกั บ
ความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังรายวิชา (CLOs ) ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร
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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
ข้อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
1. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เห็นควรให้ปรับแก้ตามบริบทที่สอดคล้อง
ของภาควิชา
2. แก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แตกต่างจากฉบับเดิม
3. หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ใน
ส่วนของข้อ 1.3.2 ควรเพิ่ม ELO ที่
เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพด้าน
จุลชีววิทยา เช่น ISO 17025 , ISO7218,
GMP, HACCP เป็นต้น

การดาเนินการปรับปรุง
ได้ ด าเนิ น การปรั บ แก้ ใ ห้ เ หมาะสมและ
สอดคล้ องกับ พัน ธกิ จของคณะวิท ยาศาสตร์
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ดาเนินการปรับแก้ใ ห้ทันสมัยเหมาะสมกั บ
ปัจจุบัน

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

ห ลั ก สู ต รมี ELO4 คื อ ส าม าร ถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรฐานอุ ต สาหกรรม
และความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ ใน
การท างาน ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งต าม
จ รร ย า บ รร ณ ข อ ง วิ ช า ชี พ ซึ่ ง
ครอบคลุมในหั วข้อที่ผู้ ทรงเสนอแนะ
และหลักสูต รจัดให้มีการอบรมเพื่อให้
ได้ รับ ใบรั บ รองทางด้ า น มาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหารสากล
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ข้อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
4. ผล ลั พ ธ์ ก ารเรี ย น รู้ ที่ ค าดหวั งขอ ง
หลักสู ตรเมื่อ สิ้นปี การศึ กษาในชั้นเรี ยนที่ 1
ข้ อ ELO 1 และข้ อ 2 ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนการเรี ย นนิ สิต ไม่ ส ามารถมี ผ ลลั พธ์
การเรี ยนรู้ที่ ระบุได้ เพราะเรียนจุลชีว วิทยา
ขั้นพื้นฐาน

การดาเนินการปรับปรุง

5. เสนอให้พิจารณา รายวิชา วจช101
ภาพรวมจุลชีววิทยา

โดยได้ทาการตัดรายวิชานี้ตามคาแนะนาของ
ผู้ทรง

6. เสนอปรับชุดวิชา จุลชีววิทยาอาหาร
และอุตสาหกรรม เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน
เลือก

ทางหลั ก สู ต รฯ ได้ น าไปพิ จารณาร่ ว มกั บ
ภาควิชา ฯ และเห็ นด้วยที่ จะปรับให้ ชุดวิช า
จุล ชี ววิ ท ยาอาหารและอุ ต สาหกรรม เป็ น
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
แผนการเรี ยนในชั้น ปี ที่ 1นิ สิต จะได้
เรี ย นรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื้น ฐาน
และจุล ชีววิ ทยา ดั งนั้ นจึ งครอบคลุ ม
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย น รู้ ที่ ค าดหวั ง ของ
หลักสูตรได้ ว่า ELO1 สามารถอธิบาย
หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน
และจุล ชี ว วิท ยา ทั้ ง ทางด้า นทฤษฎี
และปฏิบั ติ รวมถึ งมี ทัก ษะในการใช้
เครื่อ งมือ พื้นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ไ ด้
อย่างถูกต้องตาม ELO 2

7. ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษในส่วน
วิชาเลือก

หลักสูตรได้ เปิดชุดวิชา
“ภาษาอังกฤษสาหรับนักจุล
ชีววิทยา” ในรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิด
สอนให้แก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย

8. รายวิชาจุลชี ววิทยาทางการแพทย์ ควร
เพิ่ม เนื้อ หาที่เ กี่ย วข้อ งกั บจุ ลชีว วิท ยาทาง
เภสัชวิทยาด้วย หรือ อุตสาหกรรมยา เช่ น
หลักการทดสอบความไวของยา

วจช451จุลชีววิทยาทางการแพทย์
มีคาอธิบายรายวิชาที่ระบุถึงหลักการ
ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้าน
จุลชีพ ครอบคลุมที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะนา

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

เปลี่ยนเป็น “ราวิทยา”
เปลี่ยนเป็น “จุลชีววิทยาอาหาร”
เปลี่ยนเป็น “ไวรัสวิทยา”
เปลี่ยนเป็น“การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร”
เปลี่ยนเป็น “หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์”

94

ข้อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
10. แก้ไขคาอธิบายรายวิชา
วจช203 วิทยาเห็ดรา
วจช221 การจัดจาแนกแบคทีเรีย
วจช302 วิทยาไวรัส
11. แก้ไขคาอธิบายรายวิชา
วจช277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
วจช204 หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์
วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน
วจช475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร
วจช479 เทคโนโลยีการหมัก
12. คาอธิบายรายวิชา โดยเฉพาะ หมวด
วิชาเฉพาะด้าน ควรระบุถึงการสอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ
รวมถึงระบบคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง
13.เพิ่มเติมในส่วนของ หมวดที่ 6 สร้าง
เครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะ
วิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

การดาเนินการปรับปรุง
ปรับแก้คาอธิบายรายวิชาจาก “การจัด
หมวดหมู่” เป็น “การจัดจาแนก”

ปรับแก้คาอธิบายใหม่ ตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

แก้ไขคาอธิบาย และชื่อรายวิชา วจช371
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา
แก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
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เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

ภาคผนวก ง รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (กรณีห ลักสูตรปรับปรุง)

96

รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
------------------------------------------------1. ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2560
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีว วิทยา สนองความต้องการของภาคอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรม
การแพทย์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ
2) มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)
1) ELO1 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและจุลชีววิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2) ELO2 สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
3) ELO3 สามารถประยุกต์ ใช้และบูรณาการหลักการทางจุลชีว วิทยาและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย
4) ELO4 สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชี วภาพ ในการทางานได้
อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5) ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นองค์ความรู้ และมีทักษะสื่ อสารในการนาเสนอ
ข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้อย่างมีจริยธรรมทางวิชาการ
6) ELO6 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะรับใช้สังคม
*หมายเหตุ ใช้คากิริยาแสดงพฤติกรรมทีส่ ามารถวัดและสังเกตได้
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5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ สมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย

2

ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

3

ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย

4

อ.ดร.พิรพรรณ พลบุรี

5

อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ปีที่สาเร็จการศึกษา
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2544
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), 2547
Ph.D. (Natural Science and
Technology), 2551
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(จุลชีววิทยา), 2548
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2553
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(ชีววิทยา), 2544
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548
Ph.D. (Soils &
Biogeochemistry), 2557
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
(ชีววิทยา), 2552
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2558
วท.บ. (จุลชีววิท ยา), 2548
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์),
2551
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ), 2555

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) 5 ปีย้อนหลัง
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
4
5
2
3
-

3

2

2

2

1

-

1

2

1

-

3

1

1

2

-

-

2

3

2

-

6. สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตรทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ELOs
6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning,
Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/
รายวิชา)
6.2 สมรรถนะด้านการวิจัย
6.3 สมรรถนะด้านบริการวิชาการ
6.4 ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
6.5 อื่นๆ ................................................

98

ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง
1 2 3 4 5
✓
✓
✓

หน่วยงานที่จัด
(ภายใน/ภายนอก)
ภายใน
ภายใน

จานวนอาจารย์
ประจาที่เข้าร่วม
5
3

ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน

3
2
3
1
3

✓
✓
✓
✓

ภายใน

1

✓

ภายใน
ภายใน

1
1

✓
✓

ภายใน
ภายใน

1
1

✓
✓

ภายนอก

2

✓

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

ภายนอก

1

✓

แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
ตามกรอบงานวิจัยของชาติ ภายใต้ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การระดมสมองเพื่อเขียนโครงการวิจัยในการขอทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
วิทยากรโครงการบริการวิชาการ: โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง Microbiology for Barista
วิทยากรโครงการบริการวิชาการ: โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
พื้นฐานและการทาสไลด์ถาวร
วิทยากรโครงการบริการวิชาการ: โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร
และการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างจุลินทรีย์
จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่บุคคลทั่วไป : More's
coffee more education : Ep.1 Let's create your

ภายใน

5

✓

ภายใน

5

✓

ภายใน

5

✓

ภายใน

5

✓

ภายใน

5

✓

ภายใน

1

✓

ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา
SWU-BEST: Effective Online Teaching
UKPSF
การเขียนรายงานการประเมินตนองตามเกณฑ์ AUNQA
Visual Slide Presentation
SAR Writing
การวัดประเมินที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนออนไลน์สาหรับผู้
เริ่มต้น
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
อบรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
โครงการบูรณาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
(รุ่นที่ 2)
Online Active Learning and Assessment
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ การสร้างหลักสูตร
ออนไลน์ด้วย Moodle 1
ทาอย่างไรให้งานวิจัยพื้นฐานสามารถนาไปใช้ได้จริง
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ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด
(ภายใน/ภายนอก)

favorite cup of coffee
เสวนาเรื่องทิศทางการตลาดและการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตกาแฟไทย
บรรยายพิเศษเรื่อง Coffee chemistry
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทาง
คลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระดับสูง
อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจาแนกไลเคนเบื้องต้น

จานวนอาจารย์ ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง
ประจาที่เข้าร่วม 1 2 3 4 5
✓

ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก

2
1
3

✓
✓

ภายนอก

1

✓

ภายนอก

1

✓

ภายนอก

1

✓

7. รางวัล / การยกย่องชมเชย ที่นิสิตหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรได้รบั (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. ได้ รับ การจดอนุ สิ ทธิ บั ตรจากผลงาน เรื่ อง ชุ ดของไพรเมอร์
และตัว ตรวจจับส าเร็จรู ป หรือ โพรบสัง เคราะห์ ที่ อยู่ บนอนุ ภาค
นาโน ของโลหะทองค า โดยใช้ ยี น ลิ ส เทอริ โอไลซิ น โอ หรื อ
Listeriolysin O (hyl), วิธี ก ารตรวจสอบสารพั น ธุก รรมและชุ ด
ตรวจสอบสารพัน ธุก รรม สาหรั บตรวจหาเชื้อ แลคที เรีย โมโนไซ
โตจิเนสในอาหาร

2564

นางสาวธัญญารัตน์ เพียรมาก

ได้ รับ รางวั ลเหรีย ญทองแดง ในการน าเสนอแบบบรรยายของ
นิสิ ตเครือ เทางาม ระดับ ปริ ญ ญาตรี (ภาษาไทย) ในการประชุ ม
วิช าการระดับ ชาติ “วิท ยาศาสตร์ วิจัย ” ครั้ง ที่ 12 จั ด โดยคณะ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เมื่ อ วั น ที่ 6-7 พฤษภาคม
2564

2563

น.ส.ภัสร์ศิตา วิสมล และ น.ส.พิมพ์นภา รางวัลการนาเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในโครงการ SCI FairSenior Project Presentation for 2020 จากงาน วิ จั ย เรื่ อ ง
รุนบาง
Isolation and evaluation of probiotic potential of
100

ปีการศึกษา

ชื่อ-สกุล

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

2563

นายปานเทพ บุญญาวัฒนานันท์

รางวั ล การน าเสน อผลงาน แบบโปสเตอร์ SCI Fair-Senior
Project Presentation for 2 0 2 0 จ า ก ง า น วิ จั ย เ รื่ 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 เช ย SCI Fair-Senior Project Presentation for
2020 จากงานวิ จัย เรื่อ ง Effect of vegetables as prebiotics
on growth characteristics of probiotic Lactobacillus
salivalius. อาจารย์ที่ ปรึ กษา ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ มาลัย ทวี โชติ
ภัท ร์ และ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ประภากร ตั นตโยทัย (อาจารย์ ที่
ปรึกษาร่วม)

2562

นางสาวปวีณ์ธิดา อุดมการณ์ และ
นายธนพล พุทธพรพจน์

รางวั ล ชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิ จัย ระดั บ อุ ดมศึ ก ษา
ครั้ง ที่ 5 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี วั น ที่ 2
พ.ค . 256 2 จั ด โดย ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ตร์ แ ละเทค โน โล ยี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี จ.ปทุ ม ธานี จาก
ผลงานวิจัย เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Streptomyces sp. สายพัน ธุ์
AT-14898 เพื่อควบคุมโรคหลัง การเก็ บเกี่ยว " อาจารย์ที่ ปรึกษา
ผศ.ดร.สุขมาภรณ์ กระจ่างสังข์

2562

นายสิรวิชญ์ เสพศิริสุข

รอ งช น ะเลิ ศอั น ดั บ 2 ใ น ก ารป ร ะก วด โค รงงาน วิ จั ย
ระดั บอุ ดมศึก ษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
ธั ญ บุ รี วั น ที่ 2 พ.ค. 2562 จั ด โดย คณะวิ ท ย าศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี จ.ปทุ มธานี
จากผลงานวิจัย เรื่ อง "การศึก ษาสภาวะที่เหมาะสมต่อ การผลิ ต
สารสี จ ากเชื้ อ รา Monascus purpureus 11-1 โดยการหมั ก
แบบของแข็ งบนข้า วเสี ยเหลือทิ้ ง และประยุกต์ ใช้ส ารสกัด สีท า
สบู่ต้านเชื้อจุลินทรีย์" อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม
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ปีการศึกษา
2562

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

น.ส.ณัฐสฎา แสงดาว

ได้ รับ รางวั ลชนะเลิ ศ ในการแข่ง ขัน โปสเตอร์ วิช าการ ใน “งาน
แข่ งขั น กีฬา-วิช าการงานจุ ลชี ว วิท ยาสั ม พัน ธ์ แห่ ง ประเทศไทย
ครั้ งที่ 16” จัด โดยคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา เมื่ อ
วันที่ 27 ธั นวาคม 2562 ในหัวข้ องานวิจัยเรื่อง “การควบคุมโรค
หลั งการเก็ บเกี่ย วของผลไม้ส ดหลากหลายชนิ ด ด้ วยวิธีก ารทาง
ชีวภาพโดยใช้ส ารระเหยจาก Streptomyces sp. สายพั นธุ์ AT14898” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

2561

นายอภิรติ สุขประสิทธิ์ชัย

รางวั ล รองชน ะเลิ ศอั น ดั บ 1 เห รี ย ญ เงิ น การประกว ด
โครงงานวิจัย ระดับ อุดมศึ กษา ครั้งที่ 4 (กลุ่ม ชีววิทยา)" เมื่ อวัน ที่
31 พฤษภาคม 2561 จั ดโดย คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี จ.ปทุ ม ธานี จาก
ผลงานวิจัย เรื่ อ ง “การควบคุ ม โรคบนผลผลิ ตสดหลั ง การเก็ บ
เกี่ ย ว โดยสารระเหยที่ ผ ลิ ต จากเอนโดไฟติ ก Streptomyces
spp.” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

8. รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร/เปิดรับนิสิต)
การรับ
ปีการศึกษา

ร้อยละ
การคงอยู่*

ร้อยละการประกอบอาชีพ**
ร้อยละ
การสาเร็จ
การศึกษา** ตรงวุฒิ เกี่ยวข้อง อิสระ

ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตที่มี
ต่อหลักสูตร**

ค่าเฉลี่ย ความพึง
พอใจ ของผู้ใช้
บัณฑิต**

4.50

4.10

จานวนใน
แผนการรับ

จานวน
รับจริง

2559

60

57

75.44

97.50

2560

60

50

84.31

94.44

2561

60

60

66.67

-

-

-

-

-

-

2562

70

64

60.66

-

-

-

-

-

-

2563

70

50

92.16

-

-

-

-

-

-

32
-

0
-

0
-

-

-

* ร้อยละการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา = จานวนรับ - จานวนลาออก x 100
จานวนรับ
* ร้อยละของการสาเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เป็นข้อมูลเฉพาะ
ของบัณฑิตในแต่ละรุ่นตามปีการศึกษาที่เข้าศึกษา ดังนั้น นิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560-2563 จึงยังไม่มีข้อมูลเหล่านี้
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9. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้คณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์
9.1 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
9.2 คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความสามารถและความชานาญและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
เป็นอย่างดี
9.3 นิสิตส่วนใหญ่ที่รับเข้ามีคุณภาพเหมาะสมในการเรียนในหลักสูตร
9.4 ภาควิชามีระบบช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการจัดการศึกษาให้หลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์
10. ปัจจัยสาคัญทีท่ าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา
10.1 สิ่งสนับสนุน ควรทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามผลที่คาดหวัง เช่น
คอมพิวเตอร์ สัญญาอินเตอร์เน็ต แหล่งสืบค้นข้อมูลออนไลน์
10.2 อัตราการคงอยู่ของนิสิต หลักสูตรต้องวิเคราะห์ dropout rates เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ในการปรับปรุง และพัฒนาในการดึงดูดนิสิตให้คงอยู่ในหลักสูตร

*********************************************
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ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA
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ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (TQF)
มาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA
ELO1 อธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและจุลชีววิทยา
ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ELO2 สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานและ
เครื่องมือชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย
ELO3 สามารถประยุกต์และบูรณาการ
หลักการทางจุลชีววิทยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบผ่านกระบวนการวิจัย
ELO4 สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ในการทางานได้อย่างถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นองค์ความรู้ มีทักษะ
สื่อสารในการนาเสนอข้อมูลทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างมีจริยธรรมทาง
วิชาการ
ELO6 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิต
สาธารณะรับใช้สังคม

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1

1.2

ด้านความรู้
1.3

2.1

2.2

ด้านทักษะทางปัญญา
2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3

5.1

5.2

5.3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

•

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)
ELOs
ELO1 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และจุลชีววิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ

ทักษะเฉพาะรายวิชา
(Subject Specific Skills)
SS1 มีความรู้ทางจุลชีววิทยาพื้นฐานและประยุกต์

ทักษะทั่วไป
(Generic Skills/Altitude)

ความรู้
(Knowledge)

GS1 ทักษะสื่อสาร

K1 คุณลักษณะและความสาคัญของจุลินทรีย์

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS3 ทักษะการสืบค้น

K3 การแยกและจัดจาแนกจุลินทรีย์
K4 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อาหาร การเกษตร
อุตสาหกรรมและการแพทย์

SS9 มีความรู้หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

GS1 ทักษะสื่อสาร

K9 หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
GS3 ทักษะการสืบค้น

SS2 มีทักษะปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

GS1 ทักษะสื่อสาร

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS3 ทักษะการสืบค้น

K3 การแยกและจัดจาแนกจุลินทรีย์

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อาหาร การเกษตร
อุตสาหกรรมและการแพทย์

GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น
GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์

ELOs

ทักษะเฉพาะรายวิชา
(Subject Specific Skills)

ทักษะทั่วไป
(Generic Skills/Altitude)

ความรู้
(Knowledge)

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ELO2 สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือ
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

SS2 มีทักษะปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

GS1 ทักษะสื่อสาร

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS3 ทักษะการสืบค้น

K3 การแยกและจัดจาแนกจุลินทรีย์

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อาหาร การเกษตร
อุตสาหกรรมและการแพทย์

GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น

SS3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา
GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ELO3 สามารถประยุ ก ต์แ ละบู รณาการหลั กการ SS1 มีความรู้ทางจุลชีววิทยาพื้นฐานและประยุกต์
ทางจุล ชีว วิท ยาและศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย

GS1 ทักษะสื่อสาร

K1 คุณลักษณะและความสาคัญของจุลินทรีย์

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS3 ทักษะการสืบค้น

K3 การแยกและจัดจาแนกจุลินทรีย์, K4 สรีรวิทยาและพันธุ
ศาสตร์ของจุลินทรีย์

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา
GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น
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K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมและ
การแพทย์

ELOs

ทักษะเฉพาะรายวิชา
(Subject Specific Skills)

ทักษะทั่วไป
(Generic Skills/Altitude)

ความรู้
(Knowledge)

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
SS2 มีทักษะปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
GS1 ทักษะสื่อสาร

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS3 ทักษะการสืบค้น

K3 การแยกและจัดจาแนกจุลินทรีย์

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อาหาร การเกษตร
อุตสาหกรรมและการแพทย์

GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น
GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
SS3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์

GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น
GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
SS4 จัดการเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย GS4 ทักษะการแก้ปัญหา
GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์
K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
SS5 บูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยากับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

GS1 ทักษะสื่อสาร
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K1 คุณลักษณะและความสาคัญของจุลินทรีย์

ELOs

ทักษะเฉพาะรายวิชา
(Subject Specific Skills)

ทักษะทั่วไป
(Generic Skills/Altitude)

ความรู้
(Knowledge)

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS3 ทักษะการสืบค้น

K3 การแยกและจัดจาแนกจุลินทรีย์

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา

K4 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อาหาร การเกษตร
อุตสาหกรรมและการแพทย์

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์
K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ
K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

SS6 มีความรู้ทางด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

GS1 ทักษะสื่อสาร

K1 คุณลักษณะและความสาคัญของจุลินทรีย์

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS3 ทักษะการสืบค้น

K3 การแยกและจัดจาแนกจุลินทรีย์,

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา

K4 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น

K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อาหาร การเกษตร
อุตสาหกรรมและการแพทย์

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์

ELOs

ทักษะเฉพาะรายวิชา
(Subject Specific Skills)

ทักษะทั่วไป
(Generic Skills/Altitude)

ความรู้
(Knowledge)
K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ
K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

SS7 สืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ GS1 ทักษะสื่อสาร

K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
GS3 ทักษะการสืบค้น
ELO4 สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม
และความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการทางานได้
อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

SS3 จัดการเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

SS6 มีความรู้ทางด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

GS4 ทักษะการแก้ปัญหา

K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์

GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ

GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
GS1 ทักษะสื่อสาร

K1 คุณลักษณะและความสาคัญของจุลินทรีย์

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ, GS3 ทักษะการ K2 การเพาะเลี้ยงและควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์
สืบค้น
K3 การแยกและจัดจาแนกจุลินทรีย์
GS4 ทักษะการแก้ปัญหา
K4 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น
K5 บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อาหาร การเกษตร
GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมและการแพทย์
GS7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์
K7 มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ
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ELOs

ทักษะเฉพาะรายวิชา
(Subject Specific Skills)

ทักษะทั่วไป
(Generic Skills/Altitude)

ความรู้
(Knowledge)
K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นองค์ความรู้ มีทักษะสื่อสารในการนาเสนอ
ข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้อย่างมีจริยธรรมทาง
วิชาการ

SS7 สืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ GS1 ทักษะสื่อสาร

ELO6 สามารถทางานร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีจิตสาธารณะรับใช้สังคม

SS8 ทางานร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบงานกลุ่ม เช่นการ
ทารายงานในวิชาเรียนทางจุลชีววิทยา และการ
นาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

GS2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
GS3 ทักษะการสืบค้น
GS4 ทักษะการแก้ปัญหา
GS5 ทางานร่วมกับผู้อื่น
GS6 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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K6 หลักการ วิธีการ และการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์
K8 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี/สมรรถนะรายชั้นปี
ชั้นปีที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทคี่ าดหวังของหลักสูตร

1

อธิบายหลักการพื้นฐานทางจุลชีววิทยาและปฏิบตั ิการพื้นฐาน

2

สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาในสาขาวิชาเฉพาะและปฏิบัตกิ ารได้อย่างปลอดภัย

3

มีความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือชั้นสูงและเทคนิคทางจุลชีววิทยารวมทัง้ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและนาเสนอ
องค์ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะรับใช้สังคม

4

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น นาเสนอ และประมวลความรูอ้ ย่างมีจริยธรรมทางวิชาการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจติ
สาธารณะรับใช้สังคม ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือชั้นสูงและเทคนิคทางจุลชีววิทยาในการทาวิจยั และแก้ปัญหางานวิจัยทางทางจุลชีววิทยาได้
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ชั้นปีที่

ELO1 อธิบายหลักการ

ELO2 สามารถใช้

ELO3 สามารถ

ELO4 สามารถ

ELO5 สามารถใช้

ELO6 สามารถทางาน

หลักการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและจุลชีววิทยา
ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

เครื่องมือพื้นฐานและ
เครื่องมือชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับจุลชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย

ประยุกต์และบูรณา
การหลักการทาง
จุลชีววิทยาและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบผ่าน
กระบวนการวิจัย

ประยุกต์ใช้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ในการทางานได้อย่าง
ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นองค์ความรู้
มีทักษะสื่อสารในการ
นาเสนอข้อมูลทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างมี
จริยธรรมทางวิชาการ

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
คม109
คม191

บูรณาการชีววิทยา
หลักการเคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
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ชั้นปีที่

ELO1 อธิบายหลักการ
หลักการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและจุลชีววิทยา
ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

วจช201
จุลชีววิทยา

วจช202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

2.วิชาบังคับ
2.1 ชุดรายวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์
คม350
เคมีวิเคราะห์

คม396
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

คม221
เคมีอินทรีย์

คม292
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

2.2 ชุดวิชาการจัดระบบของแบคทีเรียและเห็ดรา
วจช203
ราวิทยา

วจช221
การจัดจาแนกแบคทีเรีย

2.3 ชุดวิชาพันธุศาสตร์
ชว341
พันธุศาสตร์

วจช311
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

2.4 ชุดวิชาชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิทยา
คม241
ชีวเคมี 1

คม296
ปฏิบัติการชีวเคมี

วจช302
วิทยาไวรัส


ELO2 สามารถใช้
เครื่องมือพื้นฐานและ
เครื่องมือชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับจุลชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย

ELO3 สามารถ
ประยุกต์และบูรณา
การหลักการทาง
จุลชีววิทยาและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น

ELO4 สามารถ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ในการทางานได้อย่าง
ถูกต้องตาม

ELO5 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นองค์ความรู้ มี
ทักษะสื่อสารในการ
นาเสนอข้อมูลทาง
จุลชีววิทยาได้อย่างมี

ระบบผ่าน
กระบวนการวิจัย

จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

จริยธรรมทางวิชาการ

ELO6 สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจิต
สาธารณะรับใช้สังคม
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ชั้นปีที่

ELO1 อธิบายหลักการ
หลักการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและจุลชีววิทยา
ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

ELO2 สามารถใช้
เครื่องมือพื้นฐานและ
เครื่องมือชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับจุลชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย

วจช332
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์


2.5 ชุดวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการห้องปฏิบัติ การจุลชีววิทยา และการวิเคราะห์ข้อมูล
วจช303
สถิติทางจุลชีววิทยา
วจช391
การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา


วจช371
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการ
จัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2.6 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา
วจช482
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1

วจช481
โครงงานทางจุลชีววิทยา


วจช405
ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา


2.7 ชุดวิชาฝึกงาน
วจช499
ฝึกงาน


วจช493
ทักษะเตรีย มความพร้อมเพื่อการ

ทางาน
2.8 ชุดวิชาการวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยาสาหรับนิสิตฝึกงาน
วจช484
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา


วจช483
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2

2.9 ชุดวิชาสหกิจศึกษา

ELO3 สามารถ
ประยุกต์และบูรณา
การหลักการทางจุล
ชีววิทยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น

ELO4 สามารถ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ในการทางานได้อย่าง
ถูกต้องตาม

ELO5 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นองค์ความรู้ มี
ทักษะสื่อสารในการ
นาเสนอข้อมูลทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างมี

ระบบผ่าน
กระบวนการวิจัย

จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

จริยธรรมทางวิชาการ










ELO6 สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจิต
สาธารณะรับใช้สังคม
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ชั้นปีที่

ELO1 อธิบายหลักการ
หลักการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและจุลชีววิทยา
ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

วจช491
เตรียมสหกิจศึกษา

วจช492
สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา

3. วิชาเลือก
3.1 ชุดวิชาชีววิทยาของเซลล์
ชว203
ชีววิทยาของเซลล์

ชว454
วิทยาภูมิคุ้มกัน

3.2 ชุดวิชาจุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม
วจช277
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

วจช272
จุลชีววิทยาทางอาหารและความ

ปลอดภัยทางอาหาร
3.3 ชุดวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และการป้องกันตัวเองของโฮสต์
วจช452
การป้องกันตัวเองของโฮสต์

วจช451
จุลชีววิทยาทางการแพทย์

3.4 ชุดวิชาเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและชีวสารสนเทศ
วจช461
เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ ดีเอ็นเอ

วจช462
หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 
3.5 ชุดวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
วจช475
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม


ELO2 สามารถใช้
เครื่องมือพื้นฐานและ
เครื่องมือชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับจุลชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย



ELO3 สามารถ
ประยุกต์และบูรณา
การหลักการทาง
จุลชีววิทยาและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น

ELO4 สามารถ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ในการทางานได้อย่าง
ถูกต้องตาม

ELO5 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นองค์ความรู้
มีทักษะสื่อสารในการ
นาเสนอข้อมูลทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างมี

ระบบผ่าน
กระบวนการวิจัย

จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

จริยธรรมทางวิชาการ




ELO6 สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจิต
สาธารณะรับใช้สังคม
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ชั้นปีที่

วจช476
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3.6 ชุดวิชาจุลินทรียด์ ินและนิเวศวิทยา
วจช471
จุลชีววิทยาทางดิน
วจช472
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
3.7 ชุ ด วิ ช าพ ลั ง งานท ดแ ท นแ ล ะก ารฟื้ นฟู
สิ่งแวดล้อมจากจุลินทรีย์
วจช473
พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์
วจช470
การฟิ้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี
3.8 ชุดวิชาเทคโนโลยีการหมัก
วจช474
ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
วจช479
เทคโนโลยีการหมัก
3.9 ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
วจช477
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วจช478
ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการ
วิเคราะห์ทางการตลาด

ELO1 อธิบายหลักการ
หลักการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและจุลชีววิทยา
ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

ELO2 สามารถใช้
เครื่องมือพื้นฐานและ
เครื่องมือชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับจุลชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย

ELO3 สามารถ
ประยุกต์และบูรณา
การหลักการทางจุล
ชีววิทยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น

ELO4 สามารถ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ในการทางานได้อย่าง
ถูกต้องตาม

ELO5 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นองค์ความรู้ มี
ทักษะสื่อสารในการ
นาเสนอข้อมูลทางจุล
ชีววิทยาได้อย่างมี

ระบบผ่าน
กระบวนการวิจัย

จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

จริยธรรมทางวิชาการ

ELO6 สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจิต
สาธารณะรับใช้สังคม
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
รายละเอียด

หน่วยกิต

ความรู้ที่ได้

%

สอดคล้องกับ ELO

ชั้นปีที่เรียน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-ชุดวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

24

ความรู้ทั่วไป

18.7

ELO 6

1-2

-ชุดวิชาภาษาอังกฤษ

6

ทักษะภาษาต่างประเทศ

4.7

ELO 5

2

24

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

18.7

ELO 1 และ ELO 2

39.4

ELO 1-6

2-4

8.7

ELO 1-6

2-4

9.4

ELO 6

1-4

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน

1

คณิตศาสตร์พื้นฐานและ
จุลชีววิทยาเบื้องต้น
2.2 วิชาบังคับ

50

ความรู้เฉพาะด้านจุลชีววิทยา
ชีวเคมี เครื่องมือขั้นสูง และ

2.3 วิชาเลือก

12

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์
ความรู้เฉพาะทางด้านจุลินทรีย์ทาง
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
การเกษตร การแพทย์ และ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

12
127

ทางพันธุศาสตร์สมัยใหม่
ความรู้ทั่วไป

126
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5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับกลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ELOs

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและจุลชีววิทยา ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ

1. ดาเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
แนะนาวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
2. จัดกิจกรรมและดาเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา การทาแบบฝึกหัด
การเรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนรู้เป็นรายบุคคล

2. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับจุลชีววิท ยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

1. ดาเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
แนะนาวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
2. จัดกิจกรรมและดาเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา การทาแบบฝึกหัด การ
เรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนรู้เป็นรายบุคคล
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม
1. ดาเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
แนะนาวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิ ด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม

1. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
2. การทดสอบย่อย
3. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
4. การจัดทารายงาน/แผนงาน/โครงการ
5. การนาเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ
6. โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน
1. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
2. การทดสอบย่อย
3. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
4. การจัดทารายงาน/แผนงาน/โครงการ
5. การนาเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ
6. โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน

3. สามารถประยุกต์และบูรณาการหลักการทางจุลชีววิทยาและศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย
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1. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
2. การนาเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ
3. โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน

ELOs
4. สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ในการทางานได้อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นองค์ความรู้ มีทักษะ
สื่อสารในการนาเสนอข้อมูลทางจุลชีววิทยาได้อย่างมีจริยธรรมทาง
วิชาการ

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

1. ดาเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
แนะนาวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษาะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. จัดให้มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์จริง
1. ดาเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
แนะนาวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
2. จัดกิจกรรมและดาเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา การทาแบบฝึกหัด 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. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
2. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
3. การนาเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ
4. โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน
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1. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
3. การนาเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ

ELOs

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

6. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะ
รับใช้สังคม

1. จัดกิจกรรมและดาเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา การทาแบบฝึกหัด การ
เรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็น
รายกลุ่ม
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มและ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. การมอบหมายงานให้สืบค้น จัดการประมวลผลและแปล
ความหมายข้อมูลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

1. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย

*****************************************************
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ภาคผนวก ฉ

ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

พิชาภัค ศรียาภัย
Pichapak Sriyapai
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อภายใน 18507
peechapack@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีท่สี าเร็จ
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.

จุลชีววิทยา
พันธุวิศวกรรม
Natural Science and Technology

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Okayama University, Japan

2544
2547
2551

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาทางอณูชีววิทยาในจุลินทรีย์ เอนไซม์วิทยาของจุลินทรีย์ การตรวจสอบจุลินทรีย์ก่อโรคและการ
ดื้อยาปฏิชีวนะและการศึกษากระบวนการย่อยสลายและการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
Sriyapai P, Chansiri K, Sriyapai T. Isolation and characterization of polyester-based plasticsdegrading 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.
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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. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
2562;24:1160-76
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
พิชาภัค ศรียาภัย. จุลชีววิทยาพื้นฐานสู่การประยุกต์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ ; 2561.
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์
Sukhumaporn Krajangsang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อภายใน 18520
sukhumaporn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีท่สี าเร็จ
วท.บ

จุลชีววิทยา

ปร.ด

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ความเชี่ยวชาญ
เอนไซม์จากจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการหมัก
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (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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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ประภากร ตันตโยทัย
Prapakorn Tantayotai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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0-2649-5000 ต่อ 18503
prapakorn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีท่สี าเร็จ
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.

ชีววิทยา
สัตววิทยา
Soils & Biogeochemistry

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of California, Davis, USA
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ความเชี่ยวชาญ
Bioremediation, Biofuel production
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (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):7582.
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 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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 2223; 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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พิรพรรณ พลบุรี
Pirapan Polburee
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pirapan@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีท่สี าเร็จ
วท.บ
ปร.ด.

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก ความหลากหลายของจุลินทรีย์ โอลิเอจินัสยีสต์
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (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 BatchCultivation 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 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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 ลิ่มทอง. อิทธิพลของพีเอชต่อการ
ผลิตน้ามันด้วยโอลิเอจินัสยีสต์จากของเหลือทิ้งไบโอดีเซล. การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3: การบูรณาการความรูเ้ พื่อสังคมที่ยั่งยืน.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์; 18-20 กรกฎาคม 2561;
ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย. น. 23-29.
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ตาแหน่งทางวิชาการ
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เบอร์โทรศัพท์
Email

วัลลภา หล่อเหลี่ยม
Wanlapa Lorliam
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ต่อ 18526 หรือ 0652656454
wanlapal@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
วท.ม.
วท.ด.

จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาประยุกต์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลินทรีย์ ยีสต์และเทคโนโลยีจากยีสต์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (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
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร เป็น 128 หน่วยกิต ปรับปรุงรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิชาเลือกเสรี จัดเป็นชุดวิชา และเพิ่มจานวนหน่วยกิต ของรายวิชาเลือกเสรีเป็ น 12
หน่วยกิต เพิ่มรายใหม่ และปรั บปรุงคาอธิบายรายให้ทันสมัย เพิ่มเติมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูต ร
และออกแบบกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังของหลักสูตร
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายละเอียด
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
รวม
ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
30
96
39
23
16
57
6
31
20
6
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โครงสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
รายละเอียด
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า
2.2 วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า

2.3 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
30
86
24
15
9
50

12
12
128

รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 หมวดวิชาแกน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
กลศาสตร์ ของระบบอนุ ภ าค วัต ถุ แข็ งเกร็ ง สมบั ติข อง
สสาร กลศาสตร์ ข องของไหล ความร้ อ น และอุ ณ ห
พลศสตร์ คลื่ น เสี ย ง แสง สนามไฟฟ้ า และอัน ตรกิ ริย า
ทางไฟฟ้ าสนามแม่ เหล็ ก และอั น ตรกิ ริย าทางแม่ เ หล็ ก
สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าที่ ขึ้นกับ เวลา ฟิ สิกส์ค วอนตัม ฟิสิก ส์
นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร
กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และอุณหพลศสตร์ 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)
ปฏิ บั ติก ารในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การวั ดอย่ างละเอี ยด การ ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติ
ใช้มั ลติ มิเตอร์ การใช้ ออสซิ ลโลสโคป การเคลื่ อนที่ ของ มิเตอร์ การใช้ออสซิลสโคป การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของ
ไหล กฎของบอย ด์ เสี ย ง แสงและทั ศ นู ป กรณ์ วงจร บอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า
แม่เหล็ก
ชว101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
ไม่มี
ศึ ก ษาห ลั กก ารส าคั ญ ข องโครงส ร้ า งแล ะห น้ าที่
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เซ ล ล์ ทั้ ง โพ ร แ ค ริ โ อ ต แ ล ะ
ยูแ คริโอต สารเคมี แ ละปฏิกิ ริยาเคมี ในเซลล์ หลั กการ
ถ่า ยทอดลัก ษณะทางพั น ธุก รรมและสารพั น ธุก รรม การ
แบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่ง มีชีวิ ต ความสั มพัน ธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ
ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1)
ไม่มี
ปฏิ บั ติ ก ารชี ว วิ ท ย าเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งและหน้ า ที่
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เซ ล ล์ ทั้ ง โพ ร แ ค ริ โ อ ต แ ล ะ
ยูแ คริโอต สารเคมี แ ละปฏิกิ ริยาเคมี ในเซลล์ หลั กการ
ถ่า ยทอดลัก ษณะทางพั น ธุก รรมและสารพั น ธุก รรม การ
แบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่ง มีชีวิ ต ความสั มพัน ธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ
ชว102 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
ไม่มี
ศึ ก ษาหลั ก การส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบโครงสร้ า ง
สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญของพืชและสัตว์
ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-2-1)
ไม่มี
ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง
สรีรวิทยา การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและสัตว์
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หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลง
1.คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1.คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. ลดรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. ลดรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. ลดรายวิชา
เปลี่ยนแปลง
1. ลดรายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

คม101 เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
ศึกษาพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของ
ธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิชัน
อุณหพล
ศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม
ไม่มี

คม221 เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
ศึ ก ษ าโครงสร้ า ง ปฏิ กิ ริ ย า และสเตอริ โอเคมี ข อง
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันนั ล
ต่ างๆ รวมทั้ ง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิ ก และสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ การสกัด การตกผลึก การหาจุ ด
หลอ มเห ลวแ ละจุ ด เดื อ ดส เตอ ริ โ อไ อโซเมอริ ซึ ม
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิว คลี
โอ-ไฟล์ แอลกอฮอล์และฟีนอล แอลดีไฮด์และคี โตน กรด
คาร์บอกซิลิกและเอมีน
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ชว105 ชีววิทยาทั่วไป

หมายเหตุ
3(3-0-6)

รายวิชาใหม่
1. คาอธิบาย
โมเลกุล พื้ น ฐานส าหรั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต สมบั ติ ข อง สิ่ งมี ชี วิ ต การ รายวิชา
จัดระบบสิ่ง มีชี วิต ระเบียบวิธี วิทยาศาสตร์ สารเคมี ของชีวิ ต
เซลล์ และเมแทบอลิ ซึ ม พัน ธุ ศาสตร์ กลไกของวิ วัฒ นาการ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ โครงสร้างและหน้าทีข่ องพืชและ
สัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรมวิทยา และความสาคัญของชีววิทยา
ต่อโลกสมัยใหม่
ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
1(0-2-1) รายวิชาใหม่
ปฏิบัติการทางชีววิทยาเบื้องต้นทีส่ อดคล้องกับรายวิชาชีววิทยา 1. คาอธิบาย
รายวิชา
ทั่วไป การจัดการข้อมูลทางชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์
การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพลังงานในเซลล์ การประยุกต์ใช้
ความรู้พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการ
ความหลากหลายและการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา
ชว106 บูรณาการชีววิทยา
2(2-0-4) รายวิชาใหม่
1. คาอธิบาย
โครงสร้าง หน้าที่ การเจริญ และสรีรวิทยาของพืชและสัตว์
รายวิชา
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
1. ลดรายวิชา

คม109 หลักการเคมีทั่วไป
2(2-0-4)
ความรู้พื้นฐานทางพันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพริ
เซนเททีฟและแทรนซิชัน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และ
เคมีไฟฟ้า
คม221 เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
การแบ่ งประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ ฟังก์ชั นนัล การเรียกชื่ อ
ปฏิกิริยาของสารไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์
เฮไลด์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรีโอไอโซ
เมอริ ซึม เคมี เกี่ ย วกั บ สารประกอบเฮเทอโรโซคลิ กและสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คม292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1(0-3-0)
ปฏิ บัติ การที่ เกี่ย วข้ องกับ การสกัด การตกผลึ ก การหาจุ ด
หลอมเหลวและจุดเดือด สเตอริโอไอโซเมอริซึม สารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บ อน ปฏิ กิ ริย าการแทน ที่ ด้ ว ย นิ ว คลี โอไฟล์
แอลกอฮอล์และฟีนอล แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิ ก
และเอมีน
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รายวิชาใหม่
1. คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
บังคับ

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
บังคับ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

คม241 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
โครงส ร้ า งและ หน้ าที่ ขอ งสารชี วโม เล กุ ล ไ ด้ แ ก่
คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น กรดนิ วคลีอิก ลิ พิด และเอนไซม์
รวมทั้งเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม
คม296 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)
ปฏิ บั ติก ารทดลองที่ เกี่ ยวข้ องกับ พี เอชและสารละลาย
บัฟ เฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี ข องสาร
ชีวโมเลกุ ล การวิ เคราะห์ เชิง ปริม าณ จลนพลศาสตร์ ของ
เอนไซม์ และการศึ ก ษากระบวนการเมแทบอลิซึ ม ของ
คาร์โบไฮเดรต
คม350 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
ศึกษาหลั กการทางเคมีวิ เคราะห์ การวิเคราะห์เชิ งปริมาณ
โดยการชั่งน้ าหนั กและการวั ดปริม าตร การแยกสาร ด้ว ย
วิ ธี ต่ า งๆ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณโดย
เทคนิคสเปกโทรสโกปี และเทคนิคโครมาโทกราฟี
คม396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-3-0)
บุรพวิชา: คม 350
ปฏิบัติก ารเคมีวิเ คราะห์เ บื้องต้น เทคนิค การวิเคราะห์เชิ ง
ปริ ม าณโดยการชั่ ง น้าหนั กและการวัด ปริม าตร เทคนิ ค
การไทเทรต การวิ เคราะห์ด้ วยเทคนิค เปกโทรสโกปี และ
เทคนิค โครมาโทกราฟี

คม241 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
โครงสร้ างและหน้าที่ของสารชี วโมเลกุ ล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน กรดนิว คลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ รวมทั้งเมแทบอลิซึ ม
ของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม
คม296 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พี เ อชและสารละลาย
บัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี ข องสารชี ว
โมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์
และการศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
คม350 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการทางเคมี วิเคราะห์ การวิ เคราะห์ เชิงปริ มาณโดย
การชั่ง น้าหนัก และการวัดปริมาตร การแยกสาร ด้วยวิ ธีต่างๆ
การวิเ คราะห์ เชิ งคุ ณภาพและปริม าณโดยเทคนิ คสเปกโทรส
โกปี และเทคนิคโครมาโทกราฟี
คม396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-3-0)
บุรพวิชา: คม 350
ปฏิ บั ติ ก ารเคมี วิเ คราะห์ เบื้ อ งต้น เทคนิ ค การวิ เคราะห์ เ ชิ ง
ปริม าณโดยตกตะกอน เทคนิ ค การไทเทรต การวิ เคราะห์
ปริ มาณด้ ว ยเทคนิค เปกโทรสโกปีแ ละการวิ เคราะห์ คุ ณภาพ
ด้ว ยเทคนิ ค โครมาโทกราฟี บทปฏิ บั ติ ก ารจะสอดคล้ อ ง กั บ
รายวิชา คม 350

หมายเหตุ
ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
บังคับ
ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
บังคับ

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน

ปรับจากวิชา
แกนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)
วจช301 วิทยาเห็ดรา
3(2-3-4)
ศึกษาการจัด หมวดหมู่ ของเห็ด รา และยีส ต์ วัฎ จัก รชีวิ ต
การเจริญ การสื บพั นธุ์ การเพาะเลี้ ยงและการเก็บ รัก ษา
เชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ รวมทั้ ง ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

วจช203 ราวิทยา
3(2-3-4)
การจัด จาแนกเห็ด ราเส้ นใย และยีส ต์ วัฎ จักรชี วิต การเจริ ญ
การสื บ พั น ธุ์ การเพาะเลี้ ย งและการเก็ บ รัก ษาเชื้ อ บริสุ ท ธิ์
รวม ทั้ งค วามส าคั ญ ท างเศรษ ฐกิ จ และ สิ่ ง แวด ล้ อ ม
ความสัมพั นธ์กับสิ่งมี ชีวิตอื่น และมีปฏิบั ติการที่สอดคล้องกั บ
เนื้อหาภาคบรรยาย
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เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
และ ชื่อ
รายวิชา
2.ย้ายมาเป็น
วิชาเฉพาะ
ด้านสาหรับ
ชั้นปีที่ 2
3.คาอธิบาย
รายวิชา
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วจช321 การจัดจาแนกแบคทีเรีย
3(2-3-4)
ศึกษาวิ ธีก ารจั ดหมวดหมู่ วิ เคราะห์ การคั ดแยก และจั ด
จาแนกชนิ ด ของแบคที เรี ย ด้ ว ยวิ ธี การทั้ ง ทางสั ณฐาน
วิทยา สรีรวิ ทยา ชี วเคมี และทางชีว วิทยาระดับ โมเลกุ ล
ความส าคัญของแบคทีเรี ยแต่ล ะกลุ่ม เทคนิ คการส่ งเสริ ม
การเจริ ญและการแยกเชื้ อแบคทีเรี ยให้บ ริสุท ธิ์ ลั กษณะ
ของโคโลนีแ บคทีเ รียบนอาหารเลี้ ยงเชื้อ รวมถึง การเก็ บ
รัก ษาเชื้อ แบคทีเ รีย และมี ปฏิ บั ติ ก ารในการจั ด จาแนก
เชื้อ รวมทั้งการแยกเชื้อแบคทีเรียให้บริสุท ธิ์จากตั วอย่า ง
ธรรมชาติ
วจช303 สถิติทางจุลชีววิทยา
3(2-3-4)

วจช221 การจัดจาแนกแบคทีเรีย
3(2-3-4)
วิธี การจัด จาแนก วิเ คราะห์ การคั ดแยก และระบุ ช นิด ของ
แบคที เ รีย โดยอาศั ยลั ก ษณะทาง สั ณฐานวิ ท ยา สรีรวิ ท ยา
ชีวเคมี และชีววิทยาระดั บโมเลกุล ความสาคัญของแบคทีเรี ย
แต่ล ะกลุ่ม เทคนิ คการส่ งเสริมการเจริ ญและการแยกเชื้ อให้
บริ สุท ธิ์ ลั ก ษณะของโคโลนีบ นอาหารเลี้ ย งเชื้อ รวมถึ งการ
เก็บ รักษาเชื้ อ และมีป ฏิบัติ การในการจัด จาแนกเชื้อ รวมทั้ ง
การแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จากตัวอย่างธรรมชาติ

ศึกษาพื้น ฐานทางสถิติ การตั้งและการทดสอบสมมุติฐาน
การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล และตั วอย่า งข้ อ มู ลทางจุ ลชี ววิ ท ยา
การวิเคราะห์ค วามแปรปรวน การหาความสั มพั นธ์ การ
วิเคราะห์ส มการถดถอยและวิธี การออกแบบการทดลอง
ทางสถิ ติ และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล้ องกั บ เนื้ อ หาภาค

หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลง
1.
เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา ย้าย
มาเป็นวิชา
เฉพาะด้าน
สาหรับชั้นปีที่
2
2.คาอธิบาย
รายวิชา
วจช303 สถิติทางจุลชีววิทยา
3(2-3-4)
เปลี่ยนแปลง
พื้ น ฐานทางสถิ ติ การตั้ ง และการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การ 1.คาอธิบาย
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และตั ว อย่ า งข้ อ มู ล ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา การ รายวิชา
วิเคราะห์ค วามแปรปรวน การหาความสั มพัน ธ์ การวิเคราะห์
สมการถดถอยและวิธีการออกแบบการทดลองทางสถิ ติ และ
มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

บรรยาย
วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

3(3-0-6)

ศึกษาหลักการถ่า ยทอดทางพันธุก รรมของจุ ลินทรี ย์ชนิ ด
ต่า ง ๆ การกลายกลไกการเกิ ด การกลายในจุ ลิ น ทรี ย์
การหาต าแหน่ ง ของยี น ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ น
งานวิ จัยทางทฤษฎี พันธุ ศาสตร์ บทบาทของจุ ลินทรีย์ใ น
พัน ธุ วิ ศ วกรรม โครงการจี โนมของจุ ลิ น ทรี ย์ และชี ว สา

วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

3(3-0-6)

เปลี่ยนแปลง
หลั ก การถ่ า ยทอดพัน ธุ ก รรมของจุ ลิ นทรี ย์ช นิ ด ต่า ง ๆ การ 1.คาอธิบาย
กลายกลไกการเกิดการกลายในจุลิน ทรีย์ การหาตาแหน่งของ รายวิชา
ยี น ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นงาน วิ จัย ทางทฤษฎี พั น ธุ
ศาสตร์ บทบาทของจุลินทรีย์ใ นพันธุวิศวกรรม โครงการจีโนม
ของจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศเบื้องต้น

รสนเทศเบื้องต้น
วจช322 สรี รวิทยาของจุลินทรีย์

3(2-3-4)

ศึก ษาเมแทบอลิ ซึ ม และการควบคุ ม เมแทบอลิซึ ม ของ
จุลิ น ทรี ย์ การเจริญ ของจุลิ น ทรีย์ ปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ก า รเจ ริ ญ แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น
สภาพแวดล้ อ มที่ ไม่ เ หมาะสมรวมทั้ ง การควบคุ ม การ
เจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เม
แทบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรีย์

วจช322 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของเซลล์จุลิน ทรีย์ เมแทบอลิซึม ของจุ ลินทรีย์และ 1.คาอธิบาย
และการควบคุ ม การเจริญของจุลิ นทรีย์ ปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกั บ รายวิชา
การเจริญ และการปรับตั วของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมที่ไ ม่
เหมาะสมรวมทั้ ง การควบคุ ม การเจริ ญ ของจุ ลิน ทรี ย์ แ ละมี
ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ เมแทบอลิ ซึ ม และการเจริญ ของ
จุลินทรีย์
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3(2-3-4)

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลง
1.คาอธิบาย
ศึ ก ษาทฤษฎี วิ ธี ก ารใช้ แ ละการดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ ทฤษฎี วิ ธี ก ารใช้แ ละการดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานและ รายวิชา
พื้ น ฐาน และเครื่ อ งมื อ ชั้ น สู ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งทางด้ า นจุ ล เครื่ อ งมื อ ชั้ น สู ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ย า และมี
วจช391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2)

วจช391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา

2(1-3-2)

ชีววิท ยา พร้อ มทั้ง ศึกษาแนวทางปฏิ บัติเพื่ อความปลอด ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ทางชี วภาพ และมี ปฏิบั ติการที่ส อดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
วจช 371 ความปลอดภั ยทางชี วภาพและการจั ด การ รายวิชาใหม่
1. คาอธิบาย
ห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
3(2-3-4)
รายวิชา
แน วท างปฏิ บั ติ ง าน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ลิ น ท รี ย์ แ ละการ

ไม่มี

ดาเนินงานวิจัย ให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิ ษ
จากสัต ว์ พ.ศ. 2558 แนวทางปฏิ บัติ ที่เ กี่ย วข้ องกั บงานวิจัย
ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพสมัยใหม่ หลัก การเกี่ยวกับการจั ดการ
ระบบคุ ณภาพมาตรฐานเป็ น ไปตามห้ องปฏิ บัติ ก ารทดสอบ
และสอบเที ย บตามระบบ ISO/IEC 17025 ระบบประกั น
คุ ณภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยา การควบคุ ม คุ ณภาพ
ภายในห้ อ งปฏิ บั ติ การ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวิ ธี
ทดสอบทางจุ ล ชี ว วิท ยา การตรวจติด ตามคุ ณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจุลินทรีย์
ไม่มี

วจช405 ประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา

1(0-0-3)

รายวิชาใหม่
การสอบประมวลความรู้ในรายวิ ชาเฉพาะด้ าน ทางสาขาจุ ล 1. คาอธิบาย
ชีววิ ทยาเพื่อ เตรีย มพร้อมก่อนจบการศึ กษา โดยสอบทั้ งภาค รายวิชา
บรรยายและภาคปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผลการเรี ย นเป็ น
สัญลักษณ์ S หรือ U

วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา

2(0-6-0)

วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา

2(0-6-0)

ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา
ดาเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ ดาเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ทดลองแล้วนามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อมทั้งสอดแทรก
ทดลองแล้วนามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งในด้านการดูแลรักษา
สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งในด้าน
เครื่องมือ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
การดูแลรักษาเครื่องมือ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจน
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
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เปลี่ยนแปลง
1.คาอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560
วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

1(0-2-1)

วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2

หมายเหตุ

1(0-2-1)

วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1

1(0-2-1)

การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และนาเสนอบทความวิจัย
ทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัย วิจารณ์แนวคิด วิธีการ และผล
การศึกษาของบทความวิจัย
วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
1(0-2-1)

วจช485 เตรียมสหกิจศึกษา

1(1-0-2)

วจช491 เตรียมสหกิจศึกษา

นาเสนอและวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา

เปลี่ยนแปลง
1.คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนแปลง
นาเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
การค้ น คว้ า วิเ คราะห์ อภิ ปราย และนาเสนอบทความวิ จัย 1.คาอธิบาย
ทางจุลชีววิท ยาที่ทันสมัย ตลอดจนเรียนรู้รูปแบบและเทคนิ ค รายวิชา
การนาเสนอให้น่าสนใจ
1(0-3-0)
เปลี่ยนแปลง
วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
1(0-3-0) วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
ศึก ษาค้น คว้ าหรื อ วิจัย ทางจุ ล ชีว วิ ท ยาตามความสนใจ ค้น คว้ าหรื อวิ จัย ทางจุล ชีว วิ ทยาตามความสนใจ ความถนั ด 1.คาอธิบาย
ความถนั ด ของนิ สิ ต การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การทางจุ ล ของนิ สิ ต การประยุ ก ต์ ใ ช้ หลั ก การทางจุ ลชี ว วิ ท ยาใ น รายวิชา
ชีว วิท ยาในการศึ กษา การวิ จัย การแก้ ปญหา การสรุ ป การศึก ษา การวิจัย การแก้ ปญหา การสรุป และวิ เคราะห์ ข อ
มูล การนาาเสนอผลงาน ตลอดจนปลูก ฝัง ความรับ ผิ ดชอบ
และวิ เคราะห์ ข อมู ล การน าาเสนอผลงาน ตลอดจน
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประเมิ นผลการเรียนเป็ น
ปลูกฝังความรั บผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
สัญลักษณ์ S หรือ U
การประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U
1(1-0-2)

การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออกไปปฏิ บั ติ ง านใน ใน การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานในในหน่วยงาน
หน่ ว ยงานของราชการหรือ เอกชน ความหมายสหกิ จ ของราชการหรือเอกชน ความหมายสหกิจศึกษา ระเบียบ
ศึก ษา ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สหกิจศึ ก ษา ความรู้ ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและการเตรียม
ตัว ตลอดจนความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
พื้น ฐานและการเตรี ยมตั ว ตลอดจนความรู้ที่ จาเป็ น ใน

เปลี่ยนแปลง
1.รหัสรายวิชา

การปฏิบัติงาน
วจช486 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา

6(0-18-0)

การฝึก ปฏิบัติ งานจริง หรื อวิจัย ในหน่ วยงานของราชการ
หรื อ เอกชนที่ มี ก ารด าเนิ น งาน เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาจุ ล
ชีววิ ทยา เป็น ระยะเวลา 1 ภาคการศึก ษา โดยนักศึ กษา
จะต้อ งผ่านการอบรมเตรี ยมความพร้อมเข้าร่ว มโครงการ
สหกิ จศึ ก ษาก่ อนไปปฏิ บั ติ งาน จัด ท าเค้ าโครงงานวิ จัย
และเสนอหัวข้อวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตามความ
ต้องการของหน่วยงาน

วจช492 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา

เปลี่ยนแปลง
การฝึก ปฏิบั ติงานจริง หรือวิจัย ในหน่ วยงานของราชการหรื อ 1.รหัสรายวิชา
เอกชนที่ มีการดาเนินงานเกี่ยว ข้อ งกับสาขาจุลชีววิ ทยา เป็ น 2.คาอธิบาย
ระยะเวลา 1 ภาคการศึก ษา โดยนิ สิต จะต้ องผ่า นการอบรม รายวิชา
เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า ร่ ว มโครงการสหกิ จศึ ก ษาก่ อ น ไป
ปฏิบัติ งาน จัดท าเค้าโครงงานวิจัยและเสนอหัวข้ อวิจัย ที่เป็ น
ประโย ชน์ แ ละเป็ น ไปตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงาน
จานวนชั่ วโมงฝึกงานไม่น้อ ยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่ น้อยกว่ า
300 ชั่ ว โมงและการประเมิ น ผลการเรีย นเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ S
หรือ U
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6(0-18-0)

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

หมายเหตุ

วจช493 ทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน 1(1-0-2)

รายวิชาใหม่
การเตรี ยมความพร้ อ มก่ อ นออกไปท างานในหน่ ว ยงานทั้ ง 1. คาอธิบาย
ภาครั ฐและเอกชน ฝึ กทั กษะในการเขีย นประวั ติย่ อส าหรั บ รายวิชา
สมั ค รงาน เทคนิ ค การสมั ค รงานและการสั ม ภาษณ์ ง าน
ตลอดจนฝึ ก ทั ก ษะการพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพและการปรั บ ตั ว สู่
สังคมการทางานและการประเมินผลการเรีย นเป็น สัญ ลักษณ์
S หรือ U

2.3 วิชาเลือก
ไม่มี

วจช452 การป้องกันตัวเองของโฮสต์

ไม่มี

และเซลล์มะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง และ
ความก้าวหน้าทางด้านการรักษาโรคและวัคซีน
SMB204 หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์
(2-0-4)

วจช372 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทาง
อาหาร
4(3-3-6)
ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสียของ
อาหาร และวิธีก ารถนอมอาหาร การเป็น พิษและการเกิ ด
โรคเนื่อ งจากอาหารเสี ย ความปลอดภั ยในอาหาร การ
ปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ตอ้ ง
ควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิ ต
อาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพ การจัดการ
ระบบในโรงงานผลิ ต มาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์ อ าหาร และ

2(2-0-4) รายวิชาใหม่
1. คาอธิบาย
การป้องกันตัวเองของโฮสต์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
รายวิชา
ภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรค

รายวิชาใหม่
การเจริ ญ เติ บ โตของ เซลล์ พื ช สั ต ว์ รา และ แบคที เรี ย 1. คาอธิบาย
วั ฎ จั ก รของเซลล์ พั ฒ นาการของเซลล์ หลั ก การใน การ รายวิชา
เพาะเลี้ ย งเซลล์ ทั ก ษะในการใช้ อุ ปกรณ์ ในห้ องปฏิ บัติ ก าร
เพาะเลี้ ย งเซลล์ การท าให้ ป ลอดเชื้ อ การเลื อ กชนิ ด ของ
อาหารเลี้ยงเซลล์และการเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ
วจช272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย
เปลี่ยนแปลง
3(2-3-4)
1. ชื่อรายวิชา
ชนิ ดของจุ ลิน ทรีย์ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บอาหาร การเสี ยของอาหาร 2. จานวน
และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิดโรคเนื่องจาก หน่วยกิต
อาหารเสี ย ความปลอดภั ย ใน อาหาร การปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น 3. คาอธิบาย
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้ องควบคุมในการ รายวิชา
ผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร การควบคุ ม
และการประกัน คุ ณภาพ การจั ด การระบบในโรงงานผลิ ต
มาตรฐาน ผลิ ต ภั ณฑ์ อ าหาร แ ละกฎหมาย อาหาร และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนือ้ หาภาคบรรยาย

กฎหมายอาหาร และมี ปฏิบั ติการที่ส อดคล้องกับเนื้ อหา
ภาคบรรยาย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

หมายเหตุ

วจช 277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
การน าจุ ลิ น ทรี ย์ ม าใช้ ใ นทางอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ใ นการผลิ ต สารชนิ ดต่ า ง ๆ โดยการแยกและ
คัด เลือ กจุลิ นทรีย์ การเพาะเลี้ย ง การปรั บปรุง สายพั น ธุ์
โดย เน้ น การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จากจุ ลิ น ทรี ย์ ผ่ า น
กระบวนการหมัก บทบาทของจุ ลินทรี ย์ในการบาบั ดของ
เสี ยและมลพิ ษ ทางสิ่ง แวดล้อ มและความปลอดภั ยทาง
ชี ว ภาพของจุ ลิ น ทรี ย์ โดยมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เนื้อหาภาคบรรยาย
วจช401 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2)

วจช277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
การน าจุ ลิ น ทรี ย์ ม าใช้ ใ น อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ใน การผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ต่ างๆ การแยกและคัด เลื อ กจุ ลิ น ทรีย์ การ
เพาะเลี้ ยง การปรับ ปรุ งสายพัน ธุ์โดยเน้น ผลิ ตภั ณฑ์จากการ
หมั ก บทบาทของจุ ลิน ทรี ย์ใ นการบาบั ดของเสี ยและมลพิ ษ
ทางสิ่ง แวดล้ อม ความปลอดภั ยทางชีวภาพของจุลินทรีย์โดย
มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

เปลี่ยนแปลง
1. ย้ายจาก
วิชาเฉพาะ
ด้านเลือกมา
เป็นวิชา
เฉพาะด้าน
2.คาอธิบาย
รายวิชา

วจช401 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา

3(2-3-4)

หัวข้อที่อยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าทางจุล

เน้ น หั ว ข้ อ พิ เ ศษเฉพาะทางที่ น่ า สน ใจ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เปลี่ยนแปลง
จุลิน ทรี ยในปัจจุบั นและ เทคโนโลยี สมั ยใหม่ ในสาขาวิช าจุ ล 1. จานวน
ชีววิทยา
ชีววิทยา
หน่วยกิต
2. คาอธิบาย
รายวิชา
วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
4(4-0-8)
วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
4(3-3-6) เปลี่ยนแปลง
ศึ ก ษาแบคที เ รี ย ไวรั ส และราที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง ระบาดวิท ยาของแบคทีเรี ย ไวรัส และราที่ มีความส าคัญ ทาง 1. จานวน
การแพทย์ ภู มิ คุ้ม กั น ของโฮสต์ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง การแพทย์ ภู มิ คุ้ม กั นของโฮสต์ ความสั มพั น ธ์ระหว่ างโฮสต์ หน่วยกิต
2. คาอธิบาย
โฮสต์แ ละจุลิน ทรีย์ที่ ทาให้เกิ ดโรค การติด ต่อของเชื้อโรค และจุลิ น ทรี ย์ ที่ท าให้ เกิ ด โรค การติด ต่ อ ของเชื้ อโรคสู่ โฮสต์
ความสามารถในการท าให้เ กิ ด โรคและอาการของโรค การ รายวิชา
สู่โฮสต์ ความสามารถในการทาให้เกิด โรคและอาการของ
วินิจฉัย การป้ องกัน และการรั กษาโรคที่ เกิด จากจุ ลิน ทรี ย์ก่ อ
โรค การวิ นิจฉั ยแบคทีเ รียก่ อโรค หลั กการทดสอบความ โรค รวมถึงหลักการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ
ไวของเชื้ อต่อ ยาต้า นจุล ชีพระบาดวิท ยาและการป้ องกั น
โรค
วจช441 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ

4(3-3-6)

หลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เวคเตอร์ แผนการ
โคลนยีน การคัดเลือกและตรวจสอบโคลนที่ต้องการ
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสและการประยุกต์ การหาลาดับ
นิวคลีโอไทด์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอ
ไทด์ยุคใหม่ โครงการจีโนมสิ่งมีชีวิต การบาบัดด้วยยีน
การแพทย์แม่นยา การดัดแปลงจีโนม สิ่งมีชีวิตดัดแปร

วจช461 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ

เปลี่ยนแปลง
หลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เวคเตอร์ แผนการโคลนยีน 1.รหัสรายวิชา
การคัดเลือกและตรวจสอบโคลนที่ต้องการ ปฏิกิริยาลูกโซ่
พอลิเมอเรสและการประยุกต์ การหาลาดับนิวคลีโอไทด์และ
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ โครงการ
จีโนมสิ่งมีชีวิต การบาบัดด้วยยีน การแพทย์แม่นยา
การดัดแปลงจีโนม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และ ชีวสารสน
เทศศาสตร์เบื้องต้น

พันธุกรรม และ ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
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4(3-3-6)

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

หมายเหตุ

วจช442 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์
2(1-3-2)
ฐานข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์และลาดับกรดอะมิโน
ฐานข้อมูลจีโนม การวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์และ
โครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่โปรตีน
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของสิง่ มีชวี ิต

วจช442 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์
2(1-3-2) เปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์และลาดับกรดอะมิโน ฐานข้อมูลจี 1.รหัสรายวิชา
โนม การวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์และโครงสร้างของดีเอ็นเอ
และอาร์เอ็นเอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้าง
และหน้าที่โปรตีน ความสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการในระดับโมเลกุล
ของสิ่งมีชีวิต

วจช478 การฟิ้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี
2(2-0-4)
แหล่งที่มา ลักษณะ และความเป็นพิษของสารมลพิษ หลัก
ความคิดด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี จุลินทรีย์ที่
เกี่ยวข้องกับการนามาใช้ฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อม การใช้พืชฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วธิ ีการทางชีวภาพในการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา

วจช470 การฟิ้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี
2(2-0-4)
แหล่งที่มา ลักษณะ และความเป็นพิษของสารมลพิษ หลัก
ความคิดด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี จุลินทรีย์ที่
เกี่ยวข้องกับการนามาใช้ฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อม การใช้พืชฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วธิ ีการทางชีวภาพในการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา

วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน
3(2-3-4)
ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน นิเวศวิทยาและ
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน ความสัมพันธ์ของ
จุลินทรีย์ในดินทีม่ ีบทบาทต่อวัฏจักรหมุนเวียนของแร่ธาตุ
จุลินทรีย์หลักในดินและความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
เทคนิคการศึกษาจุลินทรียใ์ นดิน และมีปฏิบตั ิการที่
สอดคล้องกับเนือ้ หาภาคบรรยาย

วจช471 จุลชีววิทยาทางดิน
3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง
1.คาอธิบาย
ชนิดและกิจกรรมของจุลินทรียใ์ นดิน นิเวศวิทยาและความ
รายวิชา
หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียใ์ นดิน บทบาทของ
จุลินทรีย์ในดินต่อวัฏจักรหมุนเวียนของแร่ธาตุ จุลินทรีย์หลักใน
ดินและความสัมพันธ์กับสิง่ มีชวี ิตชนิดอืน่ เทคนิคการศึกษา
จุลินทรีย์ในดิน และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนือ้ หาภาค
บรรยาย

ไม่มี

วจช474 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
3(2-3-4)
ชี ว วิ ท ย าและเทคโนโลยี ชี ว ภาพของยี ส ต์ การจั ด จาแน ก
นิเวศวิทยาและความหลากหลาย หลักการและวิธกี ารเก็บรักษา
หลักการเพาะเลี้ยงในอุตสาหกรรม การคั ดเลือก การปรับปรุ ง
พันธุกรรมของยีสต์ และผลิตภัณฑ์จากยีสต์
วจช475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-4)

วจช475 จุลชีววิทยาสิง่ แวดล้อม

3(2-3-4)

ศึกษาจุ ลิน ทรี ย์ที่พบในสิ่ งแวดล้ อมทั้ง ในดิน น้า อากาศ
สิ่งแวดล้อมวิกฤต อุปกรณ์และวิธกี ารแยกจุลินทรีย์ วัฏจักร
สาร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อ มที่เกี่ ยวข้ องกั บ
จุลิน ทรี ย์ การตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยใช้ จุลิ นทรีย์ บ่ง ชี้
บทบาทของจุลินทรีย์ในบริเวณที่มีการปนเปือ้ น การแก้ ไ ข
สภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา และมี
ปฏิ บั ติ ก ารในการแยกเชื้ อ จุ ลิน ทรี ย์ จากธรรมชาติ การ
ศึกษาวัฎจักร การบาบัดน้าเสียและมีการศึกษานอกสถานที่

ความสาคัญของจุลินทรีย์ที่พบในสิ่งแวดล้อมทัง้ ในดิน น้า
อากาศ วัฏจักรสาร อุปกรณ์และวิธีการแยกจุลนิ ทรีย์ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ การ
ตรวจสอบคุณภาพน้าโดยใช้จุลนิ ทรียบ์ ่งชี้ บทบาทของจุลินทรีย์
ในบริเวณที่มีการปนเปื้อน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดย
หลักการทางจุลชีววิทยา และมีปฏิบัตกิ ารในการแยก
เชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การศึกษาวัฏจักร และการบาบัดน้า
เสีย
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เปลี่ยนแปลง
1.รหัสรายวิชา

รายวิชาใหม่
1. คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1.คาอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560
วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
3(2-3-4)

วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร

หมายเหตุ
3(2-3-4)

บทบาทและความสาคั ญของจุลิน ทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกั บการ บทบาทและความสาคัญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการทา
ทาเกษตรกรรม จุลิ นทรีย์ ที่เกี่ ยวข้ องกับ การเพิ่ม ผลผลิ ต เกษตรกรรม การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ความสัมพันธ์
ทางการเกษตร ความสั มพั นธ์ ระหว่ างเชื้ อจุ ลิน ทรี ย์แ ละ ระหว่างจุลินทรีย์และพืช จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการ
เพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ จุลินทรีย์และผลิตผล
พืช จุลิน ทรีย์ที่มี ประโยชน์ต่อการเพาะปลูกและการเลี้ย ง
ของจุลินทรีย์ที่ใช้ควบคุมโรคพืชและโรคสัตว์เศรษฐกิจ
สัต ว์ เศรษฐกิ จ จุลิ น ทรีย์ แ ละผลิ ตผลของจุ ลิน ทรีย์ ที่ ใ ช้
ตัวอย่างธุรกิจการเกษตรจากจุลินทรีย์
ควบคุ ม โรคพื ช และโรคสั ต ว์ เศรษฐกิ จ ตั ว อย่ า งธุ รกิ จ

เปลี่ยนแปลง
1.คาอธิบาย
รายวิชา

การเกษตรจากจุลินทรีย์
ไม่มี

วจช477 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ไม่มี

วจช474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล

3(2-3-4)

3(2-3-4)

หลักการและเทคนิคพื้นฐานสาหรับกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ การใช้สถิติในการวางแผนการ
ทดลองสาาหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ การหาอายุการเก็บ การออกแบบฉลาก
โภชนา การประเมินศักยภาพในการจาหน่าย
วจช478 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และการวิเคราะห์ทาง
การตลาด 3(2-3-4)
ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุลินทรีย์
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูป ของสารด้วยจุลินทรีย์
การนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ไปทางการเกษตร
อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษา
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด แนวคิดและหลักการ
ตลาดสมัยใหม่พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด
ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ไม่มี

ศึกษาหลั กการสุข าภิบ าลและวิธีก ารควบคุ มจุลิ นทรีย์ใ น
อาหาร น้ า ดิ น และสภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด มลพิ ษ การ
ป้องกัน แนวทางในการแก้ไข กระบวนการการทาความ
สะอาด และการฆ่า เชื้อ และมีป ฏิบัติ การที่ สอดคล้ องกั บ
เนื้อหาภาคบรรยาย
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รายวิชาใหม่
1. คาอธิบาย
รายวิชา

รายวิชาใหม่
1. คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. ลดรายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560
วจช479 เทคโนโลยีการหมัก

3(2-3-4)

ศึกษาการแยกเชื้ อที่ มีความสาคั ญทางอุ ตสาหกรรม การ
ปรั บ ปรุ ง สาย พั น ธุ์ แ ละเก็ บ รั ก ษาจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ใ น
อุต สาหกรรม ไคเนติ กส์ ข องการหมั ก การใช้ ความร้ อ น
เพื่ อท าให้ ปลอดเชื้ อการเตรีย มหั วเชื้อ และอาหารเลี้ ย ง
เชื้อที่ใช้ในระดับอุต สาหกรรม การออกแบบกระบวนการ
หมัก หลั กการและเทคนิ คที่ ใช้ใ นกระบวนการหมัก การ
บาบัดของเสียที่เกิด ขึ้นในอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การ
หมั ก และมี ป ฏิ บั ติ ก ารแยกเชื้ อ ที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
อุ ต สาหกรรม ไคเน ติ ก ส์ ข องการหมั ก การเก็ บ รั ก ษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
วจช479 เทคโนโลยีการหมัก

เปลี่ยนแปลง
กระบวนการหมัก และปัจจัย ที่เกี่ ยวข้อ งในกระบวนการหมั ก 1.คาอธิบาย
ด้วยจุลิ นทรีย์ การปรั บปรุงจุ ลิน ทรี ย์เพื่ อพั ฒนากระบวนการ รายวิชา
หมัก ชนิดของกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการหมั ก
อุปกรณ์ ประกอบและการท างานของถังหมัก การทาให้ปลอด
เชื้ อ การเก็ บ เกี่ ย วแล ะการท าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์
เศรษฐศาสตร์ ก ารหมั ก การบ าบั ด น้ าทิ้ ง ตั ว อย่ า งของ
เทคโนโลยี การหมักในปัจจุบัน มีปฏิ บัติก ารแยกและคัด เลือ ก
เชื้อที่ มีความสาคั ญทางอุตสาหกรรม จลนพลศาสตร์การหมั ก
การเลี้ย งเชื้ อในถัง หมัก ระดั บ ห้ องปฏิบั ติ ก าร การสกัด แยก
และทาให้บริสุทธิ์ และมีการศึกษานอกสถานที่

เชื้อจุลิ นทรีย์ การเลี้ยงเชื้ อในถั งหมัก ขนาดเล็ก การสกั ด
แยกและทาให้บริสุทธิ์ และมีการศึกษานอกสถานที่
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3(2-3-4)

หมายเหตุ

ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังรายวิชา (CLOs ) ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังของชุดรายวิชา (MLOs)
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)
รายวิชา

คาอธิบายรายวิชา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
(CLOs )

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุดรายวิชา
(MLOs )

วิชาบังคับ
ชุดวิชา ชุดรายวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์ จานวน 8 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการชั่งน้าหนักและการวัดปริ มาตร การแยกสาร ด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และเทคนิค โครมาโทกราฟี ศึกษาการแบ่งประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัล การเรียกชื่อ ปฏิกิริยาของสาร
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ เฮไลด์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรีโอไอโซเมอริซึม เคมีเกี่ยวกับสารประกอบ
เฮเทอโรโซคลิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และมีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
คม350 เคมีวิเคราะห์ ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การ 1. อธิบายหลักการวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธี
3. อธิบายประเภท หมู่ฟังก์ชันนัล สมบัติ
3(3-0-6)
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการชั่ง
พื้นฐานโดยการชั่งน้าหนักและการวัด
ทางกายภาพ ชนิดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
น้าหนักและการวัดปริมาตร การแยก
ปริมาตร
ของสารอินทรีย์
สารด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิง
2. อธิบายหลักการแยกสารด้วยเทคนิคส
คุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปก
เปกโทรสโกปี และเทคนิคโครมาโท
4. อธิบายหลักการการวิเคราะห์ และ
โทรสโกปี และเทคนิคโครมาโทกราฟี
กราฟี
สังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์
3. ประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีและ
5. มีทักษะในการแยกสารโดยใช้สมบัติ
เทคนิคโครมาโทกราฟีในการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และ
4. อธิบายหลักการทางานของเครื่องมือทาง
เทคนิคทาง สเปกโทรสโกปี และโคร
โครมาโทรกราฟี
มาโทกราฟี
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อการ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลั กสู ตร (ELOs)
1

✓

2

3

4

5

6

✓

คม396
ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์
1(0-3-0)

คม221 เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)

คม292 ปฏิบัติการ
เคมีอินทรีย์
1(0-3-0)

ปฏิ บั ติ ก ารเคมี วิ เ คราะห์ เ บื้ อ งต้ น 1. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเทคนิค
เทคนิ ค การวิ เคราะห์ เชิ ง ปริ มาณโดย
พื้นฐานโดยการชั่งน้าหนักตะกอนและ
ตกตะกอน เทคนิ ค การไทเทรต การ
การวัดปริมาตรในการวิเคราะห์ปริมาณ
วิเคราะห์ปริมาณด้วยเทคนิคเปกโทรส
สาร
โกปี แ ละการวิ เ คราะห์ คุ ณภาพด้ ว ย 2. ปฏิ บั ติ ก ารทดลอ งเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค
เทคนิ คโครมาโทกราฟี บทปฏิบั ติ การ
สเปกโทรสโกปีใ นการวิเคราะห์ ปริ มาณ
จะสอดคล้องกับรายวิชา คม 350
สาร
3. ปฏิบั ติการทดลองเกี่ ยวกั บเทคนิคโครมา
โทรกราฟีในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
4. มี ทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ น าเสนอข้ อ มู ล
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
5. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต ไม่ ล อกงานผู้ อื่ น
และทางานร่วมกับผู้อื่น
การแบ่งประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ 9. อธิ บายประเภท หมู่ ฟัง ก์ ชัน นั ล สมบั ติ
ฟังก์ชันนัล การเรียกชื่อ ปฏิกิริยาของ
ทางกาย ภาพ ชนิ ด ของปฏิ กิ ริ ย าที่
สารไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์และฟี
เกิดขึ้น ของสารอินทรีย์แต่ละประเภท
นอล อีเทอร์ เฮไลด์ สารประกอบคาร์ 10. อธิ บ ายวิ ธีสั ง เคราะห์ ส ารอิ น ทรี ย์ โดย
บอนิล เอมีนและเอไมด์ สเตอรีโอไอโซ
อาศัยปฏิกิริยาเคมีพื้นฐาน
เมอริซึม เคมีเกี่ยวกับสารประกอบ
11. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างเคมี อิ น ทรี ย์ ใ น
เฮเทอโรโซคลิกและสารผลิตภัณฑ์
ชีวิตประจาวัน
ธรรมชาติ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสกัด การ 1. อธิบายหลัก การและข้อปฏิ บัติด้าน ความ
ตกผลึก การหาจุดหลอมเหลวและจุด
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี อินทรีย์
เดือด สเตอริโอไอโซเมอริซึม
2. เชื่ อม โย งห ลั ก การท ฤ ษ ฎี กั บวิ ช า
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6. อธิบายหลักการและการประยุกต์ใช้

✓

✓

เทคนิคสเปกโทรสโกปีและโครมาโทก
ราฟีในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ
7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการสังเคราะห์
และการแยกสารเพื่อนาไปแก้ปัญหาทาง
เคมีและศาตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. เชื่อมโยงความรู้ทางเคมีวิเคราะห์
และเคมีอินทรีย์ กับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
✓

✓

✓

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยา
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
การแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์
3. มีทักษะปฏิบั ติการด้านเคมี อินทรีย์ในการ
แอลกอฮอล์และฟีนอล แอลดีไฮด์
วิเคราะห์สารอินทรีย์
และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและเอมี
ชุดวิชา การจัดระบบของแบคทีเรีย และเห็ดรา จานวน 6 หน่วยกิต
คาอธิบายชุดรายวิชา: การจัดจาแนกเห็ด ราเส้นใย ยีสต์ แบคทีเรีย โดยอาศัยลักษณะต่างๆ เทคนิคการส่งเสริมการเจริญและการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์
ลักษณะของโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมถึงการเก็บรักษาเชื้อ และมี ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช203 ราวิทยา
3(2-3-4)

การจัดจาแนกเห็ด ราเส้นใย และยีสต์ 1. สามารถอธิบายการจัดจาแนกชนิดเห็ด
วัฎจักรชีวิต การเจริญ การสืบพันธุ์
ราเส้นใย และยีสต์ วัฎจักรชีวิต การ
การเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาเชื้อ
เจริญ การสืบพันธุ์ โดยอาศัยลักษณะ
บริสุทธิ์ รวมทั้งความสาคัญทาง
ทางสัณฐานวิทยาได้
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2. สามารถอธิบายความสาคัญของเห็ด รา
ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น และมี
เส้นใย และยีสต์ ในด้านเศรษฐกิจ และ
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต
บรรยาย
อื่นได้
3. สามารถแยก เพาะเลี้ยงเส้นใยราบริสุทธิ์
จากสิ่งแวดล้อม และเก็บรักษาเชื้อ
บริสุทธิ์ได้
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1. อธิ บ ายหลั ก การการจั ดจาแนกเห็ ด รา
เส้ น ใย ยี ส ต์ แบ คที เ รี ย โดย อาศั ย
ลักษณะต่างๆ
2. อธิบ ายความส าคั ญของเชื้อ วัฎจั กรของ
เชื้ อ ใน กลุ่ ม ต่ า งๆ ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
วิวัฒนาการของเชื้อ
3. สามารถเพาะเลี้ ย ง แยกเชื้อ ท าเชื้อ ให้
บริสุทธิ์ เก็บรักษาเชื้อ
4. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
จาแนกเชื้อเพื่อนาไปใช้ในอนาคตได้

✓

✓

✓

✓

✓

วจช221
การจัดจาแนก
แบคทีเรีย
3(2-3-4)

วิธี ก ารจั ด จาแนก วิ เ คราะห์ การคั ด 1. อธิ บ าย ห ลั ก การเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด
แยก และระบุช นิด ของแบคที เรีย โดย
จาแนก วิเคราะห์ การคัดแยก และระบุ
อาศั ย ลั ก ษณะทาง สั ณ ฐานวิ ท ย า
ชนิ ด ของแบคทีเ รีย โดยอาศั ย ลัก ษณะ
สรีรวิทยา ชี วเคมี และชีว วิท ยาระดั บ
ทาง สั ณฐานวิ ท ยา สรีรวิ ท ยา ชี ว เคมี
โมเลกุล ความส าคัญของแบคทีเรียแต่
และชีววิทยาระดับโมเลกุล
ละกลุ่ ม เทคนิค การส่ งเสริม การเจริ ญ 2. สามารถจั ด จาแนกแบคที เ รีย โดยอาศั ย
และการแยกเชื้ อให้ บริ สุ ทธิ์ ลั ก ษณะ
ลั ก ษณะทางสั ณฐานวิ ท ยา สรี รวิ ท ย า
ของโคโลนี บนอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมถึ ง
และชี ว เคมี ไ ด้ เป็ น รายบุ ค คล ตามวิ ธี
การเก็ บรัก ษาเชื้ อ และมีป ฏิบัติ การใน
มาตรฐานในคู่ มื อ จัด จาแนกแบคทีเ รี ย
การจัดจาแนกเชื้อ รวมทั้ งการแยกเชื้ อ
Bergey’s Manual of Systematic
ให้บริสุทธิ์จากตัวอย่างธรรมชาติ
Bacteriology ได้
3. สามารถเก็ บ รั ก ษาเชื้ อ และแย กเชื้ อ
บริสุทธิ์ได้จากตัวอย่างธรรมชาติ
4. สามารถเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิดต่างๆ
ได้ถูกต้อง
5. ทราบถึง ความสาคัญของเชื้ อวัฎ จัก รของ
เชื้ อ ในกลุ่ ม ต่ า งๆ ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
วิวัฒนาการของเชื้อ
6. สามารถสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เกี่ ย วกั บ การจั ด จาแนกแบคที เรี ย และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
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✓

✓

✓

✓

✓

ชุดวิชา พันธุศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
คาอธิบายชุดรายวิชา: ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของพันธุศาสตร์ทั่วไป และสารชีวโมเลกุลในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ เช่น กรดนิวคลีอิคและ
โปรตีน เป็นต้น หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กฎของเมนเดล รูปร่างของโครโมโซม การหาตาแหน่งของยีน ตลอดจนโครงสร้างและการทางานของยีน การ
กลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ ความสาคัญของจุลินทรีย์ในงานวิจัยทางทฤษฎีพันธุ ศาสตร์ พันธุ
วิศวกรรมเบื้องต้นและบทบาทของจุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และ ชีวสารสนเทศเบื้องต้น และฝึกปฏิบั ติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย
ชว341
พันธุศาสตร์
4(3-3-6)

วจช311
พันธุศาสตร์ของ
จุลินทรีย์ 3(3-0-6)

หลั ก การถ่ าย ท อดทางพั น ธุ ก รรม
รู ป ร่ า งข องโครโมโซม การกล าย
ตลอดจนโครงสร้ างและการท างาน
ของยี น พั น ธุ ศ าสต ร์ ป ระ ชาก ร
วิวั ฒ นาการ พั น ธุ วิ ศวกรรมเบื้ อ งต้ น
และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ส อด คล้ อ งกั บ
เนื้อหาภาคบรรยาย
หลั ก การถ่ า ย ทอดพั น ธุ ก รรมของ
จุลิน ทรี ย์ชนิ ดต่ าง ๆ การกลายกลไก
การเกิด การกลายในจุลิ นทรีย์ การหา
ต าแหน่ ง ของยี น ความส าคั ญ ของ
จุลิ น ทรี ย์ ในงานวิ จัย ทางทฤษฎี พัน ธุ
ศาสตร์ บทบาทของจุลิ น ทรี ย์ใ นพั น ธุ
วิศวกรรม โครงการจีโนมของจุ ลินทรี ย์
และ ชีวสารสนเทศเบื้องต้น

1. เพื่ อ ให้ เข้ า ใจหลั กพื้ น ฐานการถ่า ยทอด
พั น ธุ ก รรม พั น ธุ ศ าสตร์ ระดั บ โมเลกุ ล
และพันธุศาสตร์ระดับประชากร
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถแก้ ปั ญ หาโจทย์
พันธุศาสตร์
3. ฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานปฏิ บั ติ ก ารด้ า นพั น ธุ
ศาสตร์
1. เข้ า ใจหลั ก การถ่ ายทอดพั น ธุ ก รรมของ
จุ ลิ น ทรี ย์ กลไกการเกิ ด การกลาย ใน
จุ ลิ นทรี ย์ ก ารหาต าแหน่ งข องยี น
บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นงานวิ จัย ทาง
ทฤษฎี พัน ธุ ศาสตร์แ ละพั นธุ วิ ศ วกรรม
และโครงการจีโนมของจุลินทรีย์
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
สื บ ค้ น แ ล ะ วิ เค รา ะห์ ข้ อ มู ล ท า ง
พัน ธุกรรมของจุลิ นทรีย์ และนาผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้
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1. เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมาย ขอบข่ า ย ✓
ความสาคัญ ของพันธุศ าสตร์ ทั่วไป และ
สารชี ว โมเลกุ ลในเซลล์ที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ
พั น ธุ ศ าสตร์ เช่ น กรดนิ ว คลี อิ ค และ
โปรตีน เป็นต้น
2. เข้ า ใจการถ่า ยทอดรหั ส ทางพั น ธุก รรม
การสั ง เคราะห์ โปรตี น ในโพรแคริ โอต
และยูแคริโอต
✓
3. วิ เคราะห์ ก ฎของเมนเดล ทฤษฎี ค วาม
น่า จะเป็ น พั น ธุศ าสตร์ป ระชากร และ
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
4. จาแนกกลไกการเกิ ด การกลายพัน ธุ์ ใ น
จุลิน ทรี ย์แ ละการหาตาแหน่ งของยีน ที่
สนใจ
5. เข้ า ใ จหลั ก การใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ น พั น ธุ
วิศ วกรรมและการใช้ จุลิ น ทรี ย์ ใ นการ
ผลิตโปรตีน ของสิ่ งมีชี วิตชนิ ดอื่น ๆ เพื่ อ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ประโย ชน์ ใ นทางอุ ต สาหกรรมและ
การแพทย์ เป็นต้น
6. ทราบแหล่งและวิธีการสืบค้นข้อมูลทางชี
วสารสนเทศของจุลิ นทรีย์ ตลอดจนการ
นาความรู้ไปใช้ในการอ่านและวิเคราะห์
บทความวิจัยภาษาอังกฤษ
ชุดวิชา ชีวเคมี สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และไวรัสวิทยา จานวน 10 หน่วยกิต
คาอธิบายชุดรายวิชา: ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์
รวมทั้งเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม และมีการศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรัส ไวรอยด์ พริออน และ
แบคทีเรีย การเพิ่มจานวน การจัดหมวดหมู่และการเพาะเลี้ยงไวรัส และสรีรวิทยาการเจริญของแบคทีเรีย รวมถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมและการเจริญของ
จุลินทรีย์ การป้องกันและการควบคุมการควบคุมการเจริญของไวรัสและจุลินทรีย์ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี อธิบายทั้งโครงสร้าง หน้าที่ของสารชีว
โมเลกุล กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม โดยมีบทปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
วจช302
ไวรัสวิทยา
3(2-3-4)

สัณฐานวิ ทยา สมบัติ ทั่วไป โครงสร้า ง 1. มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ สัณ ฐานวิ ท ยา สมบั ติ
และองค์ ประกอบของไวรัส ไวรอยด์
ทั่วไป โครงสร้างและองค์ ประกอบของ
พริอ อน การจัด หมวดหมู่ กลไกการ
ไวรัส ไวรอยด์ พริออน การจัดหมวดหมู่
เพิ่ ม จ านวน การเพาะเลี้ ย ง การ
กลไกการเพิ่มจานวน การเพาะเลี้ยง
ตอบสนองของโฮสต์ ต่ อ การติ ด เชื้ อ 2. มีความรูเ้ กี่ยวกับการตอบสนองของโฮสต์
ไวรั ส การป้ อ งกั น และรั ก ษาโรคติ ด
ต่อ การติ ด เชื้ อ ไวรัส การป้ อ งกั น และ
เชื้อจากไวรัส เทคนิคทางชีวโมเลกุล ที่
รัก ษาโรคติ ดเชื้อ จากไวรั ส เทคนิค ทาง
ใช้ ใ นการตรวจสอบไวรั ส ประโยชน์
ชีว โมเลกุ ล ที่ ใช้ ใ นการตรวจสอบไวรั ส
และโทษของไวรัส และมี ปฏิบั ติก ารที่
ประโยชน์และโทษของไวรัส
เกี่ ย วข้ อ งกั บไ วรั ส พื ช ไวรั ส ขอ ง 3. สามารถแยกและตรวจสอบไวรั สจากพื ช
แบคทีเรียและการเพาะเลี้ยงเซลล์
ที่ติดเชื้อและไวรัสของแบคทีเรียได้
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1. อ ธิ บ าย หลั ก การเ กี่ ย วกั บ ก ารจั ด
หมวดหมู่ กลไกการเพิ่ ม จานวน การ
เพาะเลี้ ยง การตอบสนองของโฮสต์ต่ อ
การติดเชื้อ ไวรัส เทคนิคทางชีวโมเลกุ ล
ที่ ใช้ ใ นการตรวจสอบไวรัส ประโยชน์
และโทษของไวรัส
2. เข้ าใจถึ งกลไกการก่ อ โรคของไวรั สชนิ ด
ต่างๆ การรักษา และการป้องกัน
4. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ไวรั ส เพื่ อ
นาไปใช้ในอนาคตได้
5. มีทั ก ษะในการแยกและตรวจสอบไวรั ส

✓

✓

✓

✓

✓

4. สามารถสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จากพืชที่ติ ดเชื้อและไวรัสของแบคทีเรี ย
เกี่ยวกับไวรัส ในด้านต่างๆ และนาเสนอ
ได้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
6. เข้ า ใ จ ส รี ร วิ ท ย า ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์
กระบวนการเมตาบอลิซึม และการเจริ ญ
1. เข้ าใจสรี รวิ ท ยา เมตาบอลิ ซึม และการ
เจริญ ของจุ ลิ นทรี ย์ ปั จจั ย ที่ มีผ ลต่อ การ
ของจุลิน ทรี ย์ ตลอดจนการควบคุม การ
เจ ริ ญ ข อ งจุ ลิ น ท รี ย์ แ ล ะมี ทั ก ษ ะ
เจริญ ของจุลิน ทรีย์ ตลอดจนการควบคุ ม
ปฏิบั ติการที่เ กี่ยวข้องกับสรีรวิ ทยาของ
การเจริญของจุลินทรีย์
จุลินทรีย์
2. มี ทั กษ ะป ฏิ บั ติ การที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
7. ประมวลความรู้ ท างสรี รวิ ท ย าขอ ง
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
จุลิ น ทรี ย์ เพื่ อ ช่ว ยในการอ่ านบทความ
3. ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ในห้ อ งเรีย น ในการ
วิ จัย ภาษาอั ง กฤษให้ เ ข้ า ใจเนื้ อ ความ
อ่ า น บ ท ค วาม วิ จั ย ภ าษ าอั งก ฤ ษ ที่
เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของจุลินทรีย์
ต่างๆได้ง่ายขึ้น
8. อธิ บายโครงสร้ างและหน้า ที่ข องสารชี ว
โมเลกุ ล ได้ แ ก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น
กรดนิ ว คลี อิ ก ลิ พิด และเอนไซม์ และ
การควบคุ มการแสดงออกทางพันธุ กรรม
ได้

✓

วจช332
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3(2-3-4)

โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์
เมแทบอลิ ซึ ม ของจุ ลิ น ทรีย์ แ ละและ
การควบคุ ม การเจริญ ของจุลิ น ทรี ย์
ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเจริ ญ และ
ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น
สภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่เ หมาะสมรวมทั้ ง
การควบคุ ม การเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์
และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เม
แทบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรีย์

คม241 ชีวเคมี 1

โครงสร้ า งและห น้ า ที่ ข องสารชี ว 1. อธิ บ ายโครงสร้า งและหน้ าที่ ข องสารชี ว 9. อธิบายความรู้ที่เกี่ย วกับชี วพลังงานและ ✓
โมเลกุล ได้ แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตี น โมเลกุ ล ได้ แ ก่ คาร์ โบไฮ เดรต โปรตี น
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
กรดนิ ว คลี อิ ก ลิ พิ ด และเอนไ ซม์ กรดนิ ว คลี อิ ก ลิ พิด และเอนไซม์ และ 10. ประยุก ต์ใ ช้ ความรู้ด้ านสารชีว โมเลกุ ล
รวมทั้ งเมแทบ อลิ ซึ ม ของสารชี ว การควบคุมการแสดงออกทางพั นธุก รรม ในการวิ เ คราะห์ แ ละจาแนกชนิ ด หรื อ
โมเลกุลและการควบคุม
ได้
ประเภทของสารชีวโมเลกุลได้
2. อธิบ ายความรู้ที่ เกี่ย วกับ ชีว พลัง งานและ 11. ประยุกต์ ใช้ความรู้ ด้านชี วพลั งงานและ

3(3-0-6)
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✓

✓

✓

✓

✓

คม296
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)

ปฏิ บั ติ ก ารทดลองที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พี
เอชและสารละลาย บั ฟ เฟอร์ การ
ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของ
สารชี ว โมเลกุ ล การวิ เ คราะห์ เชิ ง
ปริ ม าณ จลนพลศาสตร์ ข องเอนไซม์
และการศึ กษากระบวนการเมแทบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดรต

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
3. ประยุก ต์ใช้ ความรู้ ด้า นสารชี วโมเลกุ ลใน
การวิ เ คราะห์ แ ละจ าแนก ชนิ ด ห รื อ
ประเภทของสารชีวโมเลกุลได้
4. ประยุก ต์ใช้ความรู้ด้ านชีวพลังงานและเม
แทบอลิ ซึ ม ของสารชี ว โมเลกุ ล ในการ
วิเคราะห์ระดับพลังงานของร่างกายได้
1. มีความซื่อ สัต ย์สุจริต มี ความตรงต่อ เวลา
เคารพและปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บหรื อ
ข้อบั งคั บต่ าง ๆ ของห้ องปฏิ บัติ การและ
ภาควิชา
2. อธิ บ ายความรู้ หลั ก การหรือ ทฤษฎี ท าง
ชี ว เคมี ที่ น าไปใช้ ในการท าปฏิ บั ติ ก าร
ทดลองได้
3. ปฏิ บั ติ ก ารทดลอง รวมทั้ ง ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
วิท ยาศาสตร์ ในการศึ กษาทางชีว เคมี ไ ด้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. วิเคราะห์ วิจารณ์และสรุป ผลการทดลอง
จากการทาปฏิบั ติการได้ อย่างถูก ต้องตาม
หลักการทางชีวเคมี
5. นาเสนอข้ อมู ล ผลการทดลองและเขี ย น
รายงานการทดลองได้อย่างครบถ้วน
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เมแทบอลิซึ มของสารชี วโมเลกุ ลในการ
วิเคราะห์ระดับพลังงานได้

✓

✓

✓

ชุดวิชา ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการห้อ งปฏิ บัติจุลชีววิ ทยาและการวิเคราะห์ข้อมูล จานวน 8 หน่วยกิต
คาอธิบายชุดรายวิชา: แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และการดาเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
เพื่อความปลอดทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติจุลชีววิทยา การใช้เครื่องมือพื้นฐานและ
ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือพื้นฐาน และ ออกแบบการทดลองด้วยหลักการทางสถิติ
วจช303
พื้ น ฐานทางสถิ ติ การตั้ ง และการ 1. เข้าใจและอธิบายข้อมูล ด้วยหลั กพื้นฐาน 1.รู้และความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อ
สถิติทาง
ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ทางสถิติ
ความปลอดทางชีวภาพ การรักษาความ
จุลชีววิทยา
ข้ อ มู ล และตั ว อย่ า งข้ อ มู ล ท างจุ ล 2. นาเสนอข้ อมู ลในรูป แบบต่ างๆ ได้อ ย่า ง ปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการระบบ
3(2-3-4)
ชี ว วิ ท ย า ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม ชัดเจน
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุล
แปรปรวน การหาความสัม พั นธ์ การ 3. แก้ปัญหาโจทย์ทางชีวสถิติ
ชีววิทยา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิเ คราะห์ ส มการถดถอยและวิ ธี ก าร 4. ออกแบบการทดลอง วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จุลินทรีย์
ออกแบบการทดลองทางสถิ ติ และมี และแปลผลข้อมูลได้
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานและ
ปฏิบั ติก ารที่ สอดคล้ องกั บเนื้ อหาภาค
เครื่องมือชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ที่
บรรยาย
เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
วจช371
แนวทางปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ 1. รู้ แ ละความเข้ า ใจแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ และปลอดภัย
ความปลอดภัยทาง
จุลิ นทรี ย์แ ละการด าเนิน งานวิจัย ให้ ความปลอดทางชีว ภาพ และการรั ก ษา 3. สามารถออกแบบการทดลองเพื่อการ
ชีวภาพและการจัดการ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เชื้ อ โรค
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ รวมถึ ง วิจัย นาเสนอผล และวิเคราะห์ผล ได้
ห้องปฏิบัติการ
อย่างถูกต้อง
และพิษจากสั ตว์ พ.ศ. 2558 แนวทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์
จุลชีววิทยา
ปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ด้ า น 2. มีทัก ษะการด าเนิ นการตามหลั กการด้า น
3(2-3-4)
เทคโนโลยี ชีว ภาพสมั ยใหม่ หลั กการ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
เกี่ ย วกั บ การจั ด การ ระบบคุ ณ ภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ
มาตรฐานเป็ นไปตามห้ องปฏิ บัติ ก าร 3. รู้ แ ละความเข้ า ใจการจั ด การระบ บ
ทดสอบและสอบเที ย บตามระบบ คุณภาพมาตรฐานเป็ นไปตามห้อ งปฏิบั ติ
ISO/IEC 17025 ร ะ บ บ ป ร ะ กั น ระบบประกั นคุ ณภาพห้ อ งปฏิบั ติ การจุ ล
คุ ณภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ย า ชี ว วิ ท ยา การควบคุ ม คุ ณ ภาพภาย 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
ถูกต้องของวิธีท ดสอบทางจุลชี ววิทยา
การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภ าย ใ น
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารแ ละ ก ฎห มาย ที่
เกี่ยวข้องจุลินทรีย์

วจช391
การใช้เครื่องมือทาง
จุลชีววิทยา
2(1-3-2)

ห้อ งปฏิบั ติก าร รวมการตรวจสอบความ
ถูก ต้ อ งของวิ ธีท ดสอบทางจุ ล ชี ว วิท ยา
และการสอบเทียบเครื่องมือพื้นฐาน

ทฤษฎี วิ ธี ก ารใช้ แ ละการดู แ ลรั กษา 1.มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่ องมือ พื้น ฐานและเครื่องมือ ชั้น สู ง พื้ น ฐ าน แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ ชั้ น สู ง ท า ง
ที่เกี่ยวข้อ งทางด้านจุลชีววิท ยา และมี วิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ จุลชีววิทยาได้
ปฏิบั ติก ารที่ สอดคล้ องกั บเนื้ อหาภาค อย่างถูกต้องปลอดภัย
บรรยาย
2.มีทักษะในการดูแลรักษาเครื่องมือได้
อย่างถูกวิธี เพิ่มพูนประสบการณ์ในการ
ใช้เครื่องมือชั้นสูงและสามารถ
ประยุกต์ใช้หรือนาไปต่อยอดงานวิจัย
ต่อไปได้
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

ชุดยวิชา การวิจัยและประมวลความรู้ทางจุลชีววิทยา จานวน 5 หน่วยกิต
คาอธิบายชุดรายวิชา: หลักการและทฤษฎีทางจุลชีววิทยา การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ดาเนินการวิจัยทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ปัญหา
ทางจุลชีววิทยา และประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
วจช481 โครงงานทาง ทฤษฎี การป ระมวลความรู้ การ 1. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล ชี ว วิ ท ย า 1. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล ชี ว วิ ท ย า
จุลชีววิทยา
ค้ น คว้ า วิ จัย ปั ญ หา ด าเนิ น การวิ จัย
พื้นฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์
พื้นฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์
2(0-6-0)
และสรุป และการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผล 2. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการใช้ เครื่ อ งมื อ 2. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
การทดลองแล้ ว น ามาเรี ย บเรี ย งเป็ น
พื้ น ฐ าน แ ละ เค รื่ อ งมื อ ชั้ น สู ง ท า ง
พื้ น ฐ าน แ ล ะเค รื่ อ งมื อ ชั้ น สู งทา ง
รายงาน พร้ อ มทั้ ง สอดแทรกความ
วิทยาศาสตร์ที่เ กี่ยวข้อ งกับ จุล ชีววิ ทยา
วิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับจุ ลชีว วิทยา
รับ ผิด ชอบต่อ ตนเองและสัง คมทั้ งใน
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ด้ า น ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า เค รื่ อ ง มื อ 3. วิ เ คราะห์ ปั ญ ห าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล 3. วิ เ คราะห์ ปั ญ ห าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล
จรรยาบรรณนั ก วิ จัย ตลอดจนการ
ชีว วิท ยา และใช้ ความรู้แ ละทั กษะทาง ชีววิทยา และใช้ความรู้และทัก ษะทางจุ ล
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
จุลชี ววิ ทยาในการการแก้ ไขปั ญ หาทาง ชีว วิ ท ยาในการการแก้ ไขปั ญ หาทางจุ ล
จุลชีววิทยาได้
ชีววิทยาได้
4. ด าเนิ น งานวิ จัย ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาโดย 4. ด าเนิ น งานวิ จัย ทางจุ ล ชี ว วิ ท ย าโดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล
ชีว วิท ยา และเลือ กใช้เ ครื่ องมื อ ทางจุ ล
ชีววิ ทยา และเลือ กใช้เครื่อ งมือ ทางจุ ล
ชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม
ชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม
5. มี ความรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ เชื้ อ จุ ลิน ทรี ย์ 5. มี ความรู้แ ละทั ก ษะการใช้ เชื้ อจุ ลิ นทรี ย์
และการจั ด การเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง และการจั ด การเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและปลอดภัย
ถูกต้องและปลอดภัย
6. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บท ความท างวิ ช าการ 6. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บท ความทางวิ ช าการ
วิเ คราะห์ แ ละน าเสนอด้ วยสื่ อได้ อย่ า ง วิเ คราะห์ แ ละน าเสนอด้ ว ยสื่ อ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
เหมาะสม
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✓

✓

✓

✓

✓

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

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

การค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และ 1. ประมวลความรู้ท างวิ ทยาศาสตร์พื้นฐาน
นาเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยา
และความรู้ ท างจุ ล ชี ว วิ ท ยาทั้ ง ทฤษฎี
ที่ทนั สมัย วิจารณ์แนวคิด วิธีการ และ
และปฏิ บั ติ เพื่ อ ใช้ใ นการอ่ า นและท า
ผลการศึกษาของบทความวิจัย
ความเข้าใจบทความวิจัยภาษาอังกฤษ
2. สามารถวิจารณ์ เนื้อ หาของบทความวิจัย
โดยบูรณาการความรู้ทางจุลชีว วิทยากั บ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถสืบ ค้ น ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตร์และแหล่งความรู้อื่นๆ
4. น าเสนอข้ อ มู ล ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาได้ ด้ ว ย
ตั ว เอง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี
จริยธรรมทางวิชาการ
การสอบประมวลความรู้ในรายวิชา
1. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล ชี ว วิ ท ย า
เฉพาะด้าน ทางสาขาจุลชีววิทยาเพื่อ
พื้นฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์
เตรียมพร้อมก่อนจบการศึกษาโดย
2. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการใช้ เครื่ อ งมื อ
สอบทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
พื้ น ฐ าน แ ละ เค รื่ อ งมื อ ชั้ น สู ง ท า ง
และการประเมินผลการเรียนเป็น
วิทยาศาสตร์ที่เ กี่ยวข้อ งกับ จุล ชีววิ ทยา
สัญลักษณ์ S หรือ U
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
3. วิ เ คราะห์ ปั ญ ห าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล
ชีววิ ทยา และใช้ค วามรู้ทางจุล ชีววิ ทยา
ในการให้แนวทางการแก้ไขปัญหาได้
4. มี ความรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ เชื้ อ จุ ลิน ทรี ย์
และการจั ด การเชื้ อจุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและปลอดภัย
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ชุดวิชา ฝึกงาน 1 จานวน 4 หน่วยกิต
คาอธิ บายชุดรายวิ ชา: นิสิ ตได้เ รียนรู้การทางานในสถานที่ ทางานจริง เช่ น สถานประกอบการประเภทโรงงานหรือบริษัท ศูนย์ วิจัย ของภาครัฐและเอกชน
โรงพยาบาล ห้อ งวิ จัย ของมหาวิท ยาลัย ชั้น นาในประเทศ เป็ นต้ น เพื่อ ให้ นิสิ ตพั ฒ นาตนเองและเตรี ยมพร้ อมให้มี ค วามสามารถในการทางานหลัง จากจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตมีคุ ณธรรมจริยธรรมและมีทัก ษะสื่อสาร เพิ่มพู นทักษะทางปัญญา นาความรู้ด้านจุลชีววิท ยาที่เรีย นไปในระดั บชั้นปี ที่ 1-3 ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
วจช499 ฝึกงาน
การฝึ ก ให้ นิ สิ ต ได้ เรี ย นรู้ ก ารท างาน 1. ได้เห็น ความเชื่อมโยงระหว่ างความรู้ทาง 1. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล ชี ว วิ ท ย า ✓
2(0-6-0)
พัฒ นาตนเองให้ มี คุ ณธรรมจริ ย ธรรม
ทฤษฎีและการนามาประยุ ต์ใช้ให้เกิดผล
พื้นฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์ และได้
และมีทั กษะสื่อสาร เพิ่มพู นทัก ษะทาง
ในทางปฏิบัติ
เห็ นความเชื่ อ มโยงระหว่า งความรู้ท าง
ปัญ ญา น าความรู้ ด้านจุล ชี ววิ ท ยาไป 2. มี ค วามคิ ด ขั้ น ต้ น ในการน าความรู้ ท าง
ทฤษฎีและการนามาประยุต์ใช้ให้เกิดผล
ใช้ในการปฏิ บัติง าน โดยกาหนดให้ มี
ทฤษฎีมาใช้เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
ในทางปฏิบัติ
จานวนชั่ ว โมงฝึ ก งานไม่ น้ อ ยกว่า 90 3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ 2. มี ค วามคิ ด ขั้ น ต้ น ในการน าความรู้ ท าง
ชั่ว โมง และการประเมิ น ผลการเรี ย น
เทคนิคที่เกี่ยวข้องในสถานที่ฝึกงาน
ทฤษฎี ม า วิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ เ กี่ย วข้ อ ง
เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U
4. เข้ า ใจชี วิ ต การท างานและวั ฒ นธรรม
กับจุลชีววิทยา และใช้ความรู้และทักษะ
องค์กร
ทางจุล ชีววิ ทยาในการแก้ไขปัญ หาทาง
5. พั ฒ นาความสามารถในการปรั บ ตั ว ให้
จุ ล ชี ว วิ ท ยาและใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ น าหรื อ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ปรับปรุงการฝึกงาน
6. ฝึก ฝนความอดทน การมีวิ นัย และความ 3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุป กรณ์ และ
ซื่อสัตย์
เทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน ห้ อ งวิ จัย และ
สถานที่ฝึ กงาน ตลอดจนการท างานกั บ
วจช493 ทั กษะเตรีย ม การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออกไป 1. มี ทั ก ษะความรู้ ใ นการเขี ย นประวั ติ ย่ อ
จุลินทรีย์อย่างปลอดภัย
ความพร้ อ มเพื่ อ การ ท างานในหน่ ว ย งานทั้ ง ภาครั ฐ และ
สาหรับสมัครงาน เทคนิค การสมัค รงาน
ทางาน 1(1-0-2)
เอกชน ฝึ ก ทัก ษะในการเขีย นประวั ติ
และการสัมภาษณ์งาน
4. เข้ า ใจชี วิ ต การท างานและวั ฒ นธรรม
องค์ กร เพื่อพั ฒนาความสามารถในการ
ย่อสาหรับสมัค รงาน เทคนิคการสมัค ร 2. มีความรู้พื้นฐานด้า นความปลอดภั ยในที่
ปรับตัวให้ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
งานและการสั ม ภาษณ์ งาน ตลอดจน
ทางานและจริยธรรมในการทางาน
ฝึก ทั ก ษะการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและ 3. มี ทั ก ษะความรู้ ในการน าเสนอผลงาน 5. ฝึก ฝนความอดทน การมี วินั ยและความ
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✓

✓

✓

✓

การปรั บตัวสู่ สงั คมการทางานและการ
และการเขียนรายงานวิชาการ
ซื่อสัตย์
ประเมิน ผลการเรียนเป็น สัญ ลักษณ์ S 4. มี ทั ก ษ ะความเข้ า ใ จใน การพั ฒ น า
หรือ U
บุค ลิ กภาพและการปรับ ตั วสู่ สัง คมการ
ทางาน
5. ฝึ ก ฝนความอดทน การมี วิ จัย ความ
ซื่อสัตย์และการตรงต่อเวลา
ชุดวิชา ฝึกงาน 2 จานวน 3 หน่วยกิต
คาอธิบายชุดรายวิชา: นิสิ ตค้น คว้ าหรือ วิจัย ทางจุลชี ววิท ยาตามความสนใจ ความถนัด สามารถประยุกต์ ใช้ห ลักการทางจุ ลชีว วิทยาในการศึ กษา การวิจัย
การแก้ปัญหา การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลงาน ตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
วจช 484 การศึ ก ษ า การค้ น คว้ าหรื อ วิจัย ทางจุ ล ชี ว วิท ยา 1. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล ชี ว วิ ท ย า 1. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล ชี ว วิ ท ย า ✓
อิส ระทางจุล ชี ววิ ท ยา ตามความสนใจ ความถนั ด ของนิ สิ ต
พื้นฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์
พื้นฐานและจุลชีววิทยาประยุกต์
1(0-3-0)
การป ระยุ กต์ ใช้ ห ลั ก การท างจุ ล 2. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการใช้ เครื่ อ งมื อ 2. มี ความรู้ และทั กษะในการใช้ เครื่ องมื อ
ชี ว วิ ท ยาในการศึ ก ษา การวิ จัย การ
พื้ น ฐาน แ ล ะเค รื่ อ งมื อชั้ น สู งท า ง
พื้ น ฐาน แล ะเค รื่ อ งมื อชั้ น สู งท าง
แก้ปญหา การสรุป และวิเคราะห์ขอมู ล
วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อ งกั บจุ ลชี ววิท ยา
วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกั บจุลชี ววิทยา
การนาาเสนอผลงาน ตลอดจนปลูกฝั ง
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ความรับ ผิด ชอบ และจรรยาบรรณใน 3. วิ เ คราะห์ ปั ญ ห าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล 3. วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล
วิช าชี พ และการประเมิ น ผลการเรีย น
ชีว วิท ยา และใช้ ความรู้ และทัก ษะทาง
ชีววิ ทยา และใช้ความรู้ และทัก ษะทาง
เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U
จุล ชี ว วิท ยาในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางจุ ล
จุลชีว วิทยาในการการแก้ไขปั ญหาทาง
ชีววิทยาได้
จุลชีววิทยาได้
4. ด าเนิ น งานวิ จัย ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาโดย 4. ด าเนิ น งาน วิ จั ย ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาโดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางจุ ล
ชีว วิท ยา และเลือ กใช้เ ครื่ อ งมื อทางจุ ล
ชีววิ ทยา และเลื อกใช้เครื่ องมื อทางจุ ล
ชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม
ชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม
5. มี ความรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ เชื้ อ จุ ลิน ทรี ย์ 5. มีค วามรู้แ ละทัก ษะการใช้ เชื้ อจุ ลิน ทรี ย์
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✓

✓

✓

✓

✓

และการจั ด การเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
และการจั ด การเชื้ อ จุลิ น ทรี ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและปลอดภัย
ถูกต้องและปลอดภัย
6. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บท ความท างวิ ช าการ 6. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บทความทางวิ ช าการ
วิเ คราะห์ แ ละนาเสนอด้ ว ยสื่ อ ได้ อ ย่ า ง
วิเคราะห์ และน าเสนอด้ วยสื่ อได้ อ ย่า ง
เหมาะสม
เหมาะสม
✓
วจช483 สัมมนาทาง การค้น คว้ า วิเ คราะห์ อภิ ปราย และ 1. ประมวลความรู้ท างวิ ทยาศาสตร์พื้นฐาน
จุลชีววิทยา 2
นาเสนอบทความวิจัยทางจุลชีววิทยาที่
และความรู้ ท างจุ ล ชี ว วิ ท ยาทั้ ง ทฤษฎี
1(0-2-1)
ทัน สมัย ตลอดจนเรีย นรู้ รูป แบบและ
และปฏิ บั ติ เพื่ อ ใช้ ใ นการอ่ านและท า
เทคนิคการนาเสนอให้น่าสนใจ
ความเข้าใจบทความวิจัยภาษาอังกฤษ
2. สามารถเข้ าใจเนื้อ หาของบทความวิ จัย
โดยบู รณาการความรู้ท างจุล ชีววิท ยากั บ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถสืบ ค้ น ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตร์และแหล่งความรู้อื่น ๆ
4. นาเสนอข้อ มูลทางจุลชี ววิท ยาได้อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี จริ ย ธรรมทาง
วิชาการ
ชุดวิชา สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
คาอธิ บายชุดรายวิ ชา: หลัก การกระบวนการและขั้น ตอนของสหกิ จศึกษา การเตรียมความพร้อ มก่อ นออกไปปฏิบัติ งาน ณ สถานประกอบการ การปฏิบั ติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย ตลอดจนการมีความรู้ที่จาเป็ นทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ งานในสาขาวิชาทางจุลชีววิทยา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปประกอบอาชีพ
วจช491 เตรียม
การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออกไป 1. อธิ บายและเข้ าใจหลั กการกระบวนการ 1. เข้ าใจหลั ก การ กระบวนการ ขั้ น ตอน ✓
สหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานในในหน่ วยงานของราชการ
และขั้ น ตอนของสหกิ จศึก ษาตลอดจน
ของสหกิ จศึ ก ษา ตลอดจนปฏิ บั ติ ต าม
1(1-0-2)
หรื อ เอกชน ความหมายสหกิ จศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของสถาน
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

วจช492
สหกิจศึกษาทาง
จุลชีววิทยา
6(0-18-0)

ระเบียบข้อบังคั บเกี่ยวกับสหกิ จศึกษา 2. มี ทั ก ษะความรู้ ใ นการเขี ย นประวั ติ ย่ อ
ประกอบการและมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า ง
ความรู้ พื้ น ฐานและการเตรี ย มตั ว
สาหรับสมัครงาน เทคนิค การสมัค รงาน
เคร่งครัด
ตลอ ดจน ความรู้ ที่ จ าเป็ นใ นก าร
และการสัมภาษณ์งาน
2. มี ทั ก ษะความรู้ ความเข้ า ใจ และการ
ปฏิบัติงาน
3. มีความรู้พื้นฐานด้า นความปลอดภั ยในที่
ป ฏิ บั ติ ก ารใ น หั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
ทางานและจริ ยธรรมในการท างานเมื่ อ
มอบหมายจากสถานประกอบการ และ
เข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
เชือ่ มโยงองค์ค วามรู้ที่ มีสู่ การปฏิบั ติส ห
4. มี ทั ก ษะความรู้ ในการน าเสนอผลงาน
กิจศึกษา
และการเขี ยนรายงานวิชาการ ตลอดจน 3. มี ทั ก ษะทางการสื่ อ สาร การติ ด ต่ อ
เผยแพร่ ค วามรู้ ีได้
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสหกิ จ
ประสาน งาน ตลอดจน ทั ก ษ ะทาง
ศึกษาได้
เทคโนโลยีและไอที (IT)
5.มี ทั ก ษ ะค ว ามเข้ าใ จใ น ก ารพั ฒ น า 4. มี ทั ก ษะความรู้ ใ นการน าเสน อผลงาน
บุค ลิ กภาพและการปรับ ตั วสู่ สัง คมการ
และการเขี ย นราย งาน วิ ช าการ และ
ทางาน
สามารถเผยแพร่ค วามรู้ ท่ไี ด้ป ฏิ บัติ งาน
สหกิจศึกษาสู่สาธารณชน
✓
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ วิ จัย ใน 1. มี ทั ก ษะความรู้ ความเข้ า ใจ และการ
หน่ว ยงานของราชการหรื อเอกชนที่ มี
ป ฏิ บั ติ ก าร ใ น หั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
การด าเนิ น งานเกี่ ย วข้ อ งกับ สาขาจุ ล
มอบ หมาย จากสถานประกอบ การ
ชี ว วิ ท ย า เป็ นระย ะเวลา 1 ภ าค
ตลอดจนสามารถเชื่อ มโยงองค์ ความรู้ ที่
การศึ ก ษา โดยนิ สิ ต จะต้ อ งผ่ า นการ
มีสู่ ก ารปฏิ บั ติ จริ ง ในการปฏิ บั ติ ส หกิ จ
อบรมเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า ร่ ว ม
ศึกษา
โค ร ง ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ก่ อ น ไ ป 2. ส ามารถ วาง แผ น งาน วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
ปฏิบัติงาน จั ดทาเค้าโครงงานวิจัยและ
มอบ หมาย และด าเนิ น การให้ เ สร็ จ
เสนอหั วข้ อ วิ จัย ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ละ
สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนด
เป็ น ไ ป ต าม ค ว า ม ต้ อ งก า รข อ ง 3. สามารถปรั บ ตั ว ในการท างานร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงาน จานวนชั่ ว โมงฝึ ก งานไม่
ผู้ อื่ น และมี ค วามเข้ า ใจในวั ฒ นธรรม
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✓

✓

✓

✓

✓

รายวิชา

น้อยกว่า 16 สัป ดาห์ หรื อไม่ น้อยกว่ า
300 ชั่ ว โมงและการประเมิ น ผลการ
เรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U

องค์ก ร ตลอดจนปฏิบั ติตามกฎระเบีย บ
และข้ อ บั ง คั บ ของสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัย
4. มี ทั ก ษะท างการสื่ อ สาร การติ ด ต่ อ
ประสานงาน ตลอ ดจนทั ก ษ ะทาง
เทคโนโลยีและไอที (IT)
5. มี ทั ก ษะความรู้ ในการน าเสนอผลงาน
และการเขี ยนรายงานวิชาการ ตลอดจน
เผยแพร่ ค วามรู้ ีได้
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสหกิ จ
ศึกษาได้

คาอธิบายรายวิชา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
(CLOs )

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุดรายวิชา
(MLOs )

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลั กสู ตร (ELOs)

วิชาเฉพาะด้านเลือก
1
ชุดวิชา ชีววิทยาของเซลล์ จานวน 6 หน่วยกิต
คาอธิ บายชุดรายวิ ชา: ความรู้พื้นฐานเกี่ย วกับ โครงสร้างของเซลล์ ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้ างและการทางานของออร์แกเนลล์ของ
เซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พั นธุศาสตร์โมเลกุ ล วัฏจักรเซลล์ และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบภู มิคุ้มกั น
ของเซลล์ การเจริญ เติ บโตของเซลล์พืช สัต ว์ รา และ แบคทีเ รีย วัฎ จัก รของเซลล์ พัฒ นาการของเซลล์ หลั กการในการเพาะเลี้ ยงเซลล์ ทัก ษะในการใช้
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ การทาให้ปลอดเชื้อ การเลือกชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล์และการเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ
ชว203
ความรู้พื้นฐานเกี่ย วกับ โครงสร้างของ 1. มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแ ค 1. อธิ บ าย และแย กความแตกต่ า งของ ✓
ชีววิทยาของเซลล์
เซลล์ ยู แ คริ โอต เซลล์ โพรแคริ โอต
ริ โอต เซลล์ โพรแคริ โอต และไวรั ส
โครงสร้างของเซลล์ยูแ คริโอต เซลล์โพร
4(4-0-8)
และไวรั ส โครงสร้ างและการทางาน
โครงสร้าง
แคริโอต และไวรัส
ข อ ง อ อ ร์ แ ก เ น ล ล์ ข อ ง เซ ล ล์ 2. มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การท างานของออร์ 2. ทราบถึ งโครงสร้ า งและการท างานของ
องค์ ป ระกอบของเซลล์ พั น ธุศ าสตร์
แกเนลล์ ข องเซลล์ องค์ ป ระกอบของ
ออร์ แ กเนลล์ ข องเซลล์ องค์ ป ระกอบ
163

2

3

✓

4

5

6

โมเลกุล วัฏจั กรเซลล์ และการควบคุ ม
เซลล์
ของเซลล์
การเปลี่ ย น สภาพ ของเซลล์ การ 3. มีความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุล
3. อธิ บายถึ งหลัก การเกี่ ยวกับ พั นธุ ศาสตร์
บาดเจ็บ และการแก่ ข องเซลล์ ระบบ 4. มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ วั ฏ จั กรเซลล์ แ ละการ
โมเลกุ ล วั ฏ จัก รเซลล์ แ ละการควบคุ ม
ภู มิ คุ้ ม กั น ของเซลล์ และเทคโนโลยี
ควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การ
การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็ บ
ของเซลล์
บาดเจ็ บ และการแก่ ข องเซลล์ ระบบ
และการแก่ ข องเซลล์ ระบบภูมิ คุ้ ม กั น
ภูมิคุ้ม กันของเซลล์ และเทคโนโลยีของ
ของเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์
เซลล์
4. ประยุกต์ ใช้ค วามรู้เกี่ย วกับ ชีววิ ทยาของ
5. สามารถสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ ทักษะในการ
เกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์
ใช้อุ ปกรณ์ ในห้อ งปฏิบั ติก ารเพาะเลี้ย ง
เซลล์ การท าให้ ป ลอดเชื้ อ การเลื อ ก ✓
วจช204
การเจริญ เติบ โตของเซลล์ พืช สัต ว์ รา 1. มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเจริ ญ เติ บ โตของ
ชนิด ของอาหารเลี้ย งเซลล์ และการเก็ บ
หลักการเพาะเลี้ยง
และ แบคที เ รี ย วั ฎ จั ก รของเซลล์
เซลล์พืช สัต ว์ รา และ แบคทีเ รี ย วั ฎ
เซลล์
พัฒ นาการของเซลล์ หลัก การในการ
จั ก รของเซลล์ พั ฒ นาการของเซลล์
รัก ษาเซลล์ ช นิ ดต่ า งๆ เพื่ อ น าไปใช้ ใ น
อนาคตได้
2(2-0-4)
เพาะเลี้ ย งเซลล์ ทั ก ษ ะใ นการใ ช้
หลักการในการเพาะเลี้ยงเซลล์
อุป กรณ์ ใ นห้ องปฏิ บัติ ก ารเพาะเลี้ ย ง 2. ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 5. อธิ บ ายถึง การเจริญ เติ บโตของเซลล์ พื ช
สั ต ว์ รา และ แบคที เรี ย วั ฎ จั ก รของ
เซลล์ การท าให้ป ลอดเชื้ อ การเลื อ ก
เพาะเลี้ ย งเซลล์ การท าให้ ป ลอดเชื้ อ
เซลล์ พัฒนาการของเซลล์ได้
ชนิ ด ของอาหารเลี้ ย งเซลล์ แ ละการ
การเลือกชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล์และ
เก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ
การเก็บรักษาเซลล์ชนิดต่างๆ
3. สามารถสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เกี่ย วกั บ การเพาะเลี้ ยงเซลล์ช นิ ดต่ างๆ
และนาเสนอด้วยสื่อได้อย่างเหมาะสม
ชุดวิชา จุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต
คาอธิบายชุดรายวิชา: ชนิดของจุลิน ทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสีย ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษ และการเกิด โรคเนื่องจาก อาหารเสี ย
ความปลอดภัย ในอาหาร การปฏิ บัติ ที่ดี ในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุดวิ กฤติที่ต้ องควบคุม ในการผลิ ตอาหาร การสุ ขาภิบ าลของโรงงานผลิต อาหาร
การควบคุมและการประกั นคุณภาพ การจัด การระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร การน าจุลิน ทรีย์ม าใช้ในอุตสาหกรรม
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✓

✓

เพื่อในการผลิตผลิ ตภัณฑ์ชนิดต่างๆ การแยกและคัด เลือกจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธุ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ จากการหมัก บทบาทของจุลินทรี ย์
ในการบาบัดของเสียและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์โดยมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช272
ชนิ ด ของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ 1.อธิ บายชนิ ดของจุลิ น ทรี ย์ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ 1.อธิบ ายกระบวนการหมั กในการผลิต เป็ น ✓
จุ ล ชี ว วิ ท ย า ท า ง อาหาร การเสี ย ของอาหาร แล ะ อาหาร การเสี ย ของอาหาร และวิธี ก าร ผลิ ตภั ณฑ์ ต่า งๆ โดยการน าจุ ลิน ทรีย์ ม า
อ า ห าร แ ล ะ ค ว า ม วิธี การถนอมอาหาร การเป็น พิ ษและ ถนอมอาหารได้
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ปลอดภัยทางอาหาร การเกิ ดโรคเนื่ องจากอ าห ารเสี ย 2. อธิ บ าย การเป็ น พิ ษ และการเกิ ด โรค 2. อธิบ ายหลัก การเตรี ยมหัวเชื้อ การเลี้ย ง
3(2-3-4)
ความปลอดภั ยในอาหาร การปฏิบัติ ที่ เนื่องจากอาหารเสียได้
เชื้อ และการเก็บรักษาจุลินทรีย์
ดีใ นกระบวนการผลิ ต การวิ เ คราะห์ 3. เข้าใจและอธิบายความปลอดภัยใน
3. อธิบ ายการปรับ ปรุง สายพั น ธุ์ จุลิ น ทรี ย์
จุ ด วิ ก ฤติ ที่ ต้ อ งควบคุ ม ในการผลิ ต อาหาร การปฏิบัติที่ดีในกระบวนการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
อาหาร การสุขาภิบ าลของโรงงานผลิ ต ผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม 4. อธิบ ายการประยุ กต์ใ ช้จุลิ นทรี ย์เพื่ อการ
อาหาร การควบคุ มและการประกั น ในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของ
บาบั ดทางสิ่ งแวดล้ อมตลอดจนหลัก การ
คุ ณ ภ า พ ก าร จั ด ก า รร ะ บ บ ใ น โรงงานผลิตอาหาร การควบคุมและการ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
โรงงานผลิ ต มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประกันคุณภาพ การจัดการระบบใน
5.อธิบ ายชนิด ของจุ ลิน ทรี ย์ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
อาหาร และกฎหมายอาหาร และมี โรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
อาหาร การเสี ยของอาหาร และวิธี ก าร
ปฏิบั ติก ารที่ สอดคล้ องกั บเนื้ อหาภาค และกฎหมายอาหาร
ถนอมอาหารได้
บรรยาย
6. อธิ บ าย การเป็ น พิ ษ และการเกิ ด โรค
วจช277
การนาจุลิ นทรีย์ มาใช้ ในอุต สาหกรรม 1.อธิบายหลัก การพื้ นฐานกระบวนการหมั ก เนื่องจากอาหารเสียได้
✓
จุลชีววิทยา
เพื่ อ ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณฑ์ ช นิ ดต่ า งๆ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆที่ ผ ลิ ต จากจุลิ น ทรี ย์ 7. เข้าใจและอธิบายความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม
การแยกและคั ด เลื อ กจุ ลิ น ทรีย์ การ แล ะมี คว ามรู้ แ ล ะเข้ าใ จใ น กา รน า อาหาร การปฏิบัติที่ดีในกระบวนการ
3(2-3-4)
เพาะเลี้ย ง การปรับ ปรุ งสายพัน ธุ์ โดย จุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
ผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
เน้ นผลิ ต ภัณฑ์ จากการหมัก บทบาท 2. อธิบ ายและมี ความรู้ในการแยกเชื้อ การ
ในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของ
ของจุลินทรีย์ในการบาบัดของเสียและ คั ด เลื อ กจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ศั ก ย ภาพในการ
โรงงานผลิตอาหาร การควบคุมและการ
มลพิษทางสิ่ง แวดล้อม ความปลอดภั ย นามาผลิ ตเป็ นผลิตภั ณฑ์ ต่า งๆ ตลอดจน
ทา งชี ว ภ าพ ขอ งจุ ลิ น ท รี ย์ โด ย มี หลักการเลี้ยงเชื้อ การเตรีย มหัวเชื้อ และ ประกันคุณภาพ การจัดการระบบใน
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ปฏิบั ติก ารที่ สอดคล้ องกั บเนื้ อหาภาค การเก็บรักษาจุลินทรีย์
โรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
บรรยาย
3. อธิ บายและมีค วามรู้ใ นการปรับ ปรุง สาย และกฎหมายอาหาร
พันธุ์จุลินทรีเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
4. อธิ บายและมี ค วามรู้ ในการประยุก ต์ ใ ช้
จุลินทรีย์ใ นสิ่งแวดล้ อมเพื่ อการบาบั ดน้ า
เสีย และเข้าใจหลักการพื้นฐานด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น
ชุดวิชา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ และการป้องกั นตัวเองของโฮสต์ จานวน 5 หน่วยกิต
คาอธิ บายชุดรายวิ ชา: การป้ องกั นตัว เองของโฮสต์ ความรู้ทั่ว ไปเกี่ ยวกั บระบบภู มิคุ้มกั น การตอบสนองของระบบภูมิคุ้ มกัน ต่อเชื้ อก่อ โรคและเซลล์ม ะเร็ ง
ภาวะภูมิ ไวเกิ น ภาวะแพ้ภู มิตั วเอง ความก้ าวหน้าทางด้ านการรั กษาโรคและวัคซี น ระบาดวิท ยาของแบคที เรีย ไวรั ส และราที่มี ความสาคัญทางการแพทย์
ความสั มพันธ์ ระหว่ างโฮสต์และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิ ดโรค การติด ต่อของเชื้อ โรคสู่โฮสต์ ความสามารถในการทาให้ เกิดโรคและอาการของโรค การวินิจฉั ย การ
ป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดจากE รวมถึงหลักการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ
วจช452 การป้องกัน การป้องกัน ตั วเองของโฮสต์ ความรู ้ 1. มีความรูเ้ กี่ ยวกับ การป้องกัน ตัวเองของ 1. อธิ บ ายหลัก การเกี่ ย วกับ การป้อ งกัน ✓
ตัวเองของโฮสต์
ทั่วไปเกี่ ย วกับระบบภูมิ คุ้ ม กัน การ
โฮสต์ ค วามรู ้ ท่ ั ว ไปเกี่ ย วกั บ ระบบ
ตัวเองของโฮสต์ ความรูท้ ่ วั ไปเกี่ย วกับ
2(2-0-4)
ตอบสนองของระบบภู มิ คุ้ ม กัน ต่ อ
ภูมิ คุ้ ม กัน การต อบสนองของระบบ
ระบบภูมิ คุ้ ม กั น การตอบสนองของ
เชือ้ ก่อ โรคและเซลล์ม ะเร็ ง ภาวะภูมิ
ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ เ ชื ้ อ ก่ อ โ ร ค แ ล ะ
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อเชื อ้ ก่ อ โรค แ ละ
ไวเกิ น ภาวะแพ้ ภู มิ ตั ว เอง แล ะ
เซลล์มะเร็ ง ภาวะภูมิไ วเกิน ภาวะแพ้
เซลล์มะเร็ ง ภาวะภูมิไ วเกิน ภาวะแพ้
ความก้าวหน้าทางด้านการรักษาโรค
ภูมิตัว เอง และความก้าวหน้าทางด้า น
ภูมิตัว เอง และความก้าวหน้าทางด้า น
และวัคซีน
การรักษาโรคและวัคซีน
การรักษาโรคและวัคซีนได้
2. ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย 2. ประยุก ต์ใ ช้ค วามรูเ้ กี่ย วกับการป้อ งกัน
ความก้าวหน้าทางด้านการรักษาโรค
ตัว เองของโฮสต์ แ ละระบบภูมิ คุ้ ม กัน
วจช451 จุลชีววิทยา ระบาดวิทยาของแบคทีเรี ย ไวรัส และ 1. มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบาดวิ ท ย าขอ ง
และจุ ลชี ว วิ ท ยาทางการแพทย์เ พื่ อ ✓
ทางการแพทย์
ราที่ มี ค วามส าคั ญ ทางการแพท ย์
แบคทีเรี ย ไวรัส และราที่มี ความส าคั ญ
นาไปใช้ในอนาคตได้
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✓

✓

✓

✓

4(3-3-6)

ภู มิ คุ้ ม กั น ของโฮสต์ ความสั ม พั น ธ์
ทางการแพทย์ ภู มิ คุ้ ม กั น ของโฮ สต์ 3. มีท ักษะในการทดสอบความไวของเชื อ้
ระหว่างโฮสต์และจุ ลินทรีย์ที่ ทาให้เกิ ด
คว าม สั ม พั น ธ์ ระห ว่ างโฮ ส ต์ แ ล ะ
ต่ อ ยาต้ า นจุ ลชี พ และทัก ษะในการ
โรค การติ ด ต่ อ ของเชื้ อ โรคสู่ โฮ สต์
จุลิน ทรีย์ ที่ทาให้เ กิดโรค การติ ดต่อ ของ
ตรวจสอบและวินจิ ฉัยเชือ้ อย่างง่าย
ความสามารถในการท าให้เกิด โรคและ
เชื้อ โรคสู่โฮสต์ ความสามารถในการท า 4. อธิบ ายถึ ง การก่ อ โรค การรัก ษา การ
อาก ารของโรค การวิ นิ จ ฉั ย การ
ให้ เ กิ ด โรคและอาการของโรค การ
ป้อ งกัน และการวิ นิ จ ฉัย โรคได้ อ ย่ า ง
ป้ อ งกั น และการรัก ษาโรคที่ เ กิ ด จาก
วินิจฉั ย การป้อ งกัน และการรักษาโรคที่
ถูกต้อง
จุ ลิ น ท รี ย์ ก่ อ โรค รวมถึ ง หลั ก การ
เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค
ทดสอบความไวของเชื้อ ต่อยาต้า นจุ ล 2. สามารถทดสอบความไวของเชื้ อ ต่ อ ยา
ชีพ
ต้านจุลชี พ และทั กษะในการตรวจสอบ
และวินิจฉัยเชื้อ
3. สามารถสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เกี่ ย วกั บ จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรค การแย ก
จุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร
ชุดวิชา เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ ดีเอ็ นเอและชีวสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
คาอธิบ ายชุดรายวิ ชา: การสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเ อ็นเอและการโคลนยีน การคัด เลือกและตรวจสอบเซลล์ เจ้าบ้ านที่ได้ รับยีน จากสิ่ งมีชีวิ ตชนิด อื่นๆ การเพิ่ ม
ปริมาณดีเ อ็นเอในหลอดทดลองและเทคโนโลยีที่ เกี่ย วข้อ ง การหาล าดับ นิวคลีโอไทด์แ ละเทคโนโลยีก ารวิ เคราะห์ล าดับนิ วคลี โอไทด์ยุค ใหม่ โครงการจีโนม
สิ่งมีชีวิต การบ าบัดด้ว ยยีนและการแพทย์แม่ นยา การดัดแปลงจีโนมและสิ่ งมีชีวิต ดัดแปลงพันธุก รรม เทคนิคและวิธีก ารทางชี วสารสนเทศส าหรั บการศึกษา
พันธุกรรมและกลไกการท างานของยีนและโปรตีน ในสิ่งมีชี วิต เทคโนโลยีขั้ นสูงทางชีวสารสนเทศที่ เป็นปัจจุบัน เน้ นการประยุ กต์ใช้ ทางจุลชี ววิทยาทุกแขนง
เช่น การแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
วจช461 เทคโนโลยี หลั ก การสร้างรีค อมบิ แนนท์ ดี เอ็ น เอ 1. เข้า ใจหลักการสร้า งรีค อมบิ แนนท์ดี เอ็ น 1. เข้ า ใจหลัก การและสามารถสร้า งรี ค อม ✓
รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เวคเตอร์ แผน การโคลนยี น การ
เอ เวคเตอร์ การโคลนยี น ปฏิ กิ ริย า
บิ แ นนท์ ดี เ อ็ น เอและการโคลน ยี น ใน
4(3-3-6)
คัดเลือกและตรวจสอบโคลนที่ต้องการ
ลูกโซ่พอลิเมอเรส การหาล าดับนิวคลีโอ
ห้อ งปฏิ บั ติ การ ตลอดจนการคั ด เลื อ ก
ปฏิ กิ ริย าลู ก โซ่ พอลิ เ มอเรสและการ
ไทด์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ลาดับ นิ
และตรวจสอบเซลล์ เจ้า บ้านที่ไ ด้รับยี น
ประยุ ก ต์ การหาล าดั บ นิ ว คลี โอไทด์
วคลี โอไ ทด์ ยุ ค ใหม่ โครงการจี โน ม
จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ
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✓

✓

✓

✓

และเทคโนโลยี ก ารวิ เคราะห์ ล าดั บ นิ
สิ่งมี ชีวิ ต การบาบั ดด้ วยยีน การแพทย์
วคลี โอไทด์ ยุ ค ใหม่ โครงการจี โนม
แม่ น ย า การดั ดแป ล งจี โน ม แล ะ
สิ่งมีชีวิต การบาบัดด้วยยี น การแพทย์
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
แม่น ยา การดั ดแปลงจี โนม สิ่ งมี ชีวิ ต 2. สามารถใช้ ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล
ดัดแปรพันธุ กรรม และ ชี วสารสนเทศ
ชีววิ ทยาและเครื่อ งมื อวิ ทยาศาสตร์ขั้ น
ศาสตร์เบื้องต้น
สูง ในการศึก ษาทางพั นธุ ศ าสตร์ ระดั บ
โมเลกุล
3. สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
สื บ ค้ น แ ล ะ วิ เ ค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง
พันธุ กรรมของจุลิ นทรี ย์ ท าความเข้าใจ
ผลการวิ เคราะห์ และน าไปใช้ป ระโยชน์
ได้
วจช462 หลักการทาง ฐานข้ อ มู ล ล าดั บ นิ ว คลี โอไทด์ แ ละ 1. เข้ า ใ จหลั ก การของฐานข้ อ มู ล แล ะ
ชีวสารสนเทศศาสตร์ ล าดั บ กรดอะมิ โน ฐานข้ อ มู ล จี โนม
เครื่ องมือ ทางชี วเวชสารสนเทศศาสตร์
2(1-3-2)
การวิ เคราะห์ ลาดับ นิ ว คลี โอไทด์ แ ละ
รวมทั้ง การน ามาประยุ กต์ ใ ช้ใ นการท า
โครงสร้างของดี เอ็ นเอและอาร์ เอ็ นเอ
วิจัย
โด ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เต อ ร์ 2. สืบค้นบทความวิชาการทั่วไป การสืบค้ น
วิเคราะห์ โครงสร้ างและหน้า ที่ โปรตี น
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยี น และโปรตี น จาก
ความสั มพั นธ์ เชิง วิวั ฒนาการในระดั บ
ธนาคารยีนและฐานข้อมูลทางชีวสารสน
โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต
เทศศาสตร์ อื่ น ๆ การส่ ง ข้ อ มู ล เข้ า สู่
ธนาคารยีน การวิเ คราะห์ล าดั บ เบสใน
สารพัน ธุ กรรมและค้ นหาส่ วนประกอบ
ต่างๆ
3. เข้ า ใจหลั ก การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โอมิ ก ส์
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2. ประยุ ก ต์ ใช้ ก ารเพิ่ มปริ ม าณดีเ อ็ น เอใน
หลอดทดลองและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ ง
ก าร ห า ล า ดั บ นิ ว ค ลี โอ ไ ท ด์ แ ล ะ
เทคโนโลยีก ารวิเคราะห์ ลาดับ นิ วคลีโอ
ไทด์ยุคให
3. ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของโครงการ
จีโนมสิ่ ง มี ชีวิ ต การบาบั ด ด้ วยยี น และ
การแพทย์ แ ม่ น ยา การดัด แปลงจี โนม
และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
4. เข้ า ใ จหลั ก การของฐาน ข้ อ มู ล แล ะ
เครื่ องมือ ทางชีว เวชสารสนเทศศาสตร์
รวมทั้ ง การนามาประยุ ก ต์ใ ช้ ในการท า
วิจัยหรือการนาไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ ✓
5. สืบค้นบทความวิชาการทั่วไป การสืบค้ น
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยี น และโป รตี น จาก
ธนาคารยี น และฐาน ข้ อ มู ล ทางชี ว สา
รสนเทศศาสตร์อื่น ๆ การส่งข้ อมูล เข้า สู่
ธนาคารยี น การวิ เคราะห์ ลาดับ เบสใน
สารพัน ธุก รรมและค้น หาส่ว นประกอบ
ต่างๆ
6. เข้ า ใจหลั ก การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โอมิ ก ส์
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลเอพิ เ จเนติ ก ส์ ก าร
วิเคราะห์ก ารถอดรหั สและการแปลรหั ส
ขอ งอ าร์ เ อ็ น เอ กา รท าน าย แ ล ะ

✓

✓

✓

✓

การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เอพิ เจเนติ ก ส์ ก าร
วิเคราะห์ การถอดรหัสและการแปลรหั ส
ขอ งอ าร์ เอ็ น เอ ก ารท า น าย แ ล ะ
วิเ คราะห์โครงสร้า งและหน้ า ที่ข องยี น
และโปรตีน

วิเ คราะห์ โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ของยี น
และโปรตีน

ชุดวิชา จุลชีววิทยาดินและนิเวศวิ ทยา จานวน 6 หน่วยกิต
คาอธิบ ายชุด วิชา: วัฒ นาการของจุ ลินทรี ย์ ชนิ ดและกิจกรรมของจุลิน ทรีย์ นิ เวศวิ ทยาและความหลากหลายของจุลิน ทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในวั ฏจัก ร
หมุนเวียนของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับพืชและสัตว์
✓
วจช471
ชนิ ดและกิจกรรมของจุลิ นทรีย์ ในดิ น 1. อธิบายชนิด บทบาท และเชื่อมโยง
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานของความ
จุลชีววิทยาทางดิน
นิเวศวิท ยาและความหลากหลายของ
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในดิน
หลากหลาย นิเวศวิทยา และ
3(2-3-4)
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นดิ น ความสั ม พั น ธ์ ข อง 2. เข้าใจหลักการและอธิบายเทคนิคใน
วิวัฒนาการของจุลินทรีย์
จุลิ นทรี ย์ใ นดิน ที่ มีบ ทบาทต่อ วั ฏจั ก ร
การศึกษาจุลชีววิทยาทางดิน
2. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของจุลินทรีย์ที่
หมุนเวียนของแร่ธาตุ จุลินทรีย์หลักใน 3. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
หลากหลาย และปฏิสัมพันธ์ต่อ
ดินและความสั มพั นธ์ต่ อสิ่งมี ชีวิต ชนิ ด
และจุลชีววิทยาทางดิน ได้ตรงตาม
สิ่งแวดล้อม
อื่น เทคนิ ค การศึก ษาจุ ลิ นทรี ย์ ในดิ น
สถานการณ์
3. สืบค้นข้อมูลบทความทางวิชาการและ
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา 4. สืบค้นข้อมูลบทความทางวิชาการและ
นาเสนอเทคนิคในงานวิจัยด้วยสื่ออย่าง
ภาคบรรยาย
นาเสนอด้วยสื่อได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสม
5. วิเคราะห์และอภิปรายบทความ โดย
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์และ
อาศัยความรู้จากบทเรียน
อภิปรายบทความทางวิชาการ
✓
วจช472 นิเวศวิทยา วิ วั ฒ นาการขอ งจุ ลิ นท รี ย์ ค วาม 1. เข้ า ใจหลั ก การพื้ น ฐานของนิ เ วศวิ ท ยา
ของจุลินทรีย์
หลากหลายทางชี วภาพของจุลิ นทรี ย์
และวิวัฒนาการของจุลินทรีย์
3(2-3-4)
สั งค ม จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น แ ห ล่ ง อ าศั ย 2. สามารถอธิ บ ายความหลากหลายและ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งป ระชาก ร
ความแตกต่า งของจุ ลิน ทรีย์ แต่ ล ะกลุ่ ม
จุ ลิ น ท รี ย์ ค วาม สั ม พั นธ์ ร ะห ว่ า ง
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

จุลนิ ทรีย์กับ พืช และ สัตว์ นิเวศวิทยา
ได้
จุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล
3. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ข องจุลินทรีย์ใ น
การหมุนเวียนธาตุในระบบนิเ วศ
4. เข้ า ใจและอธิ บ ายปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
จุ ลิ น ทรี ย์ ด้ ว ยกั น เองและปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งจุ ลิ น ทรี ย์ กั บ สิ่ง มี ชี วิ ต ชนิ ด อื่ น
เช่น พืช สัตว์ หรือ คน เป็นต้น
ชุดวิชา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยกิต
คาอธิบายชุดรายวิช า: ความส าคัญ ของจุลิ นทรีย์ที่ พบในสิ่ งแวดล้อ มทั้ งในดิน น้า อากาศ วั ฏจั กรสาร อุ ปกรณ์แ ละวิธีก ารแยกจุ ลิน ทรีย์ วิวั ฒนาการของ
จุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีว ภาพของจุลิ นทรีย์ สังคมจุลิน ทรีย์ใ นแหล่งอาศั ย ความสัม พันธ์ ระหว่ างประชากรจุลินทรีย์ ความสั มพัน ธ์ระหว่างจุลิ นทรี ย์
กับ พืช และ สัตว์ นิเวศวิทยาจุลนิ ทรีย์ในระดับโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกั บจุลินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพน้าโดยใช้จุลินทรี ย์
บ่งชี้ บทบาทของจุลิน ทรีย์ในบริเวณที่ มีการปนเปื้อน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็ นพิษโดยหลักการทางจุ ลชีววิท ยา และมีปฏิบั ติการในการแยกเ ชื้อจุ ลินทรี ย์
จากธรรมชาติ การศึกษาวัฏจักร และการบาบัดน้าเสีย
วจช476 จุลชีววิทยา บทบาทและความสาคัญ ของจุลิน ทรี ย์ 1. อธิบ ายคุ ณลั กษณะและความส าคัญ ของ 1. มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ พบใ น ✓
การเกษตร
ที่เกี่ยวข้อ งกับการท าเกษตรกรรม การ
จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก า รท า
สิ่งแวดล้ อมและจุลินทรี ย์ที่เกี่ย วข้องกั บ
3(2-3-4)
เพิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร
เกษตรกรรม
การทาเกษตรกรรม
ความสัม พันธ์ระหว่างจุ ลินทรีย์ และพื ช 2. ทราบแนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2. มีทักษะในการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ มี ป ระ โย ช น์ ต่ อ ก า ร
จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
เพาะปลู กและการเลี้ย งสัต ว์เศรษฐกิ จ 3. คั ด แ ย กแล ะเพ าะเลี้ ย งจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ 3. ประยุ กต์ ใช้ ค วามรู้เ กี่ย วกับ เกี่ ย วกั บ วั ฏ
จุลินทรีย์และผลิตผลของจุลินทรีย์ที่ใ ช้
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้
จั ก รสาร อุ ป กรณ์ แล ะวิ ธี ก ารแย ก
ควบคุ ม โรคพื ช และโรคสั ตว์ เศรษฐกิ จ 4. ประยุ กต์ใช้จุลินทรี ย์เพื่อการเพิ่ม ผลผลิ ต
จุ ลิ น ท รี ย์ ก ารเ ป ลี่ ย น แ ป ล งข อ ง
ตัวอย่างธุรกิจการเกษตรจากจุลินทรีย์
ทางการเกษตรได้
สภาพแวดล้อ มที่เ กี่ย วข้ องกั บจุ ลิน ทรี ย์
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✓

✓

✓

5. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บท ความทางวิ ช าการ
การต รว จ สอ บ คุ ณ ภ าพ น้ าโด ย ใ ช้
วิเ คราะห์ แ ละน าเสนอด้ วยสื่ อได้ อย่ า ง
จุลินทรีย์บ่งชี้
เหมาะสม
4. สามารถคัด แยกและเพาะเลี้ ยงจุลิน ทรี ย์
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ✓
วจช475 จุ ล ชี ว วิ ท ย า ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ พบใ น 1. ทราบถึ งความส าคั ญของจุลิ น ทรี ย์ที่ พบ
สิ่งแวดล้อม
สิ่ง แวดล้ อ มทั้ ง ในดิ น น้ า อากาศ วั ฏ
ในสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ในดิ น น้ า อากาศ
การเกษตร
3(2-3-4)
จั ก รสาร อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ารแย ก
สิ่งแวดล้อ มวิ กฤต วัฏ จัก รสาร อุป กรณ์ 5. วิ เค รา ะ ห์ แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ท า ง
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากจุ ลิ น ทรี ย์ และ
จุ ลิ น ท รี ย์ ก ารเป ลี่ ย น แป ลงขอ ง
แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ ย ก จุ ลิ น ท รี ย์ ก า ร
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ เพื่อการเพิ่มผลผลิ ต
สภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับจุลนิ ทรี ย์
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มที่
ทางการเกษตรได้
การตรวจสอบ คุ ณ ภาพน้ าโดย ใ ช้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ จุลิ น ทรี ย์ การตรวจสอบ
จุลินทรีย์บ่ งชี้ บทบาทของจุ ลินทรีย์ใ น
คุณภาพน้ าโดยใช้จุลิ นทรีย์บ่ง ชี้ บทบาท 6. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บท ความทางวิ ช าการ
บริ เ วณที่ มี ก ารปนเปื้ อ น การแก้ ไ ข
ของจุลิ นทรีย์ ในบริ เวณที่มี การปนเปื้อ น วิ เ คราะห์ แ ละน าเสน อด้ ว ยสื่ อ ได้ อ ย่ า ง
สภาพแวดล้ อ มเป็ น พิ ษ โดยหลั ก การ
การแก้ ไขสภาพแวดล้ อ มเป็ น พิ ษ โดย เหมาะสม
ทางจุ ลชี ว วิ ท ยา และมี ป ฏิ บั ติ ก ารใน
หลักการทางจุลชีววิทยา
การแยกเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ จากธรรมชาติ 2. มีทักษะในการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การศึ ก ษาวั ฏ จั ก ร และการบ าบั ด น้ า
สิ่งแวดล้อม
เสีย
3. มีความรู้ เกี่ย วกับ ระบบการบาบัดน้ าเสี ย
และเห็นระบบการบาบัดน้าเสีย
ชุดวิชา พลังงานทดแทนและการฟื้ นฟูสิ่ งแวดล้ อมจากจุลิ นทรีย์ 3 หน่วยกิต
คาอธิ บายชุดรายวิช า: บทบาทของจุลิน ทรีย์ ในกระบวนการผลิต พลัง งานทางเลื อก และการฟื้ นฟูสิ่ งแวดล้อมทางชี วภาพ การประยุกต์ ใช้จุลินทรีย์เพื่ อการ
ผลิตพลังงานทางเลือกและการฟื้นฟูทางชีวภาพ แนวทางการปรับปรุงการผลิตพลังงานทางเลือกและการฟื้นฟูทางชีวภาพ กรณีศึกษา
วจช473 พลังงาน
ทดแทนจากจุลินทรีย์
1(1-0-2)

กระบวนการผลิ ต พลั ง งานเอทานอล 1.เข้ า ใจแนวคิ ด ในการผลิ ต พลั ง งาน เพื่ อ 1.อธิบายบทบาทของจุ ลนิ ทรีย์และหลักการ ✓
ชีวภาพ การปรับ ปรุง ขั้น ตอนการย่อ ย
ความยั่งยืนโดยอาศัยจุลินทรีย์
ในการผลิ ต พลัง งานทางเลื อกและการ
เป็ น น้ าตาล การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน 2. เข้าใจบทบาทของจุ ลินทรีย์ และอธิบาย
ฟืน้ ฟูทางชีวภาพ
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

กระบวนการหมักและการย่ อยน้ าตาล
หลั กการใ นก ารผ ลิ ต พลั งงาน โด ย 2. เข้า ใจการใช้เทคนิค ทางจุล ชีววิ ทยาเพื่ อ
แบบขั้น ตอนเดี ย ว กระบวนการผลิ ต
จุลินทรีย์
การผลิตพลัง งานทางเลือกและการฟื้น ฟู
ก๊าซชี ว ภาพ การผลิ ต ก๊ าซไฮโดรเจน 3.ประยุก ต์ใช้ จุลิ นทรีย์ใ นการผลิต พลัง งาน
โดยชีววิธี
เซลล์พลังงานจากจุลินทรีย์
ทดแทนรูปแบบต่างๆ
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ จุ ลิ น ทรี ย์ เ พื่ อการผลิ ต
4.วิเคราะห์ และออกแบบเพื่อ ปรั บปรุง การ
พลั งงานทางเลื อกและการฟื้น ฟู โดยชี ว
ผลิตพลังงานจากกระบวนการหมัก
วิธี
วจช470
แหล่งที่ มา ลั กษณะ และความเป็นพิ ษ 1.เข้ าใจการวิเ คราะห์ ท างจุ ล ชี ววิ ท ยาเพื่ อ 4. สื บ ค้น บทความ ติ ด ตามความก้า วหน้ า ✓
ทางเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงการผลิ ต
การฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม ของสารมลพิษ หลั กความคิด ด้านการ ระบุ ก ารมี อ ยู่ การเจริ ญ และสั งคมของ
พลั ง งาน ทางเลื อ กและการฟื้ น ฟู ท าง
โดยชีววิธี
ฟื้นฟูสิ่ งแวดล้อมโดยชีววิ ธี จุลิน ทรีย์ ที่ จุลินทรีย์
ชีวภาพ
2(2-0-4)
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก า รน าม าใ ช้ ฟื้ น ฟู 2. อธิ บ าย บท บาทข องจุ ลิ น ท รี ย์ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ใ ช้ พื ช ฟื้ น ฟู หลักการในการย่อยสลายสารมลพิษ
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิธีการทาง 3.ป ระ ยุ กต์ ใ ช้ จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น กา รฟื้ น ฟู
ชีว ภาพในการฟื้ น ฟูสิ่ ง แวดล้อ ม และ สิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา
4.วิเคราะห์แ ละอภิ ปรายจากกรณีศึ กษาใน
การใช้จุลินทรีย์พื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ชุดวิชา เทคโนโลยีการหมัก 6 หน่วยกิต
คาอธิบายชุดรายวิชา: กระบวนการหมักและปัจจั ยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมัก ด้ วยจุลิน ทรีย์ การปรับปรุงจุลินทรีย์เพื่อพั ฒนากระบวนการหมัก ชนิดของ
กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการหมัก อุปกรณ์ประกอบและการทางานของถัง หมัก การทาให้ปลอดเชื้อ การเก็บเกี่ยวและการทาผลิตภั ณฑ์ให้บริ สุท ธิ์
เศรษฐศาสตร์ก ารหมัก การบ าบั ดน้ าทิ้ง ตั วอย่ างของเทคโนโลยี ก ารหมั ก ในปั จจุ บัน มี ป ฏิ บัติ ก ารแยกและคั ด เลื อกเชื้ อ ที่มี ค วามส าคั ญ ทางอุต สาหกรรม
จลนพลศาสตร์ การหมั ก การเลี้ยงเชื้ อในถัง หมักระดับห้อ งปฏิบัติ การ การสกัด แยกและทาให้ บริสุท ธิ์ ชีววิท ยาและเทคโนโลยีชีว ภาพของยีสต์ การจัด จาแนก
นิเวศวิท ยาและความหลากหลาย หลัก การและวิธี ก ารเก็ บ รัก ษา หลั กการเพาะเลี้ย งในอุ ตสาหกรรม การคัด เลื อก การปรั บปรุ งพั นธุ กรรมของยี สต์ และ
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✓

✓

✓

✓

ผลิตภัณฑ์จากยีสต์
วจช474
ยีสต์และยีสต์
เทคโนโลยี
3(2-3-4)

ชีว วิ ท ยาและเทคโนโลยี ชี ว ภาพของ 1. เข้ าใ จ แ ล ะ อ ธิ บ า ย ชี ว วิ ท ย าแ ล ะ 1.อธิ บ าย กระบวนการหมั ก และปั จจั ย ที่ ✓
ยีส ต์ การจั ด จาแนก นิเ วศวิ ท ยาและ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพของยี ส ต์ การจั ด เกี่ ย วข้ อ งใน กระบวน การหมั ก ด้ ว ย
ความหลากหลาย หลัก การและวิธีการ
จ าแ น ก นิ เว ศ วิ ท ย า แ ล ะ ค ว า ม จุลินทรียไ์ ด้
เก็ บ รั ก ษ า ห ลั ก การเพาะเลี้ ย งใ น
หลากหลาย และหลั กการและวิ ธี ก าร 2. เข้ า ใจและประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารปรั บ ปรุ ง
อุ ต ส าหก รรม ก ารคั ดเลื อ ก ก าร
เก็บรักษาได้
จุลินทรียเ์ พื่ อพัฒ นากระบวนการหมัก ได้
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ก รรมของยี ส ต์ และ 2. เข้ าใจและสามารถประยุก ต์ ใช้ หลั กการ อย่างเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์
เพาะเลี้ยงในอุ ตสาหกรรม การคัด เลือ ก 3. เข้า ใจและอธิบ ายชนิดของกระบวนการ
การปรั บ ปรุง พั น ธุ ก รรมของยี ส ต์ และ หมั ก จล น พล ศาสต ร์ ข องก ารห มั ก
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์
อุป กรณ์ ประกอบและการท างานของถั ง
หมั ก การท าให้ ป ลอดเชื้อ การเก็บ เกี่ ย ว
และการทาผลิ ตภัณฑ์ ให้บ ริสุ ทธิ์แ ละการ
✓
วจช 479 เทคโนโลยี ก ระ บ ว น ก าร ห มั ก แ ล ะ ปั จ จั ย ที่ 1.อธิ บ าย กระบวนการหมั ก และปั จจั ย ที่ บาบัดน้าทิ้งได้
การหมัก
เกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการหมั ก ด้ ว ย เกี่ ย วข้ อ งในกระบวน การหมั ก ด้ ว ย 4. อธิบายเศรษฐศาสตร์การหมักได้
5. เข้ า ใจและประยุ ก ต์ ใ ช้ ตั ว อย่ า งของ
3(2-3-4)
จุลิ น ทรี ย์ การปรับ ปรุ ง จุ ลิน ทรี ย์ เ พื่ อ จุลินทรีย์ได้
พั ฒ นากระบวนการหมั ก ชนิ ด ของ 2. เข้ า ใจและประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยีการหมักในปัจจุบันได้
กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ ของ จุลินทรีย์เพื่ อพัฒ นากระบวนการหมัก ได้ 6. เข้ าใ จ แ ล ะ อ ธิ บ า ย ชี ว วิ ท ย าแ ล ะ
เทคโน โลยี ชี ว ภาพของยี ส ต์ การจั ด
การหมั ก อุ ป กรณ์ ป ระกอบและการ อย่างเหมาะสม
ท างานของถั ง หมั ก การท าให้ ป ลอด 3. เข้า ใจและอธิบ ายชนิดของกระบวนการ จาแนก นิเวศวิทยาและความหลากหลาย
เชื้ อ ก า รเก็ บ เกี่ ย ว แ ล ะ ก า รท า หมั ก จล น พล ศาสต ร์ ข องก ารห มั ก และหลักการและวิธีการเก็บรักษาได้
ผลิ ต ภั ณฑ์ ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ เศรษฐศาสตร์ อุป กรณ์ ประกอบและการท างานของถั ง 7. เข้ าใจและสามารถประยุก ต์ ใช้ หลั กการ
การหมั ก การบ าบั ด น้ าทิ้ ง ตั ว อย่ า ง หมั ก การท าให้ ป ลอดเชื้อ การเก็บ เกี่ ย ว เพาะเลี้ ยงในอุ ตสาหกรรม การคัด เลื อ ก
ของเทคโนโลยี ก ารหมั ก ในปั จจุ บัน มี และการทาผลิ ตภัณฑ์ ให้บ ริสุ ทธิ์แ ละการ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ก รรมของยี ส ต์ และ
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์
ปฏิ บั ติ ก ารแยกและคั ด เลื อ กเชื้ อ ที่ มี บาบัดน้าทิ้งได้
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ค ว าม ส าคั ญ ท าง อุ ต ส าห ก ร ร ม 4. อธิบายเศรษฐศาสตร์การหมักได้
จลนพลศาสตร์ การหมั ก การเลี้ย งเชื้ อ 5. เข้ า ใจและประยุ ก ต์ ใ ช้ ตั ว อย่ า งของ
ในถั งหมั ก ระดับ ห้ อ งปฏิ บั ติก าร การ เทคโนโลยีการหมักในปัจจุบันได้
สกั ด แยกและท าให้ บ ริ สุ ท ธิ์ และมี
การศึกษานอกสถานที่
ชุดวิชา การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์จากจุลิ นทรีย์ 6 หน่วยกิต
คาอธิ บายชุ ดรายวิชา: หลัก การและเทคนิค พื้นฐานสาหรับกระบวนการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ อาหารชนิ ดใหม่ การใช้สถิ ติในการวางแผนการทดลองสาหรับงาน
พัฒนาผลิต ภัณฑ์ การประเมินคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ การหาอายุการเก็บ การออกแบบฉลากโภชนา การประเมิน ศักยภาพในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์จากเซลล์
เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุ ลิน ทรี ย์ และผลิ ต ภัณฑ์ที่ ได้ จากการเปลี่ ย นรู ปของสารด้ว ยจุ ลิน ทรีย์ การน าผลิต ภัณฑ์ จากจุลิ น ทรี ย์ไปใช้ ทางการเก ษตร
อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งศึ กษาความหมาย ความส าคัญ ของการตลาด แนวคิดและหลัก การตลาดสมั ยใหม่พฤติก รรมผู้บริ โภค การ
แบ่งส่วนตลาด ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
วจช477
หลั กการและเทคนิ ค พื้ น ฐานส าหรั บ 1.เข้ า ใจและอธิ บ ายหลั ก การและเทคนิ ค 1.เข้ า ใจและอธิ บ ายหลั ก การและเทคนิ ค ✓
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ อ าหาร พื้ น ฐานส าหรั บ กระบวนการพั ฒน า พื้ น ฐาน ส าหรั บ กระบวน การพั ฒน า
อาหาร
ชนิ ด ให ม่ ก ารใ ช้ ส ถิ ติ ใน การวาง ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่
3(2-3-4)
แผนการทดลองส าหรั บ งานพั ฒ นา 2.เข้าใจและสามารถประยุ กต์ใช้สถิ ติในการ 2.เข้าใจและสามารถประยุ กต์ใช้สถิ ติในการ
ผลิ ต ภั ณฑ์ การประเมิน คุ ณภาพของ วางแผนการทดลองส าหรั บ งานพั ฒ นา วางแผนการทดลองส าหรั บ งานพั ฒ น า
ผลิ ต ภั ณฑ์ การหาอายุ ก ารเก็ บ การ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การประเมิ น คุ ณ ภาพของ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การประเมิ น คุ ณ ภาพของ
ออกแบบฉลากโภชนา การประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การหาอายุ ก ารเก็ บ การ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การหาอายุ ก ารเก็ บ การ
ศักยภาพในการจาหน่าย
ออกแบบฉลากโภชนาและการประเมิ น ออกแบบฉลากโภชนาและการประเมิ น
ศักยภาพในการจาหน่าย
ศักยภาพในการจาหน่าย
วจช 478 ผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก เซ ล ล์ เอ น ไ ซ ม์ 1.เข้ า ใจและอธิ บ ายผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากเซลล์ 3.เข้ า ใจและอธิ บ ายผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากเซลล์ ✓
จากจุ ลิน ทรีย์ และการ สารเมแทบอไลท์ จากจุลิ น ทรี ย์ และ เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุลิน ทรี ย์ เอนไซม์ สารเมแทบอไลท์ จากจุลิน ทรี ย์
วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ได้จากการเปลี่ย นรูปของ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของ
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

การตลาด
3(2-3-4)

สารด้ ว ยจุ ลิ น ทรี ย์ การน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ สารด้วยจุลินทรีย์
สารด้วยจุลินทรีย์
จากจุ ลิ น ทรี ย์ ไ ปใช้ ท างการเกษตร 2. เข้ า ใจและประยุ ก ต์ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จาก 4. เข้ า ใจแ ละประยุ ก ต์ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จาก
อุ ต ส าห ก ร รม ก าร แ พ ท ย์ แ ล ะ จุ ลิ น ท รี ย์ ส า ห รั บ ท าง ก าร เก ษ ต ร จุ ลิ น ท รี ย์ ส า ห รั บ ท าง ก าร เ ก ษ ต ร
สิ่งแวดล้อ ม รวมทั้ง ศึก ษาความหมาย อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม
ความส าคั ญ ของการตลาด แนวคิ ด 3. เข้า ใจและสามารถอธิ บ ายความหมาย 5. เข้า ใจและสามารถอธิ บ ายความหมาย
และหลักการตลาดสมัยใหม่พฤติกรรม ความส าคั ญ ของการตลาด แนวคิด และ ความส าคั ญ ของการตลาด แนวคิด และ
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่ วนผสม หลั ก การตลาดส มั ย ใ หม่ พ ฤติ กรรม หลั ก การตลาดส มั ย ใ หม่ พ ฤติ กรรม
ทางการตลาด กลยุ ท ธ์ท างการตลาด ผู้บ ริ โภค การแบ่ ง ส่ วนตลาด ส่ ว นผสม ผู้บ ริ โภค การแบ่ ง ส่ วนตลาด ส่ ว นผสม
อิ ท ธิ พ ลและส ภาพแวด ล้ อ มท าง ทางการตลาด กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด ทางการตลาด กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
เศรษฐกิ จ สั ง คมที่ มี ต่ อ พฤ ติ ก รรม อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ
ผู้บริโภค
สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภ
สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
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