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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Applied Microbiology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(จุลชีววิทยาประยุกต์)
ปร.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์)
Doctor of Philosophy (Applied Microbiology)
Ph.D. (Applied Microbiology)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ทาปริญญานิพนธ์จานวน 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ทาปริญญานิพนธ์และเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทาปริญญานิพนธ์และเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1.1
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2.1
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 2.2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม ครั้งที่
13/2562 เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3 /2563 เมื่อวันที่ 10
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนทั้ งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
8.2 ผู้เชี่ยวชาญและ/หรือที่ปรึกษาทางด้านจุลชีววิทยาในสถาบันวิจัยและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
8.3 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

ผศ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์

2.

อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

3.

อ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร), 2547
M.Agr.Sc. (Applied Biosciences),
2550
D.Agr.Sc. (Applied Biosciences),
2553
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2541
วท.ด. (จุลชีววิทยา), 2548
วท.บ. (ชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2543
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2556

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxxxx

Kyoto University, Japan
Kyoto University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
xxxxxx
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
xxxxxx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้นามาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ป านกลางไปสู่ประเทศที่มี
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รายได้สูง สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ลด
ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ตลอดจนการวางแผน
พัฒนาด้านต่างๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การ
แข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสาคัญที่ประเทศจะต้องมี
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อ
ผลักดันให้เกิดผลสาเร็จ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต
นอกจากนี้แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยังยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ก่อน
หน้านี้ โดยการพัฒนาอยู่บนทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับสังคม
ในปัจจุบัน ทาให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เกิดความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเทศ
ไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก ในลักษณะการบูรณาการ
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอด
การพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการ
ผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) และสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไก
ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบโดยรัฐจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งให้การสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเห็นได้จากการตั้งเป้าหมายในการลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางในการเร่งผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียง
และสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต รวมทั้งเร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้ง
ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี นาไปสู่การขับเคลื่อนของประเทศ ที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเปลี่ยน การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิ ต สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้ นประเทศไทยจึงมีความ
จาเป็นต้องเร่งการพัฒนาและวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 5 กลุ่มเป้าหมาย โดยหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในปัจจุบัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 คือ อาหาร เกษตร และ เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
และกลุ่มเป้าหมายที่ 2 คือ สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & BioMed) เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เนื่องจากองค์ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาเป็น
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5
ฐานความรู้ที่สามารถประยุกต์ และพัฒนาต่อยอดได้ในสาขาต่าง ๆ ทั้ง อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา
และนักจุลชีววิทยาในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งจะ
เป็นกลไกสาคัญในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม และวัฒ นธรรมของประเทศในระยะ 5 ปี มุ่งเน้น ให้ “คนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา”สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ เป็นทั้งคนดี คนเก่ง ที่มีศักยภาพ และความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนาไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมี
จิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทั้งนี้การเร่งพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจาเป็นเร่งด่วนเนื่องจากความก้าวหน้าที่
รวดเร็วของเทคโนโลยี ประกอบกับโครงสร้างของประชากรไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย กาลังแรงงานมีแนวโน้มที่
ลดลง ทาให้แรงงานของประชาชนรุ่นใหม่มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจ
นาไปสู่การเกิดวัฒนธรรมร่วมสมัย ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรม ร่วมกับแผนพัฒนาประเทศที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้การ
เตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงต้องคานึงทั้งด้าน
การศึกษาที่ต้องเน้นความรู้ทั้งวิชาพื้นฐานและการบูรณาการ การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ รวมถึงทักษะด้าน
ภาษา และการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยการ
เตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้
คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และ
มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของ
กาลั งคนด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ มี
ความสอดคล้ องกับ แนวทางการพัฒ นาดังกล่าว ซึ่งเน้นงานวิจัยและพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ สามารถนาไปสู่การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก สามารถประยุกต์ คิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
แก้ปัญหาเชิงบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ได้นาแผนยุทธศาสตร์ 15
ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2564) และ
นโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ ประเทศไทย 4.0 มาเป็นแนวคิดในการกาหนดคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต
และผลการเรียนรู้ เพื่อวางรากฐานให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ มีคุ ณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็น
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สมรรถนะของดุษฎีบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยในฐานะกลไกสาคัญในการจัดการศึกษา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประเทศโดย
ผ่านการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิต ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง ใน
การนาความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นผู้ที่ มีความรอบรู้ และเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งแข่งขันได้ มีเสถียรภาพที่
ยั่งยืนขยายฐานการผลิตใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
และสร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งานและอาหาร รวมทั้ ง รั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างเป็นมิตร นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ดุษฎีบัณฑิต สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งในต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างแท้จริง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพประกอบด้วยคุณธรรม
ธรรม และจริยธรรมสู่สังคมและประเทศเป็นจานวนมาก โดยตระหนักถึงคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงมี
ความเข้มแข็งด้านวิชาการควบคู่กับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้คณาจารย์ของภาควิชาจุลชีววิทยามี
ความพร้อมในการผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ โดยมีคณาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ มี
ประสบการณ์การสอน และผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ผลิตผลงานวิจัย สร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ซึ่งจุดมุ่งหมายทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิ จของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒที่ต้องการผลิต ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศใน
อนาคตดังนั้น ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ผนวกกับการพัฒนานิสิตตามสมรรถนะ
เ ฉ พ า ะ / ค่ า นิ ย ม SCI ซึ่ ง ห ม า ย ถึ ง Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility,
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International Recognition ในการยกระดับคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตไปสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิดสอนให้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ บูรณาการรายวิชาเลือกร่วมกับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา และบางรายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ เปิดสอนรายวิชาเลือกให้กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการ
สอน การออกแบบหลั กสู ตรและสาระรายวิช าในหลั กสู ตร การปรับปรุงหลั กสู ตรให้ มี ความทันสมั ย ตาม
ความก้าวหน้าทางด้านจุลชีววิทยา ทาการประชุม ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
13.3.2 หลักสูตรกากับให้ผู้สอนจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
13.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความทันสมัยตามความก้าวหน้าทางด้านจุลชีววิทยา
13.3.4 หลักสูตรกากับให้ผู้สอนจัดทา มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
13.3.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
13.3.6 ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็นประจาทุกภาคการศึกษา
ให้ผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามวงจร PDCA
13.3.7 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากดุษฎีบัณฑิต
นิสิตปีสุดท้าย นายจ้างผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนาผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
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13.3.8 ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี ตามผลประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิตดุษฎี
บัณฑิต และผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ประยุกต์ความรู้จุ ลชีววิทยาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และ
นวัตกรรมสู่สากล
1.2 ความสาคัญ
เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมของประเทศและโลกในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว การพัฒ นาวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับผู้ นา มี
ศักยภาพสูงสามารถสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์ และพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยี อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติจึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วน ดังนั้นภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ จึงมุ่ง พัฒนาความเป็นเลิ ศ ทาง
วิชาการด้านจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ด้วยการบูรณาการด้านความคิดและหลักการของแต่ละ
รายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและเอื้อต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอื่นที่สัมพันธ์กันได้ เนื่องด้วยจุลินทรีย์
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ มีความสาคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านอาหาร อุตสาหกรรม การเกษตร
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการผลิตพลังงานสะอาด รวมทั้งการสร้างการแข่งขันที่นาไปสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างมีทิศทางที่ส มดุล ทั้งนี้ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่
หลากหลายสาขา จึงได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ เพื่อนาศักยภาพที่มี
อยู่มาช่วยในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน โดยได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ทาการวิจัย และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทาให้มีศักยภาพ นอกจากนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ได้บูรณาการรายวิชาเลือกร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ชีว ภาพ ภาควิช าชีว วิทยาและบางรายวิช าของหลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบั ณ ฑิตสาขาวิช าชี ว ภาพ
การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อขยายฐานความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ทางด้านจุลินทรีย์ในการวิจัยที่
นาไปสู่การปฏิบัติจริง สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การแพทย์ โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และพระราชบัญญัติเชื้อก่อโรคและพิษ
จากสั ตว์ ให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ช าติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ในการขับเคลื่อนประเทศอีกด้วย
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1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลงานทางวิชาการได้ในระดับมาตรฐานสากล
2. มีความเป็นผู้นา และสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทางด้าน
จุลชีววิทยา เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้เชี่ยวชาญด้านแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และพระราชบัญญัติเชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์ รวมทั้งสามารถให้บริการทาง
วิชาการแก่ภาครัฐและเอกชนได้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนทุกปีการศึกษา

1.1 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน
1.2 มีการประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอน

2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
3. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ/ผู้ประกอบการ และการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สังคม
และเศรษฐกิจ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยการวิเคราะห์
และวิจัยตามตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพที่สานักงาน
คณะกรรม การการอุดมศึกษา (สกอ.)
กาหนดเป็นประจา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
ความต้องการของสังคม และประเมิน
หลักสูตรโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(stakeholders)

ตัวบ่งชี้
1.1.1 รายงานผลการเรียนรู้และ/หรือ ผล
การจัดการเรียนการสอน (มคอ. 3-7)
1.1.2 เอกสารการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน/กลยุทธ์ การสอน (มคอ. 3-7)
1.1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร
2.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2.2 เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง/รายงาน
วิจัย

3.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
3.2 เอกสารหลักสูตรปรับปรุง
3.3 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของดุษฎีบณ
ั ฑิต
3.4 การประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก
4. พัฒนา เพิ่มพูนความรู้และ
สนับสนุนบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องให้ได้รับการ
4.1 ร้อยละของการดาเนินการจัดการความรู้
ประสบการณ์แก่บุคลากรที่
เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้บนฐานการ
ตามแผนที่วางไว้
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้ทัน จัดการความรู้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ 4.2 ปริมาณการศึกษา อบรม ประชุมสัมมนา
ต่อกระแสโลกาภิวัฒน์
อบรม ประชุมสัมมนา และวิจยั ฯลฯ สู่
ฯลฯ ของบุคลากร
ตาแหน่งวิชาการรวมทั้งมีการให้ทุน
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ (เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ว ย
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด รวมทั้งมี คุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
เพิ่มเติมดังนี้
แบบที่ 1 เน้นการวิจัย
แบบ 1.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านวิจัยอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานที่ตีพิมพ์ (publication) ใน
วารสารทางวิชาการ หรือมีบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในระดับชาติหรือนานาชาติ และผลงานนั้นต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบที่ 2 มีการเรียนการสอนและทาวิจัย
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แบบ 2.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
แบบ 2.2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป หรือ
2. เป็ น ผู้ ก าลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโททางด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต์ ห รื อ สาขาอื่ น ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผ่านการเรียนในชั้น ปีที่ 1 โดยมีเกรด
เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพสูง และมีความสนใจในสาขาจุ ลชีววิทยาประยุ กต์ ให้
สามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา,
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.3.1.1 นิสิตไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
2.3.1.2 นิสิตมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
แบบ 2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
2.3.2.1 นิสิตไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
2.3.2.2 นิสิตผ่านการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยามาน้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.3.2.3 นิสิตมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา,
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.4.1.1 นิสิตมีความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพไม่เพียงพอต้องลงทะเบียน
และผ่านในรายวิชา จชป 602 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเป็นการลงทะเบียนแบบไม่นับ
หน่วยกิตในปีการศึกษาแรก
2.4.1.2 นิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษน้อยต้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่อาจารย์ที่
ปรึกษาแนะนาและฝึกการให้สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ
แบบ 2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
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2.4.2.1 นิสิตมีความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพไม่เพียงพอ ต้องลงทะเบียน
และผ่านในรายวิชา จชป 602 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
2.4.2.2 นิ สิ ตที่ ผ่ านการเรี ย นในรายวิช าที่ เ กี่ยวข้ องกั บจุล ชี ว วิท ยามาน้ อยกว่ า 6 หน่ว ยกิต ต้อง
ลงทะเบียนและผ่านในรายวิชา จชป 601 แนวคิดทางจุลชีววิทยา โดยเป็นการลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต ในปี
การศึกษาแรก
2.4.2.2 นิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษน้อยต้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่อาจารย์ที่
ปรึกษาแนะนาและฝึกการให้สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
สาหรับนิสิตที่เข้ามาในหลักสูตรแบบ 1.1
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2563
2564
2565
2566
ชั้นปีที่ 1
1
1
1
1
ชั้นปีที่ 2
1
1
1
ชั้นปีที่ 3
1
1
รวม
1
2
3
3
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
1
1

2567
1
1
1
3
1

สาหรับนิสิตที่เข้ามาในหลักสูตรแบบ 2.1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2563
2
2
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
2
2

2567
2
2
2
6
2

2563
2
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2
2
2
2
2
2

2567
2
2

สาหรับนิสิตที่เข้ามาในหลักสูตรแบบ 2.2
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
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จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2563
2
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2
2
2
4
6
8
2

2567
2
2
8
2

หมายเหตุ: จานวนรับ แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 รวมจานวน 5 คน โดยแต่ละแผนการรับสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ โดยมีแผน
ในการรับผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1, แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 รวมจานวน 5 คน
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท (แบบ 1.1)
รายละเอียดรายรับ

ปี 2563
80,000

ปี 2564
160,000

ปีงบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
240,000
240,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
(80,000 ต่อปีการศึกษา x 1 คนต่อชั้นปี)
รวมรายรับ (บาท)
80,000
160,000 240,000
240,000
ข้อมูลในตาราง คิดจาก ค่าเทอมระดับปริญญาเอก (3 ปี) 240,000 บาทต่อคนตลอดหลักสูตร
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท (แบบ 2.1)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
160,000 320,000 480,000
480,000
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
(80,000 ต่อปีการศึกษา x 2 คนต่อชั้นปี)
รวมรายรับ (บาท)
160,000 320,000 480,000
480,000
ข้อมูลในตาราง คิดจาก ค่าเทอมระดับปริญญาเอก (3 ปี) 240,000 บาทต่อคนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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240,000

240,000

ปี 2567
480,000

480,000
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สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี (แบบ 2.2)
รายละเอียดรายรับ

ปี 2563
160,000

ปี 2564
320,000

ปีงบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
480,000
640,000

ปี 2567
640,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
(80,000 ต่อปีการศึกษา x 2 คนต่อชั้นปี)
รวมรายรับ (บาท)
160,000 320,000 480,000
640,000
ข้อมูลในตาราง คิดจาก ค่าเทอมระดับปริญญาเอก (4 ปี) 320,000 บาทต่อคนตลอดหลักสูตร

640,000

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท (แบบ 1.1)
รายการ
1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นิสิต

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

100,208.00

100,208.00

-

-

60,208.00

60,208.00

3,000.00

63,208.00

1.1 หลักสูตรภาษาไทย
1.1.1 ค่าสอนสาหรับผู้สอนภายใน
(เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/ชั่วโมง)
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/ชั่วโมง)
1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื่น
ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากับ 900 บาท/ชั่วโมง
1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบสาหรับอาจารย์พิเศษ
ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,000 บาทต่อชั่วโมง
1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x
จานวนปี)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ
กิจกรรมนิสิต ฯลฯ)
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นิสิต

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

10,000.00

73,208.00

20,000.00

93,208.00

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ

5,000.00

98,208.00

อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร

2,000.00

100,208.00

25,052.00

125,260.00

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)

6,263.00

106,471.00

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)

6,263.00

112,734.00

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี)

12,526.00

125,260.00

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
หลักสูตรภาษาไทย (ทาปริญญานิพนธ์)
ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 300,000 บาท
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)
3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

19,400.00

144,660.00

2,500.00

127,760.00

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 4,500 บาท/นิสิต 1 คน)

4,500.00

132,260.00

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกิน3,500 บาท/นิสติ 1 คน)

3,500.00

135,760.00

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 4,000 บาท /นิสิต 1 คน)

4,000.00

139,760.00

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 4,500 บาท /นิสิต 1 คน)

4,500.00

144,260.00

400.00

144,660.00

4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

47,340.00

192,000.00

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)

13,080.00

157,740.00

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)

9,000.00

166,740.00

4.3ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)

3,120.00

169,860.00

22,140.00

192,000.00

48,000.00

240,000.00

2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน)

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นิสิต
240,000.00

ยอดสะสม
(ต่อหัว)
240,000.00

สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท (แบบ 2.1)
รายการ
1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นิสิต

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

100,208.00

100,208.00

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/ชั่วโมง)

3600.00

3600.00

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/ชั่วโมง)

16,00.00

19,800.00

3,600.00

23,400.00

7,500.00

30,900.00

29,308.00

60,208.00

3,000.00

63,208.00

10,000.00

73,208.00

20,000.00

93,208.00

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ

5,000.00

98,208.00

อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร

2,000.00

100,208.00

25,052.00

125,260.00

6,263.00

106,471.00

1.1 หลักสูตรภาษาไทย
1.1.1 ค่าสอนสาหรับผู้สอนภายใน
(เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื่น
ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากับ 900 บาท/ชั่วโมง
1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบสาหรับอาจารย์พิเศษ
ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,000 บาทต่อชั่วโมง
1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x
จานวนปี)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ
กิจกรรมนิสิต ฯลฯ)
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต

2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นิสิต

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

6,263.00

112,734.00

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี)

12,526.00

125,260.00

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
หลักสูตรภาษาไทย (ทาปริญญานิพนธ์)
ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 300,000 บาท
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)
3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

19,400.00

144,660.00

2,500.00

127,760.00

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 4,500 บาท/นิสิต 1 คน)

4,500.00

132,260.00

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกิน3,500 บาท/นิสติ 1 คน)

3,500.00

135,760.00

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 4,000 บาท /นิสิต 1 คน)

4,000.00

139,760.00

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 4,500 บาท /นิสิต 1 คน)

4,500.00

144,260.00

400.00

144,660.00

4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

47,340.00

192,000.00

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)

13,080.00

157,740.00

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)

9,000.00

166,740.00

4.3ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)

3,120.00

169,860.00

22,140.00

192,000.00

48,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน)

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี (แบบ 2.2)
รายการ
1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
1.1 หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/ชั่วโมง)

3,600.00

3,600.00

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/ชั่วโมง)

37,800.00

41,400.00

3,600.00

45,000.00

7,500.00

52,500.00

46,284.00
3,000.00

98,784.00
101,784.00

รายการ
1.1.1 ค่าสอนสาหรับผู้สอนภายใน
(เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื่น
ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากับ 900 บาท/ชั่วโมง
1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบสาหรับอาจารย์พิเศษ
ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,000 บาทต่อชั่วโมง
1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จานวนปี)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศกิจกรรม
นิสิต ฯลฯ)
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต

10,000.00 111,784.00
20,000.00

131,784.00

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ

5,000.00

136,784.00

อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร

2,000.00

138,784.00

34,696.00

173,480.00

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)

8,674.00

147,458.00

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)

8,674.00

147,458.00

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี)

17,348.00

173,480.00

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
หลักสูตรภาษาไทย (ทาปริญญานิพนธ์)
ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 300,000 บาท
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)
3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

19,400.00

192,880.00

2,500.00

175,980.00

4,500.00

180,480.00

2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 4,500 บาท/นิสิต 1 คน)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกิน3,500 บาท/นิสติ 1 คน)

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

3,500.00

183,980.00

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 4,000 บาท /นิสิต 1 คน)

4,000.00

187,980.00

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 4,500 บาท /นิสิต 1 คน)

4,500.00

192,480.00

400.00

192,880.00

4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

63,120.00

256,000.00

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)

17,440.00

210,320.00

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)

12,000.00

222,320.00

4,160.00

226,480.00

29,520.00

256,000.00

64,000.00

320,000.00

320,000.00

320,000.00

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน)

4.3ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)
4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แบบที่ 1 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย
แบบที่ 1.1 ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทาปริญญานิพนธ์จานวน 48 หน่วยกิต
หลักสูตรอาจกาหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
ประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต
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รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบที่ 2 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาปริญญานิพนธ์และมีการเรียนการ
สอน
แบบที่ 2.1 ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ทาปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบที่ 2.2 ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทาปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบที่ 1 ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบที่ 2 มีการเรียนการสอนและการวิจัยโดยมีการทาปริญญานิพนธ์
หมวดวิชา
หน่วยกิต
แบบที่ 1.1
แบบที่ 2.1
แบบที่ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์
48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ
สาหรับแบบ 2.1 กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย
จชป701
จริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรมทางจุลชีววิทยา
AMB701
Ethics and Issues in Microbiology
จชป741
สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1
AMB741
Seminar in Applied Microbiology 1
จชป742
สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2
AMB742
Seminar in Applied Microbiology 2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

1(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

22
สาหรับแบบ 2.2 กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
จชป601
แนวคิดทางจุลชีววิทยา
AMB601
Concepts in Microbiology
จชป602
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
AMB602
Biosafety Guidelines
จชป603
วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์
AMB603
Research Methodology in Applied Microbiology
จชป604
จุลินทรีย์และพันธุศาสตร์โมเลกุล
AMB604
Microbial and Molecular Genetics
จชป605
เทคโนโลยีและจุลชีววิทยาประยุกต์ขั้นสูง
AMB605
Advanced Applied Microbiology and Technology
จชป741
สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1
AMB741
Seminar in Applied Microbiology 1
จชป742
สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2
AMB742
Seminar in Applied Microbiology 2

ไม่นับหน่วยกิต*
2(1-2-3)**
3(2-3-4)
2(1-2-3)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

* จชป 601 แนวคิดทางจุลชีววิทยา บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยประเมินผลเป็น S/U, สาหรับนิสิตที่เข้า
มาในหลักสูตรแบบที่ 2.2 และผ่านการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยามาน้อยกว่า 6 หน่วยกิต
** จชป 602 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นวิชาบังคับสาหรับนิสิตที่เข้ามาในหลักสูตรแบบที่
2.2 หรือบังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตสาหรับนิสิตที่เข้ามาในหลักสูตรแบบที่ 1.1 และแบบที่ 2.1 ที่ไม่เคยเรียน
หรือไม่เคยผ่านการอบรมเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และพระราชบัญญัติเชื้อก่อโรคและ
พิษจากสัตว์ โดยผลประเมินเป็น S/U ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก แบบ 2.1 กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แบบ 2.2
กาหนดให้เรี ยนไม่น้ อยกว่า 12 หน่วยกิตโดยนิสิตสามารถเลื อกเรียนวิชาเลื อกข้ามกลุ่ มได้ หรืออาจเลื อ ก
รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในคณะแพทยศาสตร์ หรือ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาอื่นที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
กลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ ม จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอาหารและอุ ต สาหกรรม (Food and Industrial
Microbiology)
จชป611
AMB611

ผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์
Microbial Food Products
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จชป612
AMB612
จชป613
AMB613
จชป614
AMB614
จชป615
AMB615
จชป616
AMB616
จชป711
AMB711
จชป712
AMB712
จชป713
AMB713
จชป714
AMB714
จชป715
AMB715

ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
Food Safety and Quality Management in Food
Industries
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง
Advanced Microbial Physiology
โปรติโอมิกส์ของจุลินทรีย์
Microbial Proteomics
การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติทาง
จุลชีววิทยา
Experimental Design and Statistical Analysis in
Microbiology
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
Special Topics in Food and Industrial Microbiology
การตรึงเซลล์จุลินทรีย์
Microbial Cell Immobilization
จุลชีววิทยาเชิงระบบ
Systems Microbiology
นวัตกรรมทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Innovation in Industrial Microbiology
ไบโอเซนเซอร์ในงานด้านจุลชีววิทยา
Biosensor in Microbiology Application
เทคนิคจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Techniques in Food and Industrial
Microbiology

3(3-0-6)

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

3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-100-0)*

* จชป 715 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรมขั้นสูง สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ แต่ไม่
นับหน่วยกิต โดยประเมินผลเป็น S/U
กลุ่มที่ 2 กลุ่มจุ ลชีววิท ยาทางสิ่งแวดล้ อ มและเกษตรกรรม (Environmental and
Agricultural Microbiology)
จชป621

การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพของแอคติโนมัยซีทีส
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AMB621
จชป622
AMB622
จชป623
AMB623
จชป624
AMB624
จชป625
AMB625
จชป626
AMB626
จชป721
AMB721
จชป722
AMB722
จชป723
AMB723
จชป724
AMB724
จชป725
AMB725
จชป726
AMB726
จชป727
AMB727

Biotechnological Application of Actinomycetes
พลังงานทางเลือกจากจุลินทรีย์
Microbial Alternative Energy
จุลชีววิทยาและการจัดการของเสีย
Microbiology and Management of Wastes
เทคโนโลยีโมเลกุลทางด้านเห็ดราและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ
Fungal Molecular Technology and Bioactive
Compounds
จุลชีววิทยาสาหรับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
Microbiology for Smart Farming Technology
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
Special Topics in Environmental and Agricultural
Microbiology
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ทางจุลชีววิทยา
Next Generation Sequencing (NGS) and Application in
Microbiology
ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง
Advanced Microbial Diversity and Ecology
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจุลินทรีย์ในดินและไมคอร์ไรซ่า
Progress in Soil Microbial and Mycorrhizal Technology
อณูชีววิทยาของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
Molecular Biology of Plant-Pathogen Interactions
แบคทีเรียวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพืช
Phytobacteriology
วิทยาการข้อมูลสาหรับนักจุลชีววิทยา
Data Science for Microbiologist
เทคนิคจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและการเกษตรขั้นสูง
Advanced Techniques in Environmental and
Agricultural Microbiology

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

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

3(2-3-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-100-0)*

* จชป 727 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและการเกษตรขั้นสูงสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ แต่ไม่
นับหน่วยกิต โดยประเมินผลเป็น S/U
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มจุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology)
จชป631
จุลชีววิทยาการแพทย์
AMB631
Medical Microbiology
จชป632
กลไกการป้องกันโรคของร่างกาย
AMB632
Host Defense Mechanism
จชป633
วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
AMB633
Clinical Immunology
จชป634
การก่อโรคโดยจุลชีพ
AMB634
Microbial Pathogenesis
จชป635
จุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
AMB635
Microbes for Health Promotion
จชป636
แบคทีเรียวิทยาการแพทย์
AMB636
Medical Bacteriology
จชป637
ราวิทยาการแพทย์
AMB637
Medical Mycology
จชป638
ปรสิตวิทยาการแพทย์
AMB638
Medical Parasitology
จชป639
ไวรัสวิทยาการแพทย์
AMB639
Medical Virology
จชป731
จุลชีววิทยาการแพทย์ขั้นสูง
AMB731
Advanced Medical Microbiology
จชป732
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
AMB732
Current Topics in Medical Microbiology
จชป733
อณูชีววิทยาของการติดเชื้อจุลชีพ
AMB733
Molecular Biology of Microbial Infection

ปพอ891
GRD891

3.1.3.3 ปริญญานิพนธ์ กาหนดให้
แบบ 1.1 เรียน 48 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation
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2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

48 หน่วยกิต
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ปพอ892
GRD892
ปพอ893
GRD893

แบบ 2.1 เรียน 36 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation
แบบ 2.2 เรียน 48 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation

ความหมายของเลขรหัสวิชา (เฉพาะ จชป)
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับของรายวิชา
เลข 6-7 หมายถึง รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง จุลชีววิทยาทั่วไปในหมวดวิชาบังคับ
เลข 1
หมายถึง จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
เลข 2
หมายถึง จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
เลข 3
หมายถึง จุลชีววิทยาการแพทย์
เลข 4
หมายถึง สัมมนา
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 สาหรับผู้จบปริญญาโท (แบบ 1.1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 8 หน่วยกิต
(สอบวัดผลคุณสมบัติ Qualify Examination)
(เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์)
รวมจานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 8 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 2)
รวมจานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 8 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 4)
รวมจานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 1)

8 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
8 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 3)
รวมจานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 8 หน่วยกิต
(สอบปริญญานิพนธ์)
รวมจานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต

3.1.4.2 สาหรับผู้จบปริญญาโท (แบบ 2.1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จชป 701 จริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรม
ทางจุลชีววิทยา
จชป 741 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
(สอบวัดผลคุณสมบัติ Qualify Examination)
(เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์)
รวมจานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 2)
รวมจานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต

1 (2-0-4)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จชป 742 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2

1 (0-2-1)

1 (0-2-1)

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
9 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 1)
รวมจานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
(สอบปริญญานิพนธ์)
รวมจานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
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3.1.4.3 สาหรับผู้จบปริญญาตรี (แบบ 2.2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จชป 602 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 2(1-2-3)
ทางชีวภาพ
จชป 603 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์
3 (2-3-4)
จชป 604 จุลินทรีย์และพันธุศาสตร์โมเลกุล
2 (1-2-3)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จชป 742 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2 1 (0-2-1)
(สอบวัดผลคุณสมบัติ Qualify Examination)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต
ปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 893 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 1)
รวมจานวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต
ปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 893 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 3)
รวมจานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จชป 605 เทคโนโลยีและจุลชีววิทยาประยุกต์ขั้นสูง 3 (2-3-4)
จชป 741 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1

1 (0-2-1)

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ 893 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
6 หน่วยกิต
(เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์)
รวมจานวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ 893 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
12 หน่วยกิต
(รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 2)
รวมจานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพอ 893 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
12 หน่วยกิต
(สอบปริญญานิพนธ์)
รวมจานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
จชป601 แนวคิดทางจุลชีววิทยา
ไม่นับหน่วยกิต*
AMB601 Concepts in Microbiology
โครงสร้างการเจริญการสืบพันธุ์วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ประโยชน์และโทษของ
จุลินทรีย์ บทบาทจุลินทรีย์ในน้าดินสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิทยาการปัจจุบันที่มีการนา
จุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้งานในด้านอุตสาหกรรมอาหาร สาธารณสุขการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
จชป602 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
2(1-2-3)**
AMB602 Biosafety Guidelines

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

29

จชป603
AMB603

จชป604
AMB604

จชป605
AMB605

จชป701
AMB701

จชป741
AMB741

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ชีววิทยา
สังเคราะห์ การปรับแต่งจีโนม และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็น พืช สัตว์
และจุลินทรีย์ แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ และการดาเนินงานวิจัย
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์
Research Methodology in Applied Microbiology
หลักการของวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ การออกแบบการ
ทดลอง การเลื อกใช้ส ถิติ ที่ เหมาะสม เทคนิคการค้ นและวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก
เอกสารและฐานข้ อ มู ล การเขี ย นโครงร่ า งวิ จั ย การเตรี ย มเอกสารวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน และจริยศาสตร์ จรรยาบรรณของนักวิจัย
ประเด็นจริยธรรมของนักวิจัย รวมทั้งกฎหมายในการลอกเลียนผลงานผู้อื่น
จุลินทรีย์และพันธุศาสตร์โมเลกุล
Microbial and Molecular Genetics
การใช้เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเครื่องหมายดีเอ็นเอเทคนิคการหายีนที่
สนใจการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนโดยใช้จุลินทรีย์การดัดแปลงพันธุกรรมของ
จุลินทรีย์ ยีนบาบัด และเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ จีโนมทรานสคริปโตม
และโปรตีโอม
เทคโนโลยีและจุลชีววิทยาประยุกต์ขั้นสูง
Advanced Applied Microbiology and Technology
เทคโนโลยีทางด้านจุลชีววิทยาขั้นสูง การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่ งแวดล้ อม และการแพทย์ รวมทั้ง องค์
ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยในการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ความ
ปลอดภัย ทางชีว ภาพ และการบริห ารจัดการที่เ กี่ยวข้ องกับ การใช้จุลิ น ทรี ย์ ที่
ถูกต้อง
จริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรมทางจุลชีววิทยา
Ethics and Issues in Microbiology
จริ ย ศาสตร์ จรรยาบรรณของนัก วิ จัย ประเด็ น จริ ย ธรรมของนั ก วิจั ย รวมทั้ ง
กฎหมายในการลอกเลียนผลงานผู้อื่น
สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1
Seminar in Applied Microbiology 1
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จชป742
AMB742

ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับการวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์
วิจ ารณ์ และอธิบ ายแนวคิด วิธีการ ผลการศึกษา และสรุปผลของงานวิจัยใน
หัวข้อที่สนใจโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2
Seminar in Applied Microbiology 2
ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับการวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์ มี
การวิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายแนวคิด วิธีการ ผลการศึกษา และสรุปผลของ
งานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

1(0-2-1)

* จชป 601 แนวคิดทางจุลชีววิทยา บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยประเมินผลเป็น S/U, สาหรับนิสิตที่เข้า
มาในหลักสูตรแบบที่ 2.2 และผ่านการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยามาน้อยกว่า 6 หน่วยกิต
** จชป 602 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นวิชาบังคับสาหรับนิสิตที่เข้ามาในหลักสูตรแบบที่
2.2 หรือบังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตสาหรับนิสิตที่เข้ามาในหลักสูตรแบบที่ 1.1 และแบบที่ 2.1 ที่ไม่เคยเรียน
หรือไม่เคยผ่านการอบรมเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และพระราชบัญญัติเชื้อก่อโรคและ
พิษจากสัตว์ โดยผลประเมินเป็น S/U ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม (Food and Industrial Microbiology)
จชป611
ผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์
AMB611 Microbial Food Products
ความสาคัญ และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิต พัฒนาปรับปรุงและเพิ่ม
มูลค่าของอาหาร เทคนิคขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้สาหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
การผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม
จชป612
ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
AMB612 Food safety and Quality Management in Food Industries
หลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร หลักปฏิบัติที่ดีสาหรับและวิธีปฏิบัติมาตรฐานด้าน
สุ ขาภิบ าลโรงงานอาหาร การวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้ องควบคุ ม
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร การรับรองระบบความปลอดภัยของ
อาหารและการประเมินความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
หลักการจัดองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับคุณภาพ ระบบคุณภาพ และมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ
จชป613
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง
AMB613 Advanced Microbial Physiology
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จชป614
AMB614

จชป615
AMB615

จชป616
AMB616

จชป711
AMB711

จชป712
AMB712

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูงที่เกี่ยวกับโครงสร้างระดับโมเลกุลและหน้าที่ของ
ส่วนประกอบต่างๆของจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาและพัฒนาการ
ระดับโมเลกุล กระบวนการสังเคราะห์ การสร้างพลังงาน เมแทบอลิซึมและการ
ควบคุม การเจริญของจุลินทรีย์และการควบคุม ระบบการรับส่งสัญณาณทาง
ชีวภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การอภิปราย
และวิเคราะห์งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยและน่าสนใจ
โปรติโอมิกส์ของจุลินทรีย์
Microbial Proteomics
ศึกษาโปรตีนทั้งหมดในจุลินทรีย์ วิธีและเทคโนโลยีสาหรับการวิเคราะห์โปรตีโอ
มิ ก ส์ โ ปรตี โ อมิ ก ส์ กั บ สรี ร วิ ท ยาของเซลล์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรตี โ อมิ ก ส์ ข อง
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมและการก่อโรค
การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติทางจุลชีววิทยา
Experimental Design and Statistical Analysisin Microbiology
การตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ การวางแผนการทดลองที่ใช้ในทางจุลชีววิทยา และการวางแผนสาหรับ
รูปแบบที่เหมาะสม
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
Special Topics in Food and Industrial Microbiology
เน้นหัวข้อพิเศษเฉพาะทางที่น่าสนใจทางการประยุกต์ใช้จุลินทรียในปัจจุบันและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
การตรึงเซลล์จุลินทรีย์
Microbial Cell Immobilization
หลักการและวิธีการตรึงเซลล์จุลินทรีย์ คุณสมบัติของเซลล์ที่ถูกตรึง สภาวะที่ใช้
ในการตรึงชนิดถังปฏิกิริยาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ตรึง และประสิทธิภาพใน
การประยุกต์ใช้เซลล์ตรึงในด้านต่างๆ
จุลชีววิทยาเชิงระบบ
Systems Microbiology
เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ บูรณาการ
ข้อมูลจากชีวสารสนเทศทางด้านจีโนม ทรานสคริปโตม เมตาโบโลม และ โป
รติโอมเพื่อวิเคราะห์และสร้างโมเดลการทางานของเซลล์ และกลุ่มเซลล์ เข้าใจ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะดั บ โมเลกุ ล และเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยที่ เ กิ ด จากประเภทการ
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ปฏิสัมพันธ์ที่ต่างกันวิเคราะห์หาความแตกต่างของเครือข่ายปฎิสัมพันธ์หนึ่ง ๆ
ในสภาวะที่แตกต่างกัน
นวัตกรรมทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Innovation in Industrial Microbiology
หลั ก การและที่ ม าของการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น นวั ต กรรมทางจุ ล ชี ว วิท ยา การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในอุตสาหกรรม การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ และพฤติ ก รรมศาสตร์ เพื่ อ ใช้ คิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ แ ละ
วิเคราะห์ตัวอย่างนวัตกรรม เรียนรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ไบโอเซนเซอร์ในงานด้านจุลชีววิทยา
Biosensor in Microbiology Application
การศึ ก ษาเทคนิ ค ทางไบโอเซนเซอร์ ส าหรั บ การตรวจวั ด สารชี ว ภาพในเชิ ง
คุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านจุลชีววิทยาทาง
อาหาร จุลชีววิทยาทางการแพทย์ และจุลชีววิทยาทางการเกษตร
เทคนิคจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Techniques in Food and Industrial Microbiology
ฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอาหารและอุ ต สาหกรรมกั บ
บริษัทเอกชนหรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ที่ตั้ง
อยู่ในประเทศหรือภายนอกประเทศ โดยมีชั่วโมงการฝึกทักษะปฏิบัติการอย่าง
น้อย 100 ชั่วโมง

2(2-0-4)

2(3-0-4)

1(0-100-0)*

* จชป 715 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรมขั้นสูง สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ แต่ไม่
นับหน่วยกิต โดยประเมินผลเป็น S/U
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางสิ่ ง แวดล้ อ มและเกษตรกรรม (Environmental and Agricultural
Microbiology)
จชป621
การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพของแอคติโนมัยซีทีส
3(2-3-4)
AMB621 Biotechnological Application of Actinomycetes
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ลักษณะการเจริญ นิเวศวิทยา การคัดเลือกและ
การจัดจาแนกแอคติโนมัยซีทีส การปรับปรุงสายพันธุ์ ประโยชน์และการนาไป
ประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
จชป622
พลังงานทางเลือกจากจุลินทรีย์
2(2-0-4)
AMB622 Microbial Alternative Energy
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จชป721

การใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพ บทบาทของจุลินทรีย์ในการ
ผลิ ตไบโอเอทานอล การปรับปรุงขั้นตอนการย่อยเป็นน้าตาล การปรับปรุง
ขั้นตอนกระบวนการหมักและย่อยน้าตาลแบบขั้นตอนเดียวจุลินทรีย์เพื่อการ
ผลิ ตไบโอดีเซล กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิ ตก๊าซไฮโดรเจน เซลล์
พลังงานจากจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาและการจัดการของเสีย
Microbiology and Management of Wastes
ลักษณะและผลกระทบของน้าเสียจากแหล่งต่างๆการบาบัดน้าเสียด้วยวิธีทาง
ชีวภาพบทบาทของจุลินทรีย์ในน้าเสียในการย่อยสลายสารปนเปื้อนในระบบ
บาบัดน้าเสียและการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่การจาแนกประเภทและการจัดการ
ของเสียอันตรายการจัดการสารอันตรายอย่างถูกวิธีเทคโนโลยีการบาบัดของเสีย
อัน ตรายด้ว ยวิธีทางชีว ภาพเปรียบเทียบกับวิธีอื่นและกรณีศึกษาปัญหาการ
จัดการสารอันตรายในประเทศไทย
เทคโนโลยีโมเลกุลทางด้านเห็ดราและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ
Fungal Molecular Technology and Bioactive Compounds
ระบบและกลไกในการผลิ ตสารเมแทบอไลท์ต่างๆ รวมทั้งสารออกฤทธิ์ทาง
ชี ว ภาพของเห็ ด รา การตรวจวิ เ คราะห์ การสกั ด การเพิ่ ม ผลผลิ ต ของสาร
เมแทบอไลท์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
จุลชีววิทยาสาหรับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
Microbiology for Smart Farming Technology
เข้าใจหลักการทาการเกษตรอัจฉริยะและเซนเซอร์เทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูล
ทางกายภาพและชีวภาพที่ได้จากระบบเซนเซอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ออกแบบการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จานวนน้า ปุ๋ยชีวภาพ และพันธุ์พืชที่
เหมาะสม เข้ า ใจหลั ก การท าการเกษตรแม่ น ย า วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากระบบ
เซนเซอร์ เ พื่ อ ท านายจ านวนและกลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
Special Topics in Environmental and Agricultural Microbiology
เน้นหัวข้อพิเศษเฉพาะทางที่น่าสนใจทางการประยุกต์ใช้จุลินทรียในปัจจุบันและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
เทคโนโลยี ก ารวิ เคราะห์ ล าดั บนิ ว คลี โ อไทด์ยุ ค ใหม่ แ ละการประยุก ต์ ใช้ทาง
จุลชีววิทยา
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Next Generation Sequencing (NGS) and Application in Microbiology
วิธีการหาล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์ของจีโ นมพืช สั ตว์ จุลิ นทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยี
เอ็นจีเอส วิธีการหาลาดับนิวคลีโอไทด์ของอาร์เอนเอทั้งหมดในเซลล์และวิธีการ
ทาเมทาจีโนม ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีเอ็นจีเอสมาเพื่อการปรับปรุง
พันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์โปรไบโอติก ประยุกต์ใช้เมตาจีโนมเพื่อการวิเคราะห์
บทบาทของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม ทานายสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
คุณภาพน้าโดยใช้ข้อมูลจากเมตาจีโนม การใช้ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีเอ็นจี
เอสเพื่อการ ออกแบบการปรับปรุงคุณภาพดินและน้า
ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ชั้นสูง
Advanced Microbial Diversity and Ecology
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การรอดชี วิ ต และการเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละการเกิ ค วามหลากหลายของ
จุลินทรีย์ วิธีการจัดหมวดหมู่ของจุลินทรีย์โดยใช้ความแตกต่างระดับโมเลกุล
กลไกที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง วิ วั ฒ นาการและความสั มพั น ธ์ เ ชิ ง
วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์
ในวัฏจักรต่างๆ บทบาทของจุลินทรีย์ที่ส่งผลเสียสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจุลินทรีย์ในดินและไมคอร์ไรซ่า
Progress in Soil Microbial and Mycorrhizal Technology
องค์ความรู้ขั้นสูง และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับจุลินทรีย์ในดิน
และราไมคอร์ ไ รซ่ า เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต หั ว เชื้ อ เทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นา
สายพันธุ์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
อณูชีววิทยาของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
Molecular Biology of Plant-Pathogen Interactions
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะดั บ โมเลกุ ล ระหว่ า งพื ช และจุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในพื ช กลไกการ
ตอบสนองของพืชต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช การตอบสนองระดับยีนของพืชเมื่อพืช
ถูกบุกรุกด้วยเชื้อสาเหตุโรคพืช และสารทุติยภูมิที่พืชสร้างเพื่อใช้ในการควบคุม
เชื้อสาเหตุโรคพืช กลไกและสารทุติยภูมิที่เชื้อจุลินทรีย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ
บุกรุกพืช
แบคทีเรียวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพืช
Phytobacteriology
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แบคทีเรียและแอคติโนมัยซีทที่อยู่รวมกับราก ลาต้น ใบ และส่วนอื่นๆ ของ พืช
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ในด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการ
ประยุกต์
จชป726
วิทยาการข้อมูลสาหรับนักจุลชีววิทยา
3(2-3-4)
AMB726 Data Science for Microbiologist
จัดการ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และนาเสนอผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้จากเทคโนโลยีเอ็นจีเอสและเทคโนโลยีเซนเซอร์ บูรณาการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับจุลชีววิทยาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สร้างสมการ
ทานายปัจจัยที่ทาให้เกิดการอุบัติและการระบาดของโรคพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
จชป727
เทคนิคจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและการเกษตรขั้นสูง
1(0-100-0)*
AMB727 ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรกับบริษัทเอกชนหรือ
สถาบันวิจัยที่ผลิตงานวิจัยเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการเกษตร ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศหรือภายนอกประเทศ โดยมีชั่วโมงการฝึกทักษะปฏิบัติการอย่างน้อย
100 ชั่วโมง
* จชป 727 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและการเกษตรขั้นสูง สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ แต่
ไม่นับหน่วยกิต โดยประเมินผลเป็น S/U
กลุ่มที่ 3 กลุ่มจุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology)
จชป631
จุลชีววิทยาการแพทย์
AMB631 Medical Microbiology
รูปร่างลักษณะ และความรู้พื้นฐานของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดโรคและการรุกรานของจุลชีพเข้าสู่ร่างกาย การติดต่อ การตรวจแยก
ชนิดของจุลชีพ และแนวทางการป้องกันโรคความรู้พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายและกลไกต่างๆ ที่ใช้ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม และการป้องกัน
โรคตลอดจนการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการวิทยาภูมิคุ้มกัน
จชป632
กลไกการป้องกันโรคของร่างกาย
AMB632 Host Defense Mechanism
หน้าที่การทางานที่สาคัญของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และโมเลกุลต่างๆ ที่ร่างกาย
ใช้ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี การ
ป้องกันโรคด้วยวิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกัน
จชป633
วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
AMB633 Clinical Immunology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

3(3-0-6)

1(1-0-2)

1(1-0-2)
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จชป634
AMB634

จชป635
AMB635

จชป636
AMB636

จชป637
AMB637

จชป638
AMB638

พยาธิสภาพ การดาเนินของโรคที่มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเข้าไปเกี่ยวข้อง
ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะที่ร่างกายไม่ยอมรับอวัยวะที่นามาปลูกถ่าย การตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันต่อเนื้องอกหรือมะเร็ง ภาวะความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน
และภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อเนื้อเยื่อของตนเอง
การก่อโรคโดยจุลชีพ
Microbial Pathogenesis
กลไกต่างๆ ในการก่อโรคของเชื้อจุลชีพ และการต่อต้านจากโฮสต์ในระดับเซลล์
และโมเลกุล โดยมีเชื้อแบคทีเรีย รา ปรสิต และไวรัส เป็นต้นแบบในการศึกษา
จุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
Microbes for Health Promotion
จุลินทรีย์ และผลผลิตจากจุลินทรีย์ บทบาทและกลไกในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีที่นามาประยุกต์ใช้ ในการคัดเลือก
จุลินทรีย์ ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
แบคทีเรียวิทยาการแพทย์
Medical Bacteriology
คุณสมบัติทั่วไปของแบคทีเรียก่อโรค กระบวนการตอบสนองของร่างกายเมื่อมี
การติดเชื้อ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลี้ยง และเทคนิควิธีวินิจฉัยเชื้อที่เป็น
สาเหตุของโรค การติดต่อ การป้องกัน การควบคุม และการรักษาโรคที่เกิดจาก
แบคที เ รี ย โดยเรี ย นรู้ จ ากกรณี ศึ ก ษา และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท าง
การแพทย์
ราวิทยาการแพทย์
Medical Mycology
คุณสมบั ติส าคัญของเชื้อราก่อโรค กลไกและพยาธิส ภาพของร่างกายในการ
ตอบสนองภายหลังการติดเชื้อราก่อโรคสาคัญ การเก็บสิ่งส่งตรวจ และเทคนิค
วิธีวินิจฉัยเชื้อ ตลอดจนการป้องกันและการรักษาโรค โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ปรสิตวิทยาการแพทย์
Medical Parasitology
รูปร่างลักษณะของปรสิตชนิดต่างๆที่มีความสาคัญทางการแพทย์ วงจรชีวิต
ระบาดวิทยา การติดต่อ อาการของโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของปรสิตชนิดต่างๆ โดยเรียนรู้จากตัวอย่าง
งานวิจัย หรือกรณีศึกษาปัญหาทางการแพทย์
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1(1-0-2)
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จชป639
AMB639

ไวรัสวิทยาการแพทย์
Medical Virology
คุณสมบัติสาคัญของเชื้อไวรัสก่อโรค กลไกและพยาธิสภาพของร่างกายในการ
ตอบสนองภายหลังการติดเชื้อ การเก็บสิ่งส่งตรวจ และเทคนิควิธีวินิจฉัยเชื้อที่
เป็นสาเหตุของโรค การติดต่อ การป้องกัน การควบคุม และการรักษาโรคที่เกิด
จากเชื้อไวรั ส โดยเรี ย นรู้ จ ากกรณีศึกษา และการประยุกต์ ใช้ประโยชน์ ท าง
การแพทย์

1(1-0-2)

จชป731
AMB731

จุลชีววิทยาการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Medical Microbiology
หลักการทางจุลชีววิทยาปรสิตวิทยา และอิมมูโนวิทยาขั้นสูง กลไกการก่อให้เกิด
โรคโดยแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต รวมทั้งความรู้ในด้านพันธุกรรม และ
เทคนิคทางอณูชีววิทยา การนาเสนอและอภิปรายบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
Current Topics in Medical Microbiology
วิทยาการความก้าวหน้าทางการวิจัย และการพัฒ นาทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรู้ใหม่ทางจุลชีววิทยาที่เกิดขึ้น นามาวิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวความคิด
วิธีการและผลการทดลอง นาไปสู่ การปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยให้ได้
มาตรฐาน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
อณูชีววิทยาของการติดเชื้อจุลชีพ
Molecular Biology of Microbial Infection
เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานด้านชีวเคมี พันธุศาสตร์ ชีววิทยาของเซลล์ในระดับ
โมเลกุล เข้ากับ พยาธิชีววิทยา พยาธิสภาพ กลไกการติดเชื้อจุลชีพที่พบได้บ่อย
และประยุกต์ใช้เทคนิคด้านอณูชีววิทยาในตรวจวินิจฉัย และตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

3(3-0-6)

จชป732
AMB732

จชป733
AMB733

ปริญญานิพนธ์
แบบ 1.1
ปพอ891
GRD891
แบบ 2.1
ปพอ892

2(1-2-3)

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation

48 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

36 หน่วยกิต
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GRD892
แบบ 2.2
ปพอ893
GRD893

Dissertation
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation

48 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ที่
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ
1. ผศ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร), 2547
M.Agr.Sc. (Applied Biosciences),
2550
D.Agr.Sc. (Applied Biosciences),
2553
2. อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2541
วท.ด. (จุลชีววิทยา), 2548
3. อ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ วท.บ. (ชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2543
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2556

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxx

Kyoto University, Japan
Kyoto University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxx

xxxxxx

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1.

2.

คุณวุฒิการศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
ผศ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร), 2547
M.Agr.Sc. (Applied
Biosciences), 2550
D.Agr.Sc. (Applied Biosciences),
2553
อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2541
วท.ด. (จุลชีววิทยา), 2548
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxx

Kyoto University, Japan
Kyoto University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

xxxxxx
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3.

4.

5.

6.

7.

อ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ วท.บ. (ชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2543
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2556
ผศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2544
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), 2547
Ph.D. (Natural Science and
Technology), 2551
ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย วท.บ. (ชีววิทยา), 2547
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2549
Ph.D. (Tropical Medicine),
2554
รศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม), 2541
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2545
ผศ.ดร.สุขมุ าภรณ์ กระจ่างสังข์ วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548

8.

อ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย

9.

อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม

ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2553
วท.บ. (ชีววิทยา), 2544
วท.ม. (สัตววิทยา), 2548
Ph.D. (Soils &
Biogeochemistry), 2557
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์),2551

10.

11.

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Okayama University, Japan

xxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Liverpool, UK

xxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxx

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

รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์

วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ), 2555
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 2523

สัตยนนท์

วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2529

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด.(จุลชีววิทยา), 2539

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ตั้งธีระ

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 2530

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัฒนะ

วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2537 มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate(Immunology), 2539

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Stockholm University,
Sweden
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12.

ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์

ปร.ด (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2549

มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ (สัตววิทยา), 2532

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์),

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxx

2539
วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์),

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
13.

อ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล

วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2544

มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D (Immunology and

Montana State University,

Infectious Diseases), 2555

USA

xxxxxx

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อเรื่องทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ โดยมีรูปแบบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและ
เป็นระบบ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู้ ค้นคว้า ดาเนินการวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยแล้วนามาเขียนปริญญานิพนธ์ได้
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1
48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1
36 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.2
48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
5.5.2 นิสิตเลือกหัวข้อการวิจัยและกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่สนใจตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์
5.5.3 มีการนาเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในกลุ่มย่อยและในรูปแบบสัมมนา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตกาหนดหัวข้อและเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการดาเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่
กาหนดโดยนิสิตที่ยังไม่จบการศึกษาต้องเข้าร่วมรายวิชาสัมมนาทุกครั้ง
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์เพื่อ
ประมวลผลรายวิชา
5.6.4 ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง และวันที่ส่งผลงานมาบัณฑิต
วิทยาลัยมีคุณภาพตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/สมรรถนะของหลักสูตร
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. มีทักษะสื่อสาร
1.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
มีการฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารทั้งพูด อ่าน และเขียน ได้ในระดับดี
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการเป็น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ
ผู้นา และพัฒนาเครือข่ายวิจัยในสาขาจุลชีววิทยา เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนาเป็น
ประยุกต์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ/ ภาษาอังกฤษ
หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
2.1 สามารถประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
จัดให้มีการค้นคว้าและทดลองด้วยตนเอง มี
เพื่อสร้างและนาเสนอโครงการวิจัยด้านจุล
การนาเสนอผลงานจากการค้นคว้าและมีการ
ชีววิทยาประยุกต์ได้
อภิปรายในห้องเรียนหรือในห้องสัมมนา
2.2 มีความรู้เชียวชาญด้านแนวทางปฏิบัติเพื่อ
อบรมและจัดทดสอบเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และพระราชบัญญัติเชื้อ
เชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์
ก่อโรคและพิษจากสัตว์ และเน้นกรณีปัญหาที่
2.3 มีทักษะกระบวนการวิจัย และสร้างสรรค์
เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัยใหม่ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ในการพัฒนา
จัดให้มีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทางานวิจัย
ทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ให้เป็นที่ยอมรับ
ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนา
รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ในระดับสากล
จัดให้มีการเข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมทางวิชาการ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มุ่งพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม (1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง
มีความซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรม จริยธรรมเน้นความมี
ระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์
(2) มีจิตสานึกและตระหนักใน
การปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(3) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และ
พระราชบัญญัติเชื้อก่อโรคและ
พิษจากสัตว์
(4) สามารถแสดงออกหรือ
สื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดย
คานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น

(2) มีรายวิชาที่ปลูกฝังการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
(3) อบรมเรื่องแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
และพระราชบัญญัติเชื้อก่อโรค
และพิษจากสัตว์ และเน้นกรณี
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
(4) มีรายวิชาที่ส่งเสริมการ
สื่อสารเพื่อสรุปปัญหาอย่างมี
จริยธรรมทางวิชาการ

2.2 การพัฒนาความรู้
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
(1) มีความเข้าใจในทฤษฎีและ (1) จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียน
ข้อมูลเฉพาะที่เป็นแก่นในสาขา เป็นสาคัญโดยแนะนาวิธีการ
จุลชีววิทยาประยุกต์ได้อย่างถ่อง เรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลด้วย
แท้
ตนเอง
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วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย
และการปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(2) มีการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม
(3) ผ่านการอบรมเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และพระราชบัญญัติเชื้อก่อ
โรคและพิษจากสัตว์
(4) ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตใน
ด้านต่าง ๆ คือ
(1) ทดสอบย่อย
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(2) สามารถพัฒนาการวิจัยและ
ใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
(3) สามารถติดตามความก้าว
หน้าทางวิชาการ การวิจัยด้านจุล
ชีววิทยาประยุกต์ และแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหลายรูปแบบ เช่น การ
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การ
สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ
(3) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
เช่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
และประชุมเชิงปฏิบัติการ

2.3 การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
(1) สามารถใช้องค์ความรู้
จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา แก้ไข นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์
ปัญหา และพัฒนาการวิจัยและ ทักษะการคิด จากสภาพปัญหา
เทคนิคต่างๆ ทางด้านจุล
หรือสถานการณ์จริงทั้งในระดับ
ชีววิทยาประยุกต์ได้
บุคคลและกลุ่ม เช่น
(2) สามารถบรูณาการงานวิจัย (1) จัดให้มีการค้นคว้าและ
ทดลองด้วยตนเอง มีการนาเสนอ
ผลงานวิจัย และสังเคราะห์
ผลงานจากการค้นคว้าและมีการ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้
อภิปรายในห้องเรียนหรือใน
(3) ออกแบบและดาเนิน
โครงการวิจัยที่สาคัญทางด้านจุล ห้องสัมมนา
ชีววิทยาประยุกต์ เพื่อพัฒนาองค์ (2) จัดให้การนาเสนอและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ความรู้ใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม
คิดเห็นในชั้นเรียน
(3) จัดให้มีการแก้ปัญหาที่เกิด
จากการทางานวิจัยด้วยตนเอง
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้
คาแนะนา
(4) จัดให้มีการเข้าร่วมและ
นาเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมทางวิชาการ
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(2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศึกษา
(3) รายงาน
(4) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
(1) ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากข้อสอบที่เน้นให้
นิสิตได้คิดวิเคราะห์อธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่ได้เรียนมา
(3) ประเมินจากความรู้ การตอบ
คาถาม การแสดงแนวคิด ที่นิสิตใช้
ในการนาเสนอสัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษ
(4) ประเมินจากทักษะที่นิสิตใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ทางานวิจัย
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2.4 การพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรู้
เรียนรู้
(1) แสดงความเห็นทางวิชาการ (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น (1)ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึง
และวิชาชีพ แสดงออกถึงความ เรียน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
เป็นผู้นา รวมทั้งสื่อสารได้ดี
รับผิดชอบในการทากิจกรรมกลุ่ม
(2) วางแผน วิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น นามา
ปรับปรุงตนเองได้
(3) สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์

(2) มอบหมายงานที่จัดทาเป็น
กลุ่ม

(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และ
การยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่าง
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.5 การพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรู้
เรียนรู้
(1) คัดกรองข้อมูลทาง
(1) มีการฝึกทักษะการวิเคราะห์ (1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เชิงตัวเลข การสื่อสารทั้ง
เรียน
สถิติ เพื่อการวิเคราะห์ผลจาก ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การวิจัย
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) สรุป วิเคราะห์ และ
(2) มีการมอบหมายงานด้าน
(2) ประเมินจากการนาเสนอ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา จุลชีววิทยาประยุกต์ให้สืบค้น
ผลงานและการเขียนรายงาน
เฉพาะในสาขาวิชาจุลชีววิทยา และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
ประยุกต์
(3) นาเสนอผลงานวิจัยโดยใช้ (3) ศึกษาค้นคว้าวิจัย จากนั้น
สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดย รวบรวมและนาเสนอข้อมูลวิจัย
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ โดยใช้สื่อต่างๆ
อย่างดี
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
รายละเอียดผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.3 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และพระราชบัญญัติเชื้อก่อโรคและพิษจาก
สัตว์
1.4 สามารถแสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคานึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความเข้าใจในทฤษฎีและข้อมูลเฉพาะที่เป็นแก่นในสาขา
จุลชีววิทยาประยุกต์ได้อย่างถ่องแท้
2.2 สามารถพัฒนาการวิจัยและใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
2.3 สามารถติดตามความก้าว หน้าทางวิชาการ การวิจัยด้านจุล
ชีววิทยาประยุกต์ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้องค์ความรู้ วิเคราะห์ประเด็นปัญหา แก้ไขปัญหา
และพัฒนาการวิจัยและเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์
ได้
3.2 สามารถบรูณาการงานวิจัย ผลงานวิจัย และสังเคราะห์ เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้
3.3 ออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยที่สาคัญทางด้านจุลชีววิทยา
ประยุกต์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.1 แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็น
บุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้นา รวมทั้งสื่อสารได้ดี
4.2 วางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น นามาปรับปรุงตนเองได้
4.3 สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
5.1 คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
วิเคราะห์ผลจากการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สรุป วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะใน
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายละเอียดผลการเรียนรู้
5.3 นาเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
●ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดวิชาบังคับ

จชป 601
จชป 602
จชป 603
จชป 604
จชป 605
จชป 701
จชป 741

แนวคิดทางจุลชีววิทยา
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
วิธีวจิ ัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์
จุลินทรีย์และพันธุศาสตร์โมเลกุล
เทคโนโลยีและจุลชีววิทยาประยุกต์ขั้นสูง
จริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรมทางจุลชีววิทยา
สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1

จชป 742 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
จชป 611 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์
จชป 612 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
จชป 613 สรีรวิทยาของจุลินทรียข์ ั้นสูง
จชป 614 โปรติโอมิกส์ของจุลินทรีย์
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รายวิชา

จชป 615

จชป714
จชป 715

การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติทางจุล
ชีววิทยา
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
การตรึงเซลล์จุลินทรีย์
จุลชีววิทยาเชิงระบบ
นวัตกรรมทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ไบโอเซนเซอร์ในงานด้านจุลชีววิทยา
เทคนิคจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรมขั้นสูง

จชป 621

กลุ่มจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชวี ภาพของแอคติโนมัยซีทีส

จชป 616
จชป 711
จชป 712
จชป 713

จชป 622
จชป 623
จชป 624
จชป 625
จชป 626

พลังงานทางเลือกจากจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาและการจัดการของเสีย

เทคโนโลยีโมเลกุลทางด้านเห็ดราและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ
จุลชีววิทยาสาหรับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่และการ
จชป 721
ประยุกต์ใช้ทางจุลชีววิทยา
จชป 722 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของจุลนิ ทรีย์ขั้นสูง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจุลินทรีย์ในดินและ
จชป 723
ไมคอร์ไรซ่า

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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จชป 724

อณูชีววิทยาของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์กอ่ โรค
พืช
จชป 725 แบคทีเรียวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพืช
จชป 726 วิทยาการข้อมูลสาหรับนักจุลชีววิทยา
จชป 727 เทคนิคจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและการเกษตรขั้นสูง

กลุ่มจุลชีววิทยาการแพทย์
จชป 631 จุลชีววิทยาการแพทย์
จชป 632 กลไกการป้องกันโรคของร่างกาย
จชป 633 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
จชป 634 การก่อโรคโดยจุลชีพ
จชป 635 จุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
จชป 636 แบคทีเรียวิทยาการแพทย์
จชป 637 ราวิทยาการแพทย์
จชป 638 ปรสิตวิทยาการแพทย์
จชป 639 ไวรัสวิทยาการแพทย์
จชป 731 จุลชีววิทยาการแพทย์ขั้นสูง
จชป 732 วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
จชป 733 อณูชีววิทยาของการติดเชื้อจุลชีพ

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ปพอ 893 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1




2
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ด้านที่ 2
ความรู้

4
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ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา
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ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3




52

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ก าหนดให้ มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ใ นระดั บ รายวิ ช า โดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น จาก
พฤติกรรม การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ซึ่งอาจจะเป็นการทวนสอบที่ทาโดยนิสิต เพื่อนนิสิ ต
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตในรายวิชา
2.3 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในระดับหลักสูตร ประเมินจากสมรรถนะของนิสิ ตที่
ได้รับการพัฒนาก่อนจบการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แบบ 1.1 สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาปริญญา
นิพนธ์ เสนอปริญญานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิ ดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ต้องเรียบเรียงโดยใช้ภาษาอังกฤษ สาหรับผลงานปริญญานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3.2 แบบ 2.1 นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ทาปริญญานิพนธ์และเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QualifyingExamination)
เพื่อเป็ น ผู้ มีสิ ทธิขอทาปริ ญญานิพนธ์ เสนอปริญญานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ต้องเรียบเรียงโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับผลงานปริญญานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตาม
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโ รฒว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศที่
เกี่ยวข้อง
3.3 แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทาปริญญานิพนธ์และเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิขอทาปริญญานิพนธ์เสนอปริญญานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิ ดให้ ผู้ สนใจเข้ารับ ฟังได้ ทั้งนี้ ปริ ญญานิพนธ์ ต้องเรี ยบเรี ยงโดยใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ ผลงาน
ปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงจะสาเร็จการศึกษา
ได้ แต่ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถเรียนผ่านไปถึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้นิสิตผู้นั้นสาเร็จการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตได้โดยใช้โครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒว่ าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559
3.4 ในกรณีที่นิสิตได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือทุนอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของผู้ให้ทุนให้ครบถ้วน
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนในภาควิชา เพื่อให้อาจารย์ใหม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาและหลักสูตร
รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูต ร นอกจากนี้ยังมีการ
สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นามาใช้ประกอบการสอนและแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ การ
ใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการทาวิจัยของมหาวิทยาลัย ศรี
นครินทร วิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มี
การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปเช่นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเขียนเอกสารตารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
(2) จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ และ/หรือ
งานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(3) สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยให้อาจารย์ทางานวิจัยเป็นกลุ่มเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
(5) สนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมมือในการทาวิจัยกับสถาบันต่างๆ และภาคเอกชน
(6) สนับสนุนให้คณาจารย์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
(7) จัดสรรทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทางานร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ดูแลรับผิดชอบ
การบริ ห ารจั ดการการเรี ย นการสอนให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 กากับและติดตามการจัดทา มคอ.3-7, วางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้
เหมาะสมโดยพิจ ารณาตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์, วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและปรับปรุงสาระในรายวิชาให้มีความทันสมัย, ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนตามที่ได้วางแผน จากนั้นติดตามการประเมินผลรายวิชาจากนิสิต และทาการทวนสอบ
รายวิชา ภายใต้การกากับดูแลของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรในทุกปีการศึกษา และรายงานผลต่อสถาบัน
 น าผลการประเมิ น รายวิ ช าโดยนิ สิ ต , ผลประเมิ น จากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และผลประเมิ น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาระดับหลักสูตร มาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลา 5 ปี
2. บัณฑิต
เมื่อนิสิตจบการศึกษาจากหลักสูตรฯ แล้วต้องมีคุณภาพตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติซึ่งครอบคลุ มผลการเรี ย นรู้ อย่ างน้ อย 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสู ตร ต้องสามารถคิดและใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ ทางหลักสูตรมีเกณฑ์ในการ
จบการศึกษาจากหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ทางหลักสูตรดาเนินการสารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา โดยการแจกสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต จากนั้นการวิเคราะห์ผลสารวจที่ได้และนามาใช้ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร
3. นิสิต
หลักสูตร ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์ มีเกณฑ์พื้นฐานในการรับนิสิตและคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าศึกษา
ในหลักสูตร คือบัณฑิตที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรต้องสาเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตใน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา, ชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและในทุกครั้งที่มีการเปิดรับนิสิต ทางหลักสู ตร
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กาหนดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณากาหนดจานวน
ในการรับนิสิตใหม่และคุณสมบัติของผู้สมั ครในทุกปีการศึกษา จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผน
การเตรียมความพร้อมของนิสิตที่รับเข้ามาในหลักสูตรก่อนเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ในเรื่องความรู้และความพร้อมของบัณฑิตที่ต้องการเข้ามาในหลักสูตร และพิจารณากิจกรรม
การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตที่เข้ามาในหลักสูตร
นอกจากนี้ หลักสูตร ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์ มีระบบและกลไกในการพัฒนานิสิตในระหว่างการศึกษา
ตลอดหลักสูตร โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน ทางหลักสูตรได้กาหนดให้
มีการประชุมประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดาเนินงาน
ของแต่ละปีการศึกษา และการกากับติดตามการทางานให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การควบคุมดูแลนิสิต
เป็นไปตามที่กาหนด ทั้งนี้ทางหลักสูตรมีระบบประชาสัมพันธ์วิธีการร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิตและมีการประเมินระบบการพัฒนานิสิตในทุกรอบปีการศึกษา เพื่อนาผลการประเมินไปกาหนดแผนการ
พัฒนานิสิตและปรับปรุงระบบการพัฒนานิสิตในรอบปีการศึกษาต่อไป
4. อาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรประชุมร่ว มกับคณาจารย์ภ าควิชาจุลชีววิทยา เพื่อวางแผนการบริห าร
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยจัดทาแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
แผนอัตรากาลังของภาควิชาจุลชีววิทยา โดยหลักสูตรได้พิจารณาการวิเคราะห์จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
ของทุกปีการศึกษาและได้สารวจถึงการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีอย่างน้อย 3 คนตลอดปี
การศึกษา ตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลัย ศรีน ครินทรวิโ รฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
กาหนด ทาการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระบบการรับและแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร-หากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโน้มไม่
เพีย งพอ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลักสู ตรประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาเพื่อทาการคัดเลือก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติมโดยพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 จากนั้นทาหนังสือแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในขณะเดีย วกัน อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรจะแจ้งรายชื่อ อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรท่านใหม่ ไ ปยั ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ
การพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีทุนสาหรับไปฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน เพิ่มทักษะและความสามารถในด้านวิชาการและวิจัยในสาขาจุลชีววิทยา นอกจากนี้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาการสารวจอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ยังไม่ได้ยื่นขอตาแหน่งวิชาการ และส่งเสริมให้
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อาจารย์ที่ยังไม่ได้ยื่นขอตาแหน่งวิชาการทาการวางแผนการพัฒนาตนเองทางวิชาการ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทาการประชุมเพื่อติดตามการขอทุนวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
โครงสร้ างหลั กสู ตร ปร.ด. จุ ล ชีว วิทยาประยุกต์ เป็นหลั กสู ตรปริญญาเอกที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงโดยมีการทาปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูงในทาง
วิชาการ ทั้งในรูปแบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร และกาหนดอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาวางแผนสาระในรายวิชาร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทาการปรับปรุงเพิ่ม
สาระในรายวิชาและ/หรือเนื้อหาในรายวิชาที่ใช้สอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน และมอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาในแต่ละรายวิชา รายงานผลดาเนินการของรายวิชา และ
แผนการปรับปรุงรายวิชา (มคอ. 5) และให้นิสิตประเมินรายวิชาต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย นา
ผลการประเมินที่ได้จากนิสิตปัจจุบันและผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาในรอบปีการศึกษาต่อไป
หลักสูตรกาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
การทาแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากนั้นอาจารย์ประจา
หลักสูตรประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการพิจารณาตัดสินผลการเรียนร่วมกันใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ และภาควิชา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม-หลักสูตรมีระบบการดาเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับ
นิสิตเพียงพออยู่เสมอ ในระหว่างปี หลักสูตรร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาทาการสารวจครุภัณฑ์เพื่อประเมิน
สภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ความเพียงพอ รวมถึงความต้องการและความจาเป็นของครุภัณฑ์ต่างๆ สารวจความ
พร้อมของห้องเรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ และสารวจความพร้อมของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนประจาในห้องปฏิบัติการร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา
การจั ด หาสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ สาหรั บการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม -อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่ ว มกับ ภาควิช าจุ ล ชีววิทยา จั ดทาระบบและกลไก โดยการประชุม อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรร่วมกับ
คณาจารย์ในภาควิชา เพื่อวางแผนบริหารงบประมาณ ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ความเพียงพอของทรัพยากร และ
การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและทาการสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ และนิสิต จากนั้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ และจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ของหลักสูตร ด้วยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้ และเสนอต่อ
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คณะกรรมการฝ่ายแผน คณะวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนการจัดซื้อ และกรรมการประจาหลักสูตรจัดหาหนังสือ
และวารสารที่เกี่ยวข้องไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ประจาหลักสูตรจะพิจารณาหนังสือและ
วารสารเสนอสานักหอสมุด ให้มีการสั่งซื้อหนังสือ วารสาร และตาราเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมในทุกด้านของจุล
ชีววิทยา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ -หลักสูตรมีระบบการประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในทุกปีการศึกษา โดยให้นิสิตปัจจุบัน นิสิตที่จบจากหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ทาการประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากนั้นนา
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อวางแผนการปรับรุงระบบ
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ปีที่ 1
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(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)
อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อ คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1
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1.

2.

3.

4.

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอน
1.2.2 มีการแจ้งรายงานผลการประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3. คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบันเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
2.2 กาหนดการประเมินหลักสูตรทุกๆระยะ 5 ปีซึ่งประกอบด้วยการประเมินการจัดการเรียน การสอน
การประเมิ น ผลลั พ ธ์ (output) และการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต (outcome) รวมทั้ ง การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้
(keyperformance indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทารายงานการประเมิน หลั กสู ตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆคณาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
4.2 จัดประชุมสัมมนาการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยมีการใช้ผลการ
ประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการสารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และความสอดคล้องกับ TQF
การเปรียบเทียบระดับการเรียนรู้ของหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการปรับปรุง
เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
ข้อเสนอแนะด้านรายวิชาของหลักสูตร
(หมวดวิชาบังคับ) ชื่อวิชาอาจต้อง ปรับแก้เป็น จชป 601 แนวคิด แก้ให้เหมาะสม หลักการ:
ทางจุลชีววิทยา (Concepts
Principle
in Microbiology)
(หมวดวิชาบังคับ) จุลินทรีย์และอณู ปรับแก้เป็น จชป 603
พันธุศาสตร์ ควรเป็นพันธุศาสตร์
จุลินทรีย์และพันธุศาสตร์
โมเลกุลของจุลินทรีย์
โมเลกุล (Microbial and
Molecular Genetics)
(หมวดวิชาบังคับ) วจช น่าจะ
ปรับแก้เป็น จชป
กระชับชื่อ เหลือจุลชีววิทยา
ประยุกต์ขั้นสูงให้ตรงกับชื่อ
หลักสูตร
นิสิตควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในด้านใดบ้างเพิ่มเติมจากด้านวิชาการ
ควรส่งเสริมให้ไปทาวิจัยใน
- นิสิตได้รับการสนับสนุนในการไป
ต่างประเทศ
ศึกษาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ
ตามศักยภาพของนิสิต ทั้งนี้ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และทุนวิจัย
- นิสิตสามารถขอทุนสนับสนุนใน
การไปทาวิจัยระยะสั้นใน
ต่างประเทศได้จากบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมและเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
คาอธิบายและชื่อรายวิชาบางวิชา แก้ไขตามคาแนะนา
ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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พิจารณานิยามอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบตามคาแนะนา
หลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร
และผู้สอน
ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างระดับ การศึกษาระหว่างมหาบัณฑิตกับ
ดุษฎีบัณฑิต ยกเว้นจานวนหน่วยกิต
โครงสร้างไม่ได้จัดทาให้เห็นชัดเจน
ว่าถ้านักศึกษาจบปริญญาโทที่
สถาบันนี้ ถ้ามาเรียนต่อปริญญาเอก
วิชาที่เรียนจะแตกต่างกันอย่างไร

-

นิสิตที่จบปริญญาโทจากหลักสูตร
วท.ม จุลชีววิทยาประยุกต์ จาก
ภาควิชานี้ เมื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตร ปร.ด จุล
ชีววิทยาประยุกต์ มีรายวิชาต่างกัน
แสดงในโครงสร้างหลักสูตร เช่น
- จชป 741-744 (สัมมนาทางจุล
ชีววิทยาประยุกต์ 1-4)
- จชป 701 จริยศาสตร์และ
ประเด็นจริยธรรมทางจุลชีววิทยา
- จชป 711 การตรึงเซลล์จุลินทรีย์
- จชป 712 จุลชีววิทยาระบบ
- จชป 713 นวัตกรรมทางจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม
- จชป 714 ไบโอเซนเซอร์ในงาน
ด้านจุลชีววิทยา
- จชป 715ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ทางอาหารและอุตสาหกรรมขั้นสูง

จุดเด่นของหลักสูตร
มีความหลากหลายของรายวิชามาก
จุดด้อยของหลักสูตร
มีความซ้าซ้อนหลายรายวิชา ที่ผู้เรียนต้องระวังในการเลือกลงทะเบียน เพื่อไม่ให้เสียหน่วยกิตโดยไม่
จาเป็น
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการปรับปรุง
เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
ข้อเสนอแนะด้านรายวิชาของหลักสูตร
วิชา วจช 794 สัมมนาจุลชีววิทยา ได้กาหนดใน
ประยุกต์ 5 ควรเปิดสอนให้นิสิต
ข้อ 5. กาหนดเกี่ยวกับการทา
ลงทะเบียน(บังคับ)ทุกภาค
โครงงานหรืองานวิจัย
การศึกษา จนกว่านิสิตจะสาเร็จ
5.6 กระบวนการประเมินผล
การศึกษา เพื่อติดตามการทา
5.6.2 ประเมินผลจาก
ปริญญานิพนธ์ของนิสิตอย่าง
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
วิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนดโดยนิสิตที่
ยังไม่จบการศึกษาต้องเข้าร่วม
รายวิชาสัมมนาทุกครั้ง
นิสิตควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในด้านใดบ้างเพิ่มเติมจากด้านวิชาการ
นิสิตควรได้รับการพัฒนาด้าน
แก้ไขตามคาแนะนา
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาสัมมนา
ควรจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตมีทักษะ
และความชานาญด้านภาษา ซึ่ง
จาเป็นต้องใช้ในการพูดและการ
เขียน เพื่อนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ
นิสิตควรได้รับการอบรมด้านความ แก้ไขตามคาแนะนาโดยเพิ่ม
ปลอดภัยทางชีวภาพ และแนว
รายวิชาเรียนบังคับโดยไม่นับ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ที่
หน่วยกิต จชป 602 แนวทาง
ถูกต้อง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมและเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
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หลักสูตรควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้นิสิตได้เข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้นิสิตจะได้มี
ประสบการณ์การเสนอผลงานวิจัย
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ต่างๆ
วิชา วจช 701 ควรเพิ่มเนื้อหาเรื่อง
การลอกเลียน (Plagiarism) ซึง่
ปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ในวงการ
วิชาการ เพื่อแนะนาให้นิสิตไม่
กระทาผิดในกรณีดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หน้า 22 และ 23 ปีการศึกษาที่ 2
ภาคที่ 2 ไม่เข้าใจว่าวิชา ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9
หน่วยกิต จาเป็นต้องเรียนด้วยเหตุ
ใด เข้าใจว่าจะพิมพ์ผิด
เนื่องจากมีรายวิชาเลือกจานวนมาก
แต่จานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โท – เอก มีจานวนน้อย อาจไม่คุ้ม
กับการบริหารจัดการ อาจ
ดาเนินการร่วมกันกับหลักสูตรอื่น
เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

-

นิสิตสามารถขอทุนสนับสนุนใน
การไปนาเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้จาก
บัณฑิตวิทยาลัย

แก้ไขตามคาแนะนา

-

แก้ไขตามคาแนะนา

-

แก้ไขตามคาแนะนา โดยมีบาง รายวิชาที่สอนร่วมกับนิสิต
ปริญญาโท เช่น รายวิชา จชป
601 แนวคิดทางจุลชีววิทยา,
จชป 603 เทคโนโลยีและจุล
ชีววิทยาประยุกต์ขั้นสูงและ จชป
605 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา
ประยุกต์
ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของนิสิตทั้งสองระดับ
เป็นหลัก
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จุดเด่นของหลักสูตร
แบบ 2.1 เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นิสิตทางานวิจัย โดยกาหนดให้วิชาสัมมนาเป็นวิชาบังคับ จะทาให้นิสิตมี
เวลาทุ่มเทให้กับงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน แบบที่ 2.1 และ 2.2 จะมีวิชา จชป 701 ซึ่งเป็นวิชาที่สอน
เกี่ยวกับจริยธรรมทางจุลชีววิทยา จะทาให้นิสิตเป็นผู้ที่เข้าใจถึ งกฎหมาย และจริยธรรมในอาชีพ สาหรับแบบ
2.2 มีเนื้อหาครอบคลุมศาสตร์ตต่างๆ ทางจุลชีววิทยา
จุดด้อยของหลักสูตร
นิสิตควรได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ที่ถูกต้อง
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ภาคผนวก ง รายงานการสารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)
ตารางแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความต้องการมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์จากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ
ลาดับที่

ชื่อสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประเภทสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

มี/ไม่มีพนักงานที่จบจุล
ชีววิทยาระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก

ต้องการ/ไม่ต้องการรับ มี/ไม่มีนโยบายส่งเสริม
พนักงานที่จบจุลชีววิทยา ให้พนักงานเรียนต่อใน
ในระดับปริญญาโท/เอก
ระดับสูงขึ้น
เข้าทางาน

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/อาจารย์

หน่วยงานราชการ
การศึกษา

มีปริญญาโท

ไม่ต้องการ/ปริญญาโท
ต้องการ/ปริญญาเอกโดย
มีการศึกษาในรูปแบบเน้น
วิจัยโดยทาวิทยานิพนธ์

2

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี/ อาจารย์

หน่วยงานราชการ
การศึกษา

3

สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร/
นักวิจยั
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภาควิชา
เทคโนโลยีและการ

หน่วยงานราชการ
การวิจยั

มีปริญญาโท
มีปริญญาเอกที่จบสาขา
ใกล้เคียงแต่ไม่ใช่สาขาจุล
ชีววิทยา
มีปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

ต้องการปริญญาโทและ
ปริญญาเอกโดยมี
การศึกษาในรูปแบบเน้น
วิจัยโดยทาวิทยานิพนธ์
ต้องการปริญญาโทและ
ปริญญาเอกโดยมี
การศึกษาในรูปแบบเน้น
วิจัยโดยทาวิทยานิพนธ์

หน่วยงานราชการ
การศึกษา-วิจยั

มีปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

ต้องการปริญญาโทและ
ปริญญาเอกโดยมี

4
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ระดับปริญญา/ต้องการความ
เชี่ยวชาญในด้านใด

ไม่มี
ปริญญาเอก/เชื้อรา
ปัจจุบันบรรจุเข้าทางาน fermentation ภูมิคุ้มกัน และ
ในมหาวิทยาลัยด้วย
การเกิดโรค
อัตราปริญญาเอกเกือบ
ทั้งหมด

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- บัณฑิตระดับปริญญาโทอาจจะยังเป็นที่
ต้องการของภาคเอกชน ทั้งนี้ควรเน้นผลิต
บัณฑิตที่เน้นงานวิจัยและมีการเรียนเพือ่
นับหน่วยกิต
- ควรส่งเสริมให้นิสิตสามารถสื่อสารภาษา
ที่สามได้ เช่น พม่า ญีป่ ุ่น

ปริญญาโทและปริญญาเอก/
กระบวนการหมัก เทคโนโลยี
เอนไซม์
มี/โดยส่งเสริมให้ลางาน
เพื่อเรียนต่อ

ปริญญาโท/molecular
genetics bioinformatics ,
biomass utilization
ปริญญาเอก/bioinformatics
ปริญญาโท/เน้นด้านประยุกต์ใช้
เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม

จุลชีววิทยาเป็นสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ที่สาคัญในหลายๆ การใช้งานด้าน
อุตสาหกรรมและการวิจัยในระยะหลังจะ
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ลาดับที่

ชื่อสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประเภทสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

มี/ไม่มีพนักงานที่จบจุล
ชีววิทยาระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก

จัดการสิ่งแวดล้อม /
อาจารย์

ต้องการ/ไม่ต้องการรับ มี/ไม่มีนโยบายส่งเสริม
พนักงานที่จบจุลชีววิทยา ให้พนักงานเรียนต่อใน
ในระดับปริญญาโท/เอก
ระดับสูงขึ้น
เข้าทางาน
การศึกษาในรูปแบบเน้น
วิจัยโดยทาวิทยานิพนธ์

5

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา/ผู้บริหาร
ระดับต้น

หน่วยงานราชการ
การศึกษา

6

กรมวิชาเกษตร สานัก หน่วยงานราชการ
พัฒนา
-วิจยั
เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม
วิจัยและพัฒนาเห็ด/
นักวิชาการ

มีปริญญาโท มีไม่เพียงพอ
ไม่มีปริญญาเอก

7

ฝ่ายวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย/นักวิจยั อาวุโส

มีปริญญาโทและปริญญา
เอก

หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ -วิจัย

มีปริญญาโทและ
ปริญญาเอกแต่ยังไม่
เพียงพอ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

ต้องการ/ปริญญาเอก
โดยมีการศึกษาในรูปแบบ
เน้นวิจัยโดยทา
วิทยานิพนธ์และมีการ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดย
นับหน่วย
ต้องการปริญญาโทโดย
เน้นวิจัยมีการทา
วิทยานิพนธ์
ต้องการปริญญาเอกโดย
เน้นวิจัยโดยทา
วิทยานิพนธ์และมีการ
เรียนเพิ่มเติมโดยนับหน่วย
กิต
ต้องการปริญญาโทและ
ปริญญาเอกโดยมี
การศึกษาในรูปแบบเน้น
วิจัยโดยทาวิทยานิพนธ์

มี/โดยส่งเสริมให้ลางาน
เพื่อเรียนต่อ

มี/โดยส่งเสริมให้ลางาน
เพื่อเรียนต่อ

ระดับปริญญา/ต้องการความ
เชี่ยวชาญในด้านใด

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ปริญญาเอก/เน้นด้านประยุกต์ใช้
เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมแต่ต้องการ
ให้สามารถสร้างงานวิจยั เองได้
ปริญญาเอก/มีความรู้ด้านจุล
ชีววิทยา มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมจากจุลินทรีย์

เกี่ยวข้องกับการใช้จุลชีววิทยาอย่างมาก
เช่น งานด้านพลังงานทดแทนจาก
จุลินทรีย์
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ จุลชีววิทยา
เป็นฐานความรู้และบูรณาการศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ปริญญาโทและปริญญาเอก/
taxonomy (in
fungal/mushroom)
mushroom breeding and
conservation
bioactive compounds and
advanced processing
technology (in mushroom)
ปริญญาโทและปริญญาเอก/ด้าน
สรีรวิทยาและชีวเคมี
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ลาดับที่

ชื่อสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประเภทสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

มี/ไม่มีพนักงานที่จบจุล
ชีววิทยาระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก

ต้องการ/ไม่ต้องการรับ มี/ไม่มีนโยบายส่งเสริม
พนักงานที่จบจุลชีววิทยา ให้พนักงานเรียนต่อใน
ในระดับปริญญาโท/เอก
ระดับสูงขึ้น
เข้าทางาน
ต้องการปริญญาโทโดยมี
การศึกษาในรูปแบบเน้น
วิจัยโดยทาวิทยานิพนธ์
ไม่ต้องการปริญญาเอก
ไม่ต้องการปริญญาโท
ต้องการปริญญาเอกที่มี
การศึกษาในรูปแบบเน้น
วิจัยโดยทาวิทยานิพนธ์
โดยอาจมีการเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมหรือไม่ก็
ได้
ต้องการปริญญาโทโดยมี
การศึกษาในรูปแบบที่มี
การจัดทาวิทยานิพนธ์
หรือไม่ก็ได้
ต้องการทั้งปริญญาโทและ
เอก

8

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์/
ผู้บริหารระดับต้น

หน่วยงานราชการ
การศึกษา-วิจยั

มีปริญญาโทและปริญญา
เอก

9

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

หน่วยงานราชการ
การศึกษา-วิจยั

มีปริญญาโทและปริญญา
เอก

10

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน

หน่วยงานราชการ
การศึกษา-วิจยั

มีปริญญาโท 4 คน
ปริญญาเอก 6 คน

11

การประปานครหลวง
ฝ่ายโรงงานผลิตน้า
บางเขน

รัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

12

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหาร แผนก Enteric
Diseases

องค์กรต่างประเทศ
(ด้านงานวิจยั )โดย
ความร่วมมือ
ระหว่างไทย-USA

มีปริญญาโท 5-8คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

ระดับปริญญา/ต้องการความ
เชี่ยวชาญในด้านใด

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ปริญญาโท/ความรู้ทางสถิติใน
การวางแผนงานวิจยั และการ
ประมวลผลงานวิจยั
มี/โดยส่งเสริมให้ลางาน
เพื่อเรียนต่อ

มี โดยส่งเสริมให้ลางาน
เพื่อเรียนต่อแบบเต็ม
เวลา แต่หน่วยงานไม่มี
ทุนสนับสนุน
มี/โดยส่งเสริมให้เรียน
ต่อแบบเต็มเวลา โดย
หน่วยงานมีทุน
สนับสนุนให้
ต้องการทั้งปริญญาโทและ มี โดยส่งเสริมให้ลางาน
เอก
เพื่อเรียนต่อแบบเต็ม
เวลา แต่หน่วยงานไม่มี
ทุนสนับสนุน

ปริญญาโท – มีทักษะการวิจัยได้
ดี ทาการทดลองได้ดี
ปริญญาเอก – มีทักษะการวิจยั
ขั้นสูง มีความคิดความสามารถ
เขียนโครงการวิจยั และสามารถ
เขียนบทความวิจัยได้ดี

ด้านจุลชีพในน้า ทั้งน้า ดิน และ
น้าประปา

Clinical/ Medical
Microbiology / Basic
Molecular Microbiology
Bioinformatic

มีภาวะผู้นา เสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั ตั้งใจ
ทางาน ทุ่มเท
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ลาดับที่

ชื่อสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประเภทสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

มี/ไม่มีพนักงานที่จบจุล
ชีววิทยาระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก

ต้องการ/ไม่ต้องการรับ มี/ไม่มีนโยบายส่งเสริม
พนักงานที่จบจุลชีววิทยา ให้พนักงานเรียนต่อใน
ในระดับปริญญาโท/เอก
ระดับสูงขึ้น
เข้าทางาน

ระดับปริญญา/ต้องการความ
เชี่ยวชาญในด้านใด

โรงงาน
อุตสาหกรรม (ผลิต
และจาหน่าย
เครื่องดื่มครบ
วงจร)
บริษัทเอกชน ด้าน
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ
อาหาร

ไม่มีทั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

ต้องการปริญญาโทมีการ มี/โดยส่งเสริมให้เรียน
จัดทาวิทยานิพนธ์หรือไม่ก็ ต่อแบบเต็มเวลา โดย
ได้
หน่วยงานมีทุน
สนับสนุนให้

ไม่มีทั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

ต้องการปริญญาโท มีการ มี/โดยส่งเสริมให้ลางาน ระดับปริญญาโท – มีความรูแ้ ละ
จัดทาวิทยานิพนธ์หรือไม่ก็ เพือ่ เรียนต่อ (นอกเวลา) ความเชีย่ วชาญการจัดการระบบ
ได้
ทั้งการตรวจสอบระบบคุณภาพ
และด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาเอก – ด้านความรู้
เรื่องการตรวจวัดและจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัด
คุณภาพน้า ความรู้เกี่ยวกับระบบ
บาบัดน้าเสีย มลพิษทางน้า
ต้องการปริญญาโทมีการ มี/โดยส่งเสริมให้ลางาน ต้องการความเชี่ยวชาญด้านการ จัดทาวิทยานิพนธ์หรือไม่ก็ เพื่อเรียนต่อ (นอกเวลา) พัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์
ได้
ต้องการปริญญาโท มีการ มี/โดยส่งเสริมให้ลางาน
จัดทาวิทยานิพนธ์หรือไม่ก็ เพื่อเรียนต่อ (นอกเวลา)
ได้

ในงานวิจัยทาง
ทหาร
13

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด มหาชน สานักงานสรรหาและ
ว่าจ้าง

14.

SCG (Thailand) CO.,
Ltd.

15

บริษัท ไทยฟูดส์
อินเตอร์เนชัน่ แนล

โรงงาน
อุตสาหกรรม

มีปริญญาโท

16

บริษัท เค อาร์ เอส
สไปซี่ส์ ฟู้ด

บริษัทเอกชน การ
ตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร

ไม่มีทั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

องค์ความรู้ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจในองค์กร

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
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ลาดับที่

ชื่อสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประเภทสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

มี/ไม่มีพนักงานที่จบจุล
ชีววิทยาระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก

ต้องการ/ไม่ต้องการรับ มี/ไม่มีนโยบายส่งเสริม
พนักงานที่จบจุลชีววิทยา ให้พนักงานเรียนต่อใน
ในระดับปริญญาโท/เอก
ระดับสูงขึ้น
เข้าทางาน

ไม่มีทั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

ต้องการปริญญาโท มีการ
จัดทาวิทยานิพนธ์หรือไม่ก็
ได้
ต้องการทั้งปริญญาโทและ
เอก โดยเน้นการจัด
การศึกษาแบบมีปริญญา
นิพนธ์

ไม่มี

มีนโยบายส่งเริมให้
พนักงานเรียนต่อนอก
เวลาทางาน แต่
หน่วยงานไม่มีทุน
สนับสนุน
มีนโยบายส่งเริมให้
พนักงานเรียนต่อนอก
เวลาทางาน โดย

17

บริษัท โตโยไซกัน
(ประเทศไทย) จากัด

18

บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย)
จากัด

บริษัทเอกชน การ
ตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร
บริษัทเอกชน
บริการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร

19

เอบี ฟูด แอนด์ เบฟ
เวอร์เรจ (ประเทศไทย)
จากัด

บริษัทเอกชน โรงงาน
อุตสาหกรรม

มี

ต้องการทั้งปริญญาโท
และเอก

20

บริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

บริษัทเอกชน โรงงาน
อุตสาหกรรม

ไม่มี

ไม่ต้องการ

มีปริญญาโท 1 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

มีนโยบายส่งเริมให้
พนักงานเรียนต่อนอก
เวลาทางาน แต่
หน่วยงานไม่มีทุน
สนับสนุน

ระดับปริญญา/ต้องการความ
เชี่ยวชาญในด้านใด

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ปริญญาโท- เทคนิคการวิเคราะห์
เชื้อด้านจุลชีววิทยา และเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านจุลชีววิทยา
ปริญญาเอก – เทคนิคเกี่ยวข้อง
กับวิธีการบริหารด้านจุลชีววิทยา
การทาระบบการ validation
method และการวิเคราะห์เชิง
สถิติที่เกียวข้อง รวมถึงการ
พัฒนาวิธีทดสอบใหม่ที่ถูกต้อง
รวดเร็ว และแม่นยา
อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเนื้อหา
ในส่วนของระบบโรงงานอุตสาหกรรมกับ
นักศึกษาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมมาก
ขึ้น
ด้านงานพัฒนาและวิจยั แก้ไข
ปัญหาด้านจุลชีววิทยาในโรงงาน
รวมถึงนวัตกรรมการตรวจ

ด้านการพัฒนาและวิจัย และเชิงบริหาร

100
ลาดับที่

ชื่อสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประเภทสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

มี/ไม่มีพนักงานที่จบจุล
ชีววิทยาระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก

ต้องการ/ไม่ต้องการรับ มี/ไม่มีนโยบายส่งเสริม
พนักงานที่จบจุลชีววิทยา ให้พนักงานเรียนต่อใน
ในระดับปริญญาโท/เอก
ระดับสูงขึ้น
เข้าทางาน

21

บริษัทชุมชนเภสัช
กรรม จากัด (มหาชน)
/ แผนกประกัน
คุณภาพ

บริษัทเอกชน โรงงาน
อุตสาหกรรม

ไม่มี

ไม่ต้องการ

22

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบ
บอราทอรี่ส์ (1969)
จากัด

บริษัทเอกชน –
โรงงาน
อุตสาหกรรม ผลิต
ยาและควบคุม
คุณภาพ

ไม่มี

ไม่ต้องการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

หน่วยงานมีทุน
สนับสนุน
มีนโยบายส่งเสริมให้
พนักงานเรียนต่อนอก
เวลาทางาน โดย
หน่วยงานไม่มีทุน
สนับสนุน
ไม่มี

ระดับปริญญา/ต้องการความ
เชี่ยวชาญในด้านใด

วิเคราะห์จุลินทรีย์ การนา by
product ต่าง ๆ ไปใช้

1)Method Validation ของ
Microbial assay, Dterility
test, Bacterial endotoxin
test
2) การพัฒนาวิธวี ิเคราะห์กรณี
ตัวอย่างพิเศษ เช่น การหา
Bacterial endotoxin ด้วยวิธี
Gel Clot (LAL)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

101
ตารางแสดงผลการสารวจตาแหน่งงานทางด้านจุลชีววิทยา ที่ต้องการคุณสมบัติ/วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศไทย
(สืบค้นออนไลน์ในวันที่ 9 พ.ค.61 เท่านั้น)
หน่วยงาน

ตาแหน่งงาน

คุณสมบัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์

คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกีย่ วข้อง โดยมี
หัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม หรือจุลชีววิทยาการแพทย์

อาจารย์

4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์

5

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก วท.ด.(จุลชีวอุตสาหกรรม) วท.ด.(จุลชีววิทยา) เน้นด้าน
อุตสาหกรรม ปร.ด.(จุลชีววิทยา) เน้นด้านอุตสาหกรรม ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เน้นด้าน
อุตสาหกรรม ปร.ด.(จุลชีววิทยาประยุกต์) เน้นด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบเรียนโทควบเอก) สาขาจุลชีววิทยา
(เน้นจุลชีววิทยาทางอาหาร หรือ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) หรือ สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา (เน้นจุลชีววิทยาทางอาหาร หรือ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
และต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ อาหารสุขภาพและ
โภชนาการ หรือ วิศวกรรมชีวภาพ หรือการจัดการเทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรมการเกษตร
หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง เน้นการวิจัยด้านนวัตกรรม การจัดการ การบริหารหรือมาตรฐาน
ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Food Science หรือ Product
Development หรือ Home Economics หรือ Biotechnology หรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ – สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้องดังกล่าวคือ จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม

1

2

3

อาจารย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

วันที่รับสมัคร/ วันที่
สืบค้น
รับสมัคร ภายในวันที่
11 มิถุนายน 2561
(วันที่สืบค้น 9 พ.ค.
61)
ประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าก่อนการเรียก
สมัคร (วันที่สืบค้น 9
พ.ค. 61)
รับสมัคร ภายในวันที่
30 เมษายน 2561
(วันที่สืบค้น 9 พ.ค.
61)
รับสมัคร ภายในวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2561
(วันที่สืบค้น 9 พ.ค.
61)

อ้างอิง

รับสมัคร ภายในวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2561
(วันที่สืบค้น 9 พ.ค.
61)

http://hr.kmitl.ac.th/register/_fi
leupload/1314312561-0102_765322561.pdf

http://flas.kps.ku.ac.th/2015/im
ages/news/work/180410_2.PDF

https://rmutt.job.thai.com/201
705/rule.php

http://tsu.ac.th/detail.php?id_li
st=101885

http://hr.kmitl.ac.th/register/_fi
leupload/1314312561-0102_765322561.pdf
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หน่วยงาน

ตาแหน่งงาน

คุณสมบัติ

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะ
วิทยาศาสตร์

อาจารย์

8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะ
ทันตแพทยศาสตร์

นักวิจยั หลังปริญญา
เอก

วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์
โดยเน้น จุลชีววิทยาทางอาหาร หรือสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
โดยเน้นประสบการณ์การใช้ถังหมัก
 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชวี ภาพ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
 ทางานวิจยั ด้านระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง การคัดเลือกสายพันธุ์กุ้งโดยอาศัยข้อมูล DNA และ
ยีน
 มีประสบการณ์ด้าน genetics, molecular experiment, cell culture
(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
 มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยมากกว่า 1 ปี
61

9

ไบโอเทค สวทช

นักวิจยั หลังปริญญา
เอก

10

บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด

นักวิจยั (กระบวนการ
วิศวกรรมชีวภาพ)

6

7

นักวิจยั หลังปริญญา
เอก

คุณสมบัติ/หรือความเชี่ยวชาญพิเศษของนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่ตอ้ งการ:
 มีความสามารถในการศึกษาการแสดงออกของยีนและวิเคราะห์ผล RNA-sequencing
and QTL-sequencing
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ควบคุม ดูแลการวิจัยและพัฒนากระบวนการหมักตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัตกิ ารจนถึงการ
ขยายขนาดการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตเอนไซม์ FOS เอทานอลและจุลินทรีย์
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย
คุณสมบัติ
 ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมการะบวนการชีวภาพ
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิศวรกรรมเคมี
 มีประสบการณ์การทางาน 3-5 ปี ในด้านเทคโนโลยีการหมัก
 มีความชานาญด้านเทคโนโลยีการหมักในระดับห้องปฏิบัตกิ ารและโรงานต้นแบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

วันที่รับสมัคร/ วันที่
สืบค้น
รับสมัครถึง 31 พ.ค.
61 (วันที่สืบค้น) 9
พ.ค. 61
(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61

(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61
(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61

อ้างอิง
https://www.sci.psu.ac.th/New
56/TH/News/JobsFile/New5960.pdf
https://www.facebook.com/
ตาแหน่งงานนักวิจัย-ผู้ช่วยนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์107050313345390/
https://th.indeed.com/job/รับ
สมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก-สาขา
วิทยาศาสตร์- 07f49e5686582380
www.facebook.com/NSTDATH
AILAND/posts/15752927159130
40
https://www.mitrphol.com/car
eer.php
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หน่วยงาน

ตาแหน่งงาน

11

บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด

นักวิจัย (พอลิเมอร์
ย่อยสลายได้)

12

บริษัท ดัชมิลล์ จากัด (Dutch
Mill Company
Limited) - กรุงเทพมหานคร

13

Food People Recruitment
Co., Ltd.

14

Thermo Fisher Scientific
Location :
Thailand - Bangkok

คุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 วิจัยและพัฒนา คิดค้นหาวิธีการผสมพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้และของเหลือจาก
อุตสาหกรรมในสภาวะต่างๆ
คุณสมบัติ
 ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เคมี พอลิเมอร์ วิศวกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร
หมายเหตุ – สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้องดังกล่าวคือ จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โดยมีอาจารย์เชีย่ วชาญเรื่องพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ในภาควิชา
R&D Supervisor
คุณสมบัติผู้สมัคร
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบการวิเคาระห์ค้นคว้าวิจยั
Senior Technical
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขา Food Science or related Food
R&D Manager
Fields
 มีความรู้ Food technical Science Aspects
 มีประสบการณ์ Product Development in Food Manufacturer
หมายเหตุ – สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้องดังกล่าวคือ จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
Regional Molecular  To develop Microbiology (primarily Bacteriology) educational programs for
Food Safety
internal and external customers (clinical, industrial) and adapt programs
Manager
according to the local environment and culture.
 Graduate with life sciences degree (preferably Microbiology).
 At least 5 years technical experience in a Microbiology lab.
 Excellent communicator, verbally and in writing.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

วันที่รับสมัคร/ วันที่
สืบค้น
(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61

อ้างอิง

(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61

https://th.indeed.com/viewjob
?jk=3b53122683908ff1&tk=1cd
1la5ue0u3479i&from=recomm
endedjobs&vjs=3

(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61

https://www.jobthai.com/job/0
,419491.html

(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61

http://jobs.thermofisher.com/L
istJobs/All/Search/tmoposting-locations/thailand/

https://www.mitrphol.com/car
eer.php
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15

หน่วยงาน

ตาแหน่งงาน

INTEQC Group

Swine Feed
Development
(Department /
Division)

Bangkok
Area - Samutsakorn

16

Biomedia (Thailand) Co.,
Ltd.

17

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์
จากัด - ปทุมวัน,
กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

Responsibilities:
 Research and development animal feed. (Swine and Poultry)
 Develop feed product (Swine and Poultry) by modern technology.
 Support academic research and development of animal feed products.
 Ability to set up project and other tasks as assigned by the supervisor.
Qualifications:
 Males or Female. Age : 25 years up
 Master Degree / PhD Animal science, Veterinary or related sciences.
 Communication in English and interpersonal skills.
Specialist
Responsibilities:
 Provide technical and application support of diagnostic products Conduct
project evaluations and system validations
 Write up validation and standard operating protocols, and technical reports.
 Provide product application support & training to customers in assigned
markets, technologies & products.
 Provide product info and answer queries from customers, Sales and Product
Management team as well as Tech Service teams.
Qualifications:
 PHD/Msc/Degree in Medical Technology/Life Science or a related
discipline, Min 1 year of relevant experience preferred
Sales and Marketing  Male / Female Education : Doctoral or Master degree in Biochemical,
Supervisor
Science or related field Preferred experience
 At least 1 years of working experience in Molecular biology
 Special skill : Excellent communication skill, presentation skill

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

วันที่รับสมัคร/ วันที่
สืบค้น
(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61

อ้างอิง

(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61

https://th.jobsdb.com/TH/EN/S
earch/FindJobs?KeyOpt=COMP
LEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat
=1&SearchFields=JobDetails&K
ey=PhD&JSSRC=JSRSB

(วันที่สืบค้น) 9 พ.ค.
61

https://th.indeed.com/job/รับ
สมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก-สาขา
วิทยาศาสตร์- 07f49e5686582380

https://th.jobsdb.com/TH/EN/S
earch/FindJobs?KeyOpt=COMP
LEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat
=1&SearchFields=JobDetails&K
ey=PhD&JSSRC=JSRSB
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19

หน่วยงาน

ตาแหน่งงาน

คุณสมบัติ

FHI 360 - Thailand

Program Director,
CEP NTD Asia

 Minimum of a master’s degree in public health, tropical medicine,

FHI 360 - Thailand

Regional Senior
Technical
Specialist - Animal
Health

20

QIAGEN
Location :
Thailand - Bangkok

Senior Sales
Application
Specialist

epidemiology, health management, or related field; MD or PhD preferred.
 A minimum of 15 years’ experience working on international projects
related to infectious diseases.
 A minimum of 10 years’ experience successfully leading international
development projects similar in scope and complexity.
 Livestock management (e.g., nutrition, care, treatment, and health) with an
emphasis on poultry
 Biosafety and biosecurity and how to apply principles
 Ability to communicate and coordinate with livestock producers and animal
industry stakeholders
 Ability to work efficiently and effectively in an IT environment
 Strong coordination, communication, and interpersonal aptitudes
 Minimum of Master degree in Molecular Biology, Biochemistry, Microbiology,
Biomedicine or related area. PhD Degree preferred.
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ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์กับหลักสูตรอื่น
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
รายวิชาบังคับ
ที่ต่างจากหลักสูตรอื่นดังนี้

รายวิชาเลือก
ที่ต่างจากหลักสูตรอื่นดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจุลชีววิทยา
ประยุกต์
ปร.ด (จุลชีววิทยาประยุกต์)
แบบ 1.1 (ผู้สาเร็จ ป.โท)
ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วย
แบบ 2.1 (ผู้สาเร็จ ป.โท)
กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต
- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ *
- วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์
แบบ 2.2 (ผู้สาเร็จ ป.ตรี)
กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ *
- วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์
หมายเหตุ: * ได้รับใบอนุญาต
กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจุลชีววิทยาทางอาหาร
และอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจุลชีววิทยา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจุลชีววิทยา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจุลชีววิทยา
ประยุกต์
ปร.ด (จุลชีววิทยา)
ปร.ด (จุลชีววิทยา)
ปร.ด (จุลชีววิทยาประยุกต์)
แบบ 1.1 (ผู้สาเร็จ ป.โท)
แบบ 1.1 (ผู้สาเร็จ ป.โท)
แบบ 1.1 (ผู้สาเร็จ ป.โท)
กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต
กาหนดให้เรียน 5 หน่วยกิต
สัมมนาและปริญญานิพนธ์ 48 หน่วย
- สัมมนา 6 หน่วย
แบบ 1.2 (ผู้สาเร็จ ป.ตรี)
แบบ 1.2 (ผู้สาเร็จ ป.ตรี)
กาหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต
สัมมนาและปริญญานิพนธ์ 72 หน่วย
แบบ 2.2 (ผู้สาเร็จ ป.ตรี)
แบบ 2.1 (ผู้สาเร็จ ป.โท)
กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
กาหนดให้เรียน 5 หน่วยกิต
แบบ 2.2 (ผู้สาเร็จ ป.ตรี)
กาหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต

แบบ 1.1 (ผู้สาเร็จ ป.โท)
กาหนดให้เรียน 48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1 (ผู้สาเร็จ ป.โท)
ไม่มี
แบบ 1.2 (ผู้สาเร็จ ป.ตรี)
ไม่มี
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- จุลชีววิทยาระบบ
- นวัตกรรมทางจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม
- ไบโอเซนเซอร์ในงานด้านจุล
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบ 2.2 (ผู้สาเร็จ ป.ตรี)
กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต และ
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วย
- ชีวสนเทศศาสตร์
- ไวรัสวิทยาทางการแพทย์
- โรคติดเชื้อ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มจุลชีววิทยาทาง
- สารพิษของจุลินทรีย์
สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
- การบาบัดมลพิษทางจุลชีววิทยา
- จุลชีววิทยาสาหรับการเกษตร
- ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง
อัจฉริยะ
- สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
- เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลาดับนิวคลี - เซรุ่มวิทยา
โอไทด์ยุคใหม่และการประยุกต์ใช้ทาง - วัคซีน
จุลชีววิทยา
- ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่ม
- อณูชีววิทยาของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
พืชและจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
- การจัดการมาตรฐานความปลอดภัย
- วิทยาการข้อมูลสาหรับนักจุล
ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
ชีววิทยา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มจุลชีววิทยาการแพทย์
- วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
- จุลินทรีย์และสารธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพ
- ปรสิตวิทยาการแพทย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แบบ 2.1 (ผู้สาเร็จ ป.โท)
กาหนดให้เรียน 7 หน่วยกิต
แบบ 2.2 (ผู้สาเร็จ ป.ตรี)
กาหนดให้เรียน 11 หน่วยกิต
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจลุ ชีพ
- เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยา
- แบคทีเรียของพืช
- จุลชีววิทยาของแอนแอโรบส์
- วิธีรวดเร็วและอัตโนมัติในจุล
ชีววิทยาทางอาหาร
- ความปลอดภัยของอาหารด้าน
จุลินทรีย์
- โครงสร้างและหน้าที่ของเชื้อรา
- จุลชีววิทยาของระบบตะกอนเร่งใน
การบาบัดน้าเสีย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- จุลชีววิทยาการแพทย์ขั้นสูง
- วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
- อณูชีววิทยาของการติดเชื้อจุลชีพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์
Siriruk Sarawaneeyaruk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18122
siriruk@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

M.Agr.Sc.

Applied Biosciences,

Kyoto University, Japan

2550

D.Agr.Sc.

Applied Biosciences,

Kyoto University, Japan

2553

ความเชี่ยวชาญ
Plant-Microbe Interaction, Plant Pathology, Rhizosphere Ecology
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 ภั ท รภร พิ กุ ล ขวั ญ , อรอนงค์ พริ้ ง ศุ ล กะ, ณั ฎ ฐิ ก า สุ ว รรณาศรั ย , วั ล ลภา หล่ อ เหลี่ ย ม,
สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์. การหาสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิ ตเอนไซม์ ไลเปสจาก Bacillus safensis สายพันธุ์ PSR5631 ที่แยกได้จากดิน. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว. 2559; 32: 111-126.
1.2 Sarawaneeyaruk S, Lorliam W, Krajangsang S, Pringsulaka O. Enhancing plant growth
under municipal wastewater irrigation by plant growth promoting rhizospheric Bacillus
spp. Journal of King Saud University-Science. 2019; 31: 384-389.
1.3 DeatraksaJ, Sunthornthummas S, Rangsiruji A, Sarawaneeyaruk S, Suwannasai N,
Pringsulaka O. Isolation of folate-producing Weissella spp. from Thai fermented fish
(Plaa Som Fug). LWT Food Science and Technology. 2018; 89: 388-391.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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1.4 Pringsulaka O, Suwannasai N, Sunthornthummas S, Krajangsang S, Sarawaneeyaruk
S, Lorliam W, Rangsiruji A. Assessment of Indicator Microorganisms and Fungi: Health
Risk in the Saen Saeb Canal, Thailand. Chaingmai Journal of Science. 2017; 44: 1-13.
1.5 Sunthornthummas S, Doi K, Rangsiruji A, Sarawaneeyaruk S, Pringsulaka O. Isolation
and characterization of Lactobacillus paracasei LPC and phage T25 from
fermented milk. Food Control. 2017; 73: 1353-1361.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
3. ตารา/หนังสือ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอน (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วจช 202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วจช 302
วิทยาไวรัส
วจช 311
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
วจช 476
จุลชีววิทยาการเกษตร
วจช 481
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
วจช 482
สัมมนาทางจุลชีววิทยา
วจช 484
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
ทช 501
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ทช 611
เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน
ทช 614
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ระดับโมเลกุล
ทช 641
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
ทช 643
เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
ทช 649
ไวรัสวิทยาขั้นสูง
ทช 745
วิทยาการปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน

การคัดเลือกหากิ่งพันธุ์มะนาวแป้น

งบประมาณแผ่นดิน

2561

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

ต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ด้ยวิธี Real- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Time Quantitative Reverse
Transcription PCR (Real-Time
qRT-PCR) และ Reverse
Transcription Loop-Mediated
Isothermal Amplification (RTqLAMP)
คัดแยกและศึกษาคุณสมบัติแบคทีเรีย งบประมาณรายได้
ที่สามารถผลิตเอนไซม์ ACC

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

deaminase จากไม้ตัดดอก,

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาวณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย
Nuttika Suwannasai
อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
02-649-5000 ต่อ 18519
nuttika@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

วท.บ.

จุลชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538

วท.ม.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2541

วท.ด.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2548

ความเชี่ยวชาญ
เห็ดราวิทยา ไมคอร์ไรซา พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ เครื่องหมายดีเอ็นเอ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ผลงานทางวิชาการ
1.บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 Suwannasai N, Dokmai P, Yamada A, Watling R, Phosri C. 2020. First ecotomycorrhizal
syntheses between Astraeus sirindhorniae and Dipterocarpus alatus
(Dipterocarpaceae), pure culture characteristics, and molecular detection. 21(1): 231238.
1.2 Thamvithayakorn P, Phosri C, Pisutpaisal N, Krajangsang S, Whalley AJS, Suwannasai
N. 2019. Utilization of oil palm decanter cake for valuable laccase and manganese
peroxidase enzyme production from a novel white-rot fungus, Pseudolagarobasidium
sp. PP17-33. 3 Biotech. 9: 417.
1.3 Patjana T, Jantaharn P, Katrun P, Mongkolthanaruk W, Suwannasai N, Senawong T,
Tontapha S, Amornkitbumrung V, McCloskey S. 2019. Anti-inflammatory and cytotoxic
agents from Xylaria sp. SWUF09-62 fungus. Natural Product Research. 16: 1-10.
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1.4 Noppawan S, Mongkolthanaruk W, Suwannasai N, Senawong T, Moontragoon P,
Boonmak J, Youngme S, McCloskey S. 2018. Chemical constitutents and cytotoxicity
activity from the wood-decaying fungus Xylaria sp. SWUF08-37. Natural Product
Research. 26: 1-10.
1.5 DeatraksaJ, Sunthornthummas S, Rangsiruji A, Sarawaneeyaruk S, Suwannasai N,
Pringsulaka O. Isolation of folate-producing Weissella spp. from Thai fermented fish
(Plaa Som Fug). LWT Food Science and Technology. 2018; 89: 388-391.
1.6 ณัชชา พรหมเพศ, เชิดชัย โพธิ์ศรี, รุ้งเพชร แข็งแรง, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย. ฤทธิ์
ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการเจริญของแบคทีเรีย และต้านการทางานของเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิ
เดส ของสารสกัดจากเห็ดปะการังรามาเรีย. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.2561; 34(2): 175-191.
1.7 Pringsulaka O, SuwannasaiN, Sunthornthummas S, Krajangsang S, Sarawaneeyaruk
S, Lorliam W, Rangsiruji A. Assessment of Indicator Microorganisms and Fungi: Health
Risk in the Saen Saeb Canal, Thailand. Chiang Mai J. Sci. 2017; 44: 1-13.
1.8 Sawadsitang S, Suwannasai N, Mongkolthanaruk W, Ahmadi P, McCloskey S. A new
amino amide derivative from the wood-decaying fungus Xylaria cf. cubensis SWU0886. Nat Prod Res. 2017; DOI:10.1080/14786419.2017.1405414
1.9 Agustini V, Sufaati S, Suharno, Suwannasai N. Rhizoctonia-like fungi isolated from
roots of Dendrobium lancifolium var. papuanum and Calanthe triplicate in Papua,
Indonesia. Biodiversitas. 2016; 17(1): 377-383.
1.10 ภัทรภร พิกุลขวัญ, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, วัลลภา หล่อเหลี่ยม, สิรริ ักษ์ ศรวณี
ยารักษ์, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์.การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์
ไลเปสจาก Bacillus safensis สายพันธุ์ PSR5631 ที่แยกได้จากดิน. วารสารวิทยาศาสตร์
มศว.2559; 32(1): 111-126.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
3. ตารา / หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอน (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วจช 201
จุลชีววิทยาทั่วไป
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รหัสวิชา
วจช 202

ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

วจช 301

วิทยาเห็ดรา

วจช 311
วจช 272
วจช 321
วจช 451
วจช482
วจช484
วจช481
วจช 499

พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร
การจัดจาแนกแบคทีเรีย
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
สัมมนาทางจุลชีววิทยา
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
ฝึกงาน

ชว 304
ชว 305
ชว 443
ชว 643
ทช 641
ทช 643
ทช 647
ทช 649
ทช 691

การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
ชีวสารสนเทศศาสตร์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต์
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1

ทช 693

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3

ทช 791

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ4

ทช 793

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ6

ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก รุ่นที่ 19

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
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หัวหน้าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน

การแยกสารเมตาบอไลต์ที่สร้างจากเชื้อ
Weissella spp. ที่แยกได้จากปลาส้ม
การแปรรูปเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซ่า
ชนิดบริโภคได้ที่มีคุณสมบัติลดระดับ
น้าตาลและคอเรสเตอรอลเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตร
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าเอคโต
ไมคอร์ไรซาและการระบุชนิดโดยการใช้
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้ง
สารยับยั้งจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูล
อิสระของรา Xylariaและการจาแนก
ชนิดโดยการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด
การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดร่วมกับความรู้
นิเวศแบบดั้งเดิมเพื่อการระบุชนิดเห็ด
ป่าเอคโตไมคอร์ไรซาในพื้นที่ศูนย์การ
พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จ.สกลนคร
ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ
จากสารสกัดของรา Hypoxylonและ
Annulohypoxylonเพื่อใช้เป็นแหล่ง
ผลิตใหม่จากธรรมชาติ

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

2560

ผู้ร่วมวิจัย

2560

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยนครพนม

2559-2560

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559-2560

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยนครพนม

2559-2560

ผู้ร่วมวิจัย

สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

2559

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Kruawan Chotelersak

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ที่ทางาน

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

02-6495000 ต่อ 14910

Email

kruawanc@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
ชีววิทยา
วท.ม.
จุลชีววิทยา
ปร.ด.
อายุรศาสตร์เขตร้อน

สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สาเร็จ
2538
2543
2556

ความเชี่ยวชาญ
Monoclonal Antibody Production and Detection
Molecular Identification of Medical Important Insects
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 Nantavisai K, Puttikamonkul S, Chotelersak K, Taweechotipatr M. In vitro adhesion
property and competition against enteropathogens of Lactobacillus strains
isolated from Thai infants. Songklanakarin Journal of Science and Technology.
2018; 40(1): 69-74.
1 . 2 Taweechotipatr M, Ladda B, Nantavisai K, Puttikamonkul S, Chotelersak K. AntiHelicobacter pylori and probiotic activity of Lactobacillus Strains. Journal of
Medicine and Health Sciences (in Thai) 2018; 25(2): 43-55.
1.3 Samung Y, Ruangsittichai J, Machida R, Thipaksorn A, Attrapadung S, Chotelersak
K. Correlation between Oriental Rat Flea Abundance and Commensal Rodents in
Three Different Geographical Regions in Bangkok, Thailand. Journal of the Medical
Association of Thailand. 2017; 100 (Suppl. 8): S126-S135.
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1.4 Chotelersak K, Thamacharoensuk T, Tanasupawat S, Nantavisai K, Taweechotipatr
M, Puttikamonkul S. Preliminary Studies of Lactic Acid Bacteria Isolated from Feces
of Thai Newborns. Journal of the Medical Association of Thailand. 2016; 99(suppl.8):
S90-S98.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พพ 224
พพ 324
จช 222
จช 225
จช 601
จช 602
จช 621
จช 801
พศก 501
อช 603

ชื่อรายวิชา
การติดเชื้อ
ระบบทางเดินอาหาร
จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้น
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับพยาบาล
จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน
การก่อโรคโดยจุลชีพ
เทคนิคทางจุลชีววิทยา
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
อณูชีววิทยาของโรค
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ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

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

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
จุลชีววิทยา
วท.ม.
พันธุวิศวกรรม
Natural Science and
Ph.D.
Technology

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2544
2547

Okayama University, Japan

2551

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาทางอณูชีววิทยาในจุลินทรีย์ เอนไซม์วิทยาของจุลินทรีย์การตรวจสอบจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร และ
การศึกษากระบวนการย่อยสลายและการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 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. Frontier in Chemistry. 2018; 90: 1-9.
1.2 Sriyapai P, Chansiri K, Sriyapai T. Isolation and characterization of polyester-based
plastics-degrading bacteria from compost soils. Microbiology. 2018; 87: 290-300.
1.3 Pulsrikarn C, Sriyapai P, Chaichana P, Nyamniyom A, Sriyapai, T. Antimicrobial
resistance and molecular characterization of Salmonella enterica serovar Kedougou
isolates from clinical specimens and environmental samples in Thailand, 2006-2009.
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2017; 48:
1006-1016.
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1.4 Wachiralurpan S, Sriyapai T, Areekit S, Kaewphinit T, Sriyapai P, Santiwatanakul S,
Chansiri K. Development of a rapid screening test for Listeria monocytogenes in raw
chicken meat using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) and lateral flow
dipstick (LFD). Food Analytical Methods. 2017; 10: 3763–3772.
1.5 Wachiralurpan S, Sriyapai T, Areekit S, Sriyapai P, Thongphueak D, Santiwatanakul S,
Chansiri K. A one-step rapid screening test of Listeria monocytogenes in food samples
using a real-time loop-mediated isothermal amplification turbidity assay. Analytical
Methods. 2017; 9: 6403-6410.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี;
2016-2020)
2.1 Sriyapai T, Sriyapai P, Chansiri K, Pulsrikarnd C. Rapid detection for survey of virulence
gene of Shigella and enteroinvasive Escherichia coli from clinical specimens.
International congress on chemical, biological, and environmental sciences (ICCBES
2018), 1-4 May 2018, Sapporo, Hokkaido, Japan. pp. 469-478.
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
รหัสวิชา
วจช 201
วจช202
ชว341
วจช 372
วจช 477
วจช482
วจช484
วจช481
วจช 475
ทช 644
ทช 612

รายวิชา
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
พันธุศาสตร์
จุลชีววิทยาทางอาหาร
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สัมมนาทางจุลชีววิทยา
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม์
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
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รหัสวิชา
ทช 649

รายวิชา
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา

ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลายพลาสติก
ชีวภาพ และการวิเคราะห์ยีนในแบคทีเรีย
ชอบร้อน Actinomadura sp. สายพันธุ์
TF1
การโคลนนิ่ง และการศึกษาระดับยีนเพื่อ
การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PHAs จาก
เชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพสูง
การทาบริสุทธิ์ และการศึกษาคุณสมบัติ
ของเอนไซม์ที่ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ
จากเชื้อชอบร้อน Actinomadurasp.
สายพันธุ์ TF1

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ
ระบุสถานะภาพ
ที่ได้รับทุน
2561
หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2560

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ขวัญนันท์ นันทวิสัย

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kwannan Nantavisai
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทางาน

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

02-6495000 ต่อ 14905

Email

kwannan@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

วท.บ.

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2547

วท.ม.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2549

Ph.D.

Tropical Medicine

University of Liverpool, UK

2554

ความเชี่ยวชาญ
Parasitology
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 Nantavisai K, Puttikamolkul S, Chotelersak K, Taweechotipatr M. In vitro adhesion
property and competition against enteropathogens of Lactobacillus strains isolated
from Thai infants. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2018; 40(1): 6974.
1.2 Taweechotipatr M, Ladda B, Nantavisai K, Puttikamolkul S, Chotelersak K.
Anti-Helicobacter pylori and antibiotic activity of Lactobacillus strains. Journal of
Medicine and Health Sciences. 2018; 25(2): 43-55.
1.3 Nantavisai K. Endocan as a novel biomarker. Thammasat Medical Journal. 2016;
16(1): 113-123.
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1.4 Chotelersak K, Thamacharoensuk T, Tanasupawat S, Nantavisai K, Taweechotipatr
M, Puttikamonkul S. Preliminary studies of lactic acid bacteria isolated from feces of
Thai newborns. Journal of the Medical Association of Thailand. 2016; 99(suppl.8):
S90-S98.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี;
2016-2020)
3. ตารา/หนังสือ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พพ224
พพ226
พพ321
จช221
จช225
จช601
จช801

ชื่อรายวิชา
การติดเชื้อ
ระบบประสาทส่วนกลาง
ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับพยาบาล
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
Onanong Pringsulaka
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-6495000 ต่อ 18517
onanong@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
จุลชีววิทยา
วท.ม.
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
วท.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2538
2541
2545

ความเชี่ยวชาญ
microbiology, virology, bacteriophage, lactic acid bacteria
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 สิ ริ น ธร สุ น ทรธรรมาสน์ , Katsumi Doi, ณั ฎ ฐิ ก า สุ ว รรณาศรั ย , อั จ ฉริ ย า รั ง ษิ รุ จิ , อรอนงค์
พริ้งศุลกะ. การเหนี่ยวนาโปรเฟจที่แทรกอยู่ใน Lactobacillus paracasei ที่แยกได้จากนมเปรี้ยว.
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 2560; 33(2): 21-34.
1.2 สุฑามาศ นิยมพานิช , สุธีวรรณ บินชัย, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, อัจฉริยา รังษิรุจิ. การจัดกลุ่มและ
วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแตงเทศและแตงไทยพันธุ์เศรษฐกิจด้วยเทคนิคทาง
อณูชีววิทยา. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 2560; 33(2): 71-88.
1.4 Sarawaneeyaruk S, Lorliam W, Krajangsang S, Pringsulaka O. Enhancing plant growth
under municipal wastewater irrigation by plant growth promoting rhizospheric Bacillus
spp. Journal of King Saud University-Science. 2019; 31: 384-389.
1.5 DeatraksaJ, Sunthornthummas S, Rangsiruji A, Sarawaneeyaruk S, Suwannasai N,
Pringsulaka O. Isolation of folate-producing Weissella spp. from Thai fermented fish
(Plaa Som Fug). LWT Food Science and Technology. 2018; 89: 388-391.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

124
1.6 Rangsiruji A, Binchai S, Pringsulaka O. Species identification of economic bamboos in
the genus Dendrocalamus using SCAR and multiplex PCR. Songklanakarin journal of
science and technology. 2018; 40: 640-647.
1.7 Sunthornthummas S, Doi K, Rangsiruji A, Sarawaneeyaruk S, Pringsulaka O. Isolation
and characterization of Lactobacillus paracasei LPC and phage T25 from fermented
milk. Food Control. 2017;73: 1353-1361.
1.8 Pringsulaka O, Suwannasai N, Sunthornthummas S, Krajangsang S, Sarawaneeyaruk
S, Lorliam W, Rangsiruji A. Assessment of Indicator Microorganisms and Fungi: Health
Risk in the Saen Saeb Canal, Thailand. Chaingmai Journal of Science. 2017; 44(2): 309321.
1.9 Tantong S, Pringsulaka O., Weerawanich K., Meeprasert A., Rungrotmongkol T.,
Sarnthima R., Roytrakul S., Sirikantaramas, S. Two novel antimicrobial defensins from
rice identified by gene coexpression network analyses. Peptides. 2016; 84: 7-16.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี;
2016-2020)
3. หนังสือ ตารา (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอน (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
รหัสวิชา
ชว 191
วจช 201
วจช 202
ชว 203
วจช 302
วจช 321
วจช 391
วจช 481
วจช 482

รายวิชา
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชีววิทยาของเซลล์
วิทยาไวรัส
การจัดจาแนกแบคทีเรีย
การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา
โครงงานทางจุลชีววิทยา
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
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วจช 483
วจช 484
วจช 272
วจช 451
วจช 475
ทช 501
ทช 691
ทช 692
ทช 693
ทช 694
ทช 641
ทช 643
ทช 649

สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา

ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ชื่อโครงการวิจัย
การแยกสารเมตาบอไลต์ที่สร้างจากเชื้อ
Weissella spp. ที่แยกได้จากปลาส้ม
การแยกแบคทีริโอเฟจที่จาเพาะต่อเชื้อ
ก่อโรคในปลา Aeromonas spp. เพื่อ
นาไปใช้ควบคุมการระบาดของโรค
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก รุ่นที่ 18
การเหนี่ยวนาโปรเฟจที่แทรกอยู่ใน
Lactobacillus paracasei ที่แยกได้
จากนมเปรี้ยว
การศึกษากลไกของสายพันธุ์กลายของ
Lactobacillus paracaseiที่ดื้อต่อการ
ติดเชื้อด้วยเฟจ

แหล่งทุน

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
งบประมาณรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ที่ได้รับทุน
2560
หัวหน้าโครงการ
2560

หัวหน้าโครงการ

2559-2560

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์
SukhumapornKrajangsang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-6495000 ต่อ 18520
sukhumaporn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน
วท.บ.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปร.ด.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2548
2553

ความเชี่ยวชาญ
microbiology, microbial enzyme, fermentation technology
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 ศรีสุดา หาญภาคภูมิ, ภานุกิจ กันหาจันทร์, พายุ ภักดีนวน, สุชาดา โทผล, สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์
จักรวาล ชมภูศรี และอภิวัฏ ธวัชสิน . ฤทธิ์การกาจัดลูกน้ายุงและการไล่ยุงของสารสกัดหยาบและ
น้ ามัน หอมระเหยสาบเสื อต่ อยุ งลายบ้าน ยุงราคาญ และยุงก้นปล่ อง. วารสารวิจัยมสด สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560; 10(3), 129-157.
1.2 ภั ท รภร พิ กุ ล ขวั ญ , อรอนงค์ พริ้ ง ศุ ล กะ, ณั ฎ ฐิ ก า สุ ว รรณาศรั ย , วั ล ลภา หล่ อ เหลี่ ย ม,
สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์. การหาสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิ ตเอนไซม์ ไลเปสจาก Bacillus safensis สายพันธุ์ PSR5631 ที่แยกได้จากดิน. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว. 2559; 32: 115-130.
1.3 Sarawaneeyaruk S, Lorliam W, Krajangsang S, Pringsulaka O. Enhancing plant growth
under municipal wastewater irrigation by plant growth promoting rhizospheric Bacillus
spp. Journal of King Saud University-Science. 2019; 31: 384-389.
1.4 Pringsulaka O, Suwannasai N, Sunthornthummas S, Krajangsang S, Sarawaneeyaruk
S, Lorliam W, Rangsiruji A. Assessment of Indicator Microorganisms and Fungi: Health
Risk in the Saen Saeb Canal, Thailand. Chaingmai Journal of Science. 2017; 44: 1-13.
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1.5 Lorliam W, Akaracharanya A, Krajangsang S, Tolieng V, Tanasupawat S. Optimization
of Xylitol Production by Candida tropicalis A26. Chaingmai Journal of Science. 2017;
44(1):50-58.
1.6 Panyachanakul, T., Kitpreechavanich, V., Tokuyama, S. and Krajangsang, S. Poly(DLLactide)-degrading enzyme production by immobilized Actinomadura
keratinilyticastrain T16-1 in a 5-L fermenter under various fermentation processes.
Electronic Journal of Biotechnology. 2017; 30: 71-76.
1.7 Youngpreda A, Panyachanakul T, Kitpreechavanich V, Sirisansaneeyakul S, Suksamrarn
S, Tokuyama S, Krajangsang S. Optimization of Poly(dl-Lactic Acid) Degradation and
Evaluation of Biological Re-polymerization, Journal of Polymers and the Environment.
2016; doi:10.1007/s10924-016-0885-1
1.8 Hanphakphoom S, Thophon S, Waranusantigul P, Kangwanrangsan N, Krajangsang S.
Antimicrobial activity of Chromolaena odorata extracts against bacterial human skin
infections. Modern Applied Science. 2016; 10: 159-171.
1.9 Worrathampitak S, Tokuyama S, Kitpreechavanich V, Sukkhum S. Utilization of nonrubber skim latex for Poly(L-lactide)-degrading enzyme production by Actinomadura
keratinilytica strain T16-1. Chaingmai Journal of Science. 2016; 43: 1016-1026.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี;
2016-2020)
3. หนังสือ ตารา (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วจช 20
วจช 202
วจช 272
วจช 321
วจช 303
วจช 391

รายวิชา
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร
การจัดจาแนกแบคทีเรีย
สถิติทางจุลชีววิทยา
การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา
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รหัสวิชา
วจช 482
วจช 484
วจช 476
วจช 479
วจช 481

รายวิชา
สัมมนาทางจุลชีววิทยา
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาการเกษตร
เทคโนโลยีการหมัก
โครงงานทางจุลชีววิทยา

ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
เอนไซม์ไลเปสที่ทนร้อนและตัวทา
ละลายเพื่อใช้ในการรีไซเคิลพลาสติก
ชีวภาพชนิดพอลิแลกไทด์
การศึกษาความหลากหลายของแอคติโน
มัยซีทจากทะเลและความสามารถใน
การผลิตเอนไซม์

แหล่งทุน

งบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การผลิตแกมม่าพอลิกลูตามิกแอซิดจาก งบประมาณแผ่นดิน
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมักบนวัสดุแข็ง
การผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLLA และ งบประมาณแผ่นดิน
การย่อยสลายพลาสติก PLLA เพื่อการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผลิตปุ๋ยหมักโดย Actinomadura
keratinilytica สายพันธุ์ T16-1
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ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
2560
หัวหน้าโครงการ

2560

หัวหน้าโครงการ

2560

ผู้ร่วมโครงการ

2560

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ประภากร ตันตโยทัย
PrapakornTantayotai
อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ 18101
prapakorn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.

ชีววิทยา
สัตววิทยา
Soils & Biogeochemistry

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
University of California, Davis, 2557
USA

ความเชี่ยวชาญ
Bioremediation, Biofuel production
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 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. 2017; 41(4): 467-477.
1.2 Tantayotai P, PornwongthongP, Muenmuang C, Phusantisampan T, Sriariyanun M.
Effect of Cellulase-producing Microbial Consortium on Biogas Production from
Lignocellulosic Biomass. Energy Procedia. 2017; 141: 180-183.
1.3 Tantayotai P, Rattanaporn K, Tepaamorndech S, Cheenkachorn K, Sriariyanun M.
Analysis of an ionic liquid and salt tolerant microbial consortium which is wseful for
enhancement of enzymatic hydrolysis and biogas production. Waste and Biomass
Valorization. 2017; 10(6): 1-11.
1.3 Cheenkachorn K, Douzou T, Roddecha S, Tantayotai P, Sriariyanun M. Enzymatic
saccharification of rice straw under influence of recycled ionic liquid pretreatments.
Energy Procedia. 2016; 100: 160-165.
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1.4 Tantayotai P, Rachmontree P, Rodiahwati W, Rattanaporn K, Sriariyanun M.
Production of ionic liquid-tolerant cellulase produced by microbial consortium and
its application in biofuel production. Energy Procedia. 2016; 100: 155-159.
1.5 Sriariyanun M, Tantayotai P, Yasurin P, Pornwongthong P, Cheenkachorn K.
Production, purification and characterization of an ionic liquid tolerant cellulase from
Bacillus sp. isolated from rice paddy field soil. Electronic Journal of Biotechnology.
2016; 19: 23-28.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี;
2016-2020)
2.1 Pinsuwan N, Arreeya S, Sriariyanun M, Tantayotai P. Production and purification of an
ionic liquid tolerant cellulase from Halomonas sp.. Proceedings of the 7th
International Conference on Fermentation Technology for Value-added Agriculture
Products Conference; 2017 Jul 25-28; Khon Kaen, Thailand. 80-85.
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอน (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ชว 302

ชีวสถิติ

ชว 323

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

ชว 324

กีฏวิทยาทั่วไป

ชว 481

สัมมนาทางชีววิทยา

ชว 694

สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา 2

ทช 501

เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง

ทช 641

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

ทช 691

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1

ทช 692

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

ทช 693

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ทช 701

ชีวจริยศาสตร์

ทช 791

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ4

ทช 792

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ5

ทช 793

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ6

วจช 201

จุลชีววิทยา

วจช 202

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วจช 476

จุลชีววิทยาการเกษตร

วจช 482

สัมมนาทางจุลชีววิทยา

วจช 484

การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา

วทศ302

ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์

ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การคัดกรองและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ งบประมาณแผ่นดิน
เพื่อการผลิตสารให้ความหวานอิริทริ

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ

2560

หัวหน้าโครงการ

2560

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทอลจากยีสต์ที่ทนทานความดันออสโม
ติก
กระบวนการผลิตลูกประคบสมุนไพร

งบประมาณรายได้

แบบแห้งและศึกษาผลกระทบต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
การคัดเลือกและการจาแนกชนิดกลุ่ม

งบประมาณแผ่นดิน

ประชากรแบคทีเรียผู้ย่อยสลาย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เซลลูโลสที่ทนทานต่อความร้อนและไอ
ออนิกลิควิดเพื่อการผลิตพลังงาน
ชีวภาพแบบรวมขั้นตอน
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ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนากระบวนการควบรวม

แหล่งทุน
งบประมาณรายได้

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ

2559

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

ขั้นตอนเดียวของการปรับสภาพมวลลิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โนเซลลูโลสและการไฮโดรไลซิสใน
สารละลายไอออนิกลิควิด
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้าตาล

งบประมาณรายได้

และเอทานอลจากกาบปาล์มโดยการ

บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับสภาพมวลเบื้องต้นด้วยกรด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อินทรีย์
การศึกษาประสิทธิภาพการทางานของ โครงการสนับสนุนนักวิจัยใหม่
เอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตจากแบคทีเรียที่ วท.
ทนต่อความเค็มในไอออนิคลิควิดเพื่อ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

การใช้ในการกลั่นชีวภาพ

และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาววัลลภา หล่อเหลี่ยม
Wanlapa Lorliam
อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-6495000 ต่อ 18521
wanlapal@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
วท.บ.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม.
จุลชีววิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ด.
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรมชาติ

ปีที่สาเร็จ
2548
2551
2555

ความเชี่ยวชาญ
microbiology, microbial enzyme, microbial physiology, yeast technology
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 ภัทรภร พิกุลขวัญ, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, วัลลภา หล่อเหลี่ยม, สิริรักษ์ ศรวณี
ยารักษ์, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์
ไลเปสจาก Bacillus safensis สายพั น ธุ์ PSR5631 ที่ แ ยกได้ จ ากดิ น . วารสารวิ ท ยาศาสตร์
มศว. 2559; 32: 111-126.
1.2 Sarawaneeyaruk S, Lorliam W, Krajangsang S, Pringsulaka O. Enhancing plant growth
under municipal wastewater irrigation by plant growth promoting rhizospheric Bacillus
spp. Journal of King Saud University-Science. 2019; 31: 384-389.
1.3 Pringsulaka O, Suwannasai N, Sunthornthummas S, Krajangsang S, Sarawaneeyaruk
S, Lorliam W, Rangsiruji A. Assessment of Indicator Microorganisms and Fungi: Health
Risk in the Saen Saeb Canal Thailand. Chaingmai Journal of Science. 2017; 44: 1-13.
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1.4 Lorliam W, Akaracharanya A, Krajangsang S, Tolieng V, Tanasupawat S. Optimization
of Xylitol Production by Candida tropicalis A26. Chaingmai Journal of Science. 2017;
44(1): 50-58.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี;
2016-2020)
3. หนังสือ ตารา (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอน (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
รหัสวิชา

รายวิชา

วจช 201

จุลชีววิทยาทั่วไป

วจช 202

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

วจช 277

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

วจช 301

วิทยาเห็ดรา

วจช 332

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

วจช 482

สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1

วจช 484

การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา

วจช 499

ฝึกงาน

ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การผลิตไขมันด้วยยีสต์ที่สะสมไขมัน งบประมาณแผ่นดิน
จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ผ่าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์ดิบ
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ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
2561
หัวหน้าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การศึกษาความหลากหลายของยีสต์
สะสมไขมันในสกุลLipomycesและ
Cryptococcus
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงยีสต์สะสมไขมันจากวัชพืช
น้า

งบประมาณรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
2559
หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์
Benjamas Wongsatayanon
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ต่อ 14534
benjamat@g.swu.ac.th, benjamas_swu@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
เทคนิคการแพทย์
วท.ม.
จุลชีววิทยา
ปร.ด.
จุลชีววิทยา

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สาเร็จ
2523
2529
2539

ความเชี่ยวชาญ
Medical Parasitology และ Microbiology
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 Kaewmanee PC, Wongsatayanon B, Durand A. Encapsulation of Bioactive
Compounds (Monocaprin and Monolaurin) into Polymeric Nanoparticles. Materials
Science Forum. 2018; 916: 147 -152. doi:10.4028/ www.scientific.net/ MSF.916.147
1.2 Rongpan S, Phonnok S, Boondireke S, Tripinyopap N, Wongsatayanon B.
Anti-Proliferative Effect of Long-Chain Monoglyceride Derivatives on Human
Cervical Carcinoma Cell Line. Journal of the Medical Association of Thailand. 2017;
100: Suppl. 8 s1-8.
1.3 Chimchang J, Theparee T, Wongein S, Trivirot T, Tanasupawa S, Taweechotipatr
M, Wongsatayanon B. Screening of Potential Probiotic Lactic Acid Bacteria with
Anticancer Properties. Journal of the Medical Association of Thailand. 2016; 99:
Suppl 8 s70-78.
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี;
2016-2020)
3. ตารา/หนังสือ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พพ224
ชวพ 521
จช601
จช602
จช701
จช801

ชื่อรายวิชา
การติดเชื้อ
ชีวภาพการแพทย์
จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน
การก่อโรคโดยจุลชีพ
จุลชีววิทยาขั้นสูง
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
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ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ
Piyatida Tangteerawatana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ต่อ 14946
piyatida@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
เทคนิคการแพทย์
วท.ม.
อายุรศาสตร์เขตร้อน
Certificate
Immunology
ปร.ด.

อายุรศาสตร์เขตร้อน

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
Stockholm University, Sweden

ปีที่สาเร็จ
2530
2537
2539

มหาวิทยาลัยมหิดล

2549

ความเชี่ยวชาญ
Malaria, Parasitology, Immunology, Malaria Immunopathogenesis, Immune response
to malarial disease, Inflammatory markers and malaria disease severity, and Inflammatory
markers and tuberculosis susceptibility
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 Poonsri O, Kwanhian W, Poltien A, Tangteerawatana P, Tangpong J. Nanoemulsion
Containing Sang Yod Rice Bran Oil and Thanakha Extracts: In Vitro Antioxidant and
Irritation Assessments. Applied Mechanics and Materials. 2017; 866: 3-7.
1.2 Vechvongvan V, Suthamdireklap C, Prathumthong A, Limtrakul A. Pumeechockchai
W, Tangteerawatana P. The Distribution of TGF-β1-C-509T Polymorphism in Thais.
Journal of Medicine and Health Sciences. 2017; 24(1): 28-36.
1.3 Kulpraneet M, Limtrakul A, Thanomtham P, Taemaitree N, Puttikamonkul S,
Pongsunk, S, Srisurapanon S, Troye-Blomberg M, Tangteerawatana P. Analysis of
IL-4 promoter and VNTR polymorphisms in Thai patients with pulmonary
tuberculosis Tropical Biomed, 2019; 36 (4)874-882.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
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3. ตารา/หนังสือ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พพ224
พพ223

ชื่อรายวิชา
การติดเชื้อ
อิมมูโนวิทยา

พศก104

วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับแพทย์

จช 221

จุลชีววิทยาพื้นฐาน

จช 225

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับพยาบาล

จช601
จช602
จช701
อช 603
จช801

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน
การก่อโรคโดยจุลชีพ
จุลชีววิทยาขั้นสูง
อณูชีววิทยาของโรค
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

มาลัย ทวีโชติภัทร์
Malai Taweechotipatr
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ต่อ 14952
malai@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
สัตววิทยา
วท.ม.
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วท.ด.
จุลชีววิทยาทางการแพทย์

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2532
2539
2551

ความเชี่ยวชาญ
Probiotics, Bacteriology, Immunology, Bacteriological / Immunological techniques,
Cell culture techniques/ Molecular techniques, Animal testing
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1. Deewongkij P, Taweechotipatr M, Udompataikul M. In vitro study of antibacterial
activities of Phyllanthus emblica L. leaves, Punica granalum L. peels, and Curcuma
longa L. rhixomes crude extracts to Propionibacterium acnes isolated from acne
vulgaris patients. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018. 101: 11691176.
1.2. Thamacharoensuk T, Taweechotipatr M, Kajikawa A, Okada S, Tanasupawat S.
Induction of cellular immunity interleukin-12, antiproliferative effect, and related
probiotic properties of lactic acid bacteria isolated in Thailand. Annals of
Microbiology. 2017; 67: 511-518.
1.3. Laochunsuwan A, Taweechotipatr M, Udompataikul M. In vitro study of antibiotic
susceptibility of Propionibacterium acnes strains isolated from acne vulgaris
patients. Journal of the Medical Association of Thailand. 2017; 100: 24.
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1.4. Wangchuk P, Sastraruji T, Taweechotipatr M, Keller PA, Pyne SG. Anti-inflammatory,
Anti-bacterial and Anti-acetylcholinesterase Activities of two Isoquinoline Alkaloids
Scoulerine and Cheilanthifoline. Natural Product Communications. 2016; 11(12):
1801-1804.
1.5. Chimchang J, Theparee T, Wongein S, Trivirot T, Tanasupawa S, Taweechotipatr M,
Wongsatayanon B. Screening of potential probiotic lactic acid bacteria with
anticancer properties. Journal of the Medical Association of Thailand. 2016; 99: s70s78.
1.6. Chotelersak K, Thamacharoensuk T, Tanasupawat S, Nantavisai K, Taweechotipatr
M, Puttikamonkul S. Preliminary studies of lactic acid bacteria isolated from feces
of Thai newborns. Journal of the Medical Association of Thailand. 2016; 99: s90-s98.
1.7. Nantavisai K, Puttikamonkul S, Chotelersak K , Taweechotipatr M. In vitro adhesion
property and competition against enteropathogens of Lactobacillus strains isolated
from Thai infants. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2016; 40: 6974.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
3. ตารา/หนังสือ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
V. K. Joshi (editor). Indigenous Fermented Foods of South Asia 2016. CRC Press, 885.
Pages – 325.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PR 223
PR 224

ชื่อรายวิชา
อิมมูโนวิทยา
การติดเชื้อ

PR 322
PR 324
MB 221
MB 222

ระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบทางเดินอาหาร
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้น
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MB 225
MB 601
MB 602
MB 621
MB 801
MO 611
DM 502
DM 503
BMS 701
MO 701

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับพยาบาล
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
การก่อโรคโดยจุลชีพ
เทคนิคทางจุลชีววิทยา
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
เทคนิคการทาวิจัยทางอณูชีววิทยา
ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
เวชศาสตร์ชะลอวัยของผิวหนัง
ชีวภาพการแพทย์ขั้นสูง
อณูชีววิทยาประยุกต์
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ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล
Srisombat Puttikamonkul
อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ต่อ 14910
srisombat@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
จุลชีววิทยา
วท.ม.
เทคโนโลยีชีวภาพ
Ph.D.
Immunology and Infectious
Diseases

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
Montana State University, USA

ปีที่สาเร็จ
2540
2544
2555

ความเชี่ยวชาญ
Molecular biology และ fungal pathogenesis mechanisms
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2016-2020)
1.1 Taweechotipatr M, Ladda B, Nantavisai K, Puttikamonkul S, Chotelersak K. AntiHelicobacter pyloriand probiotic activity of Lactobacillus Strains. Journal of
Medicine and Health Sciences (in Thai). 2018; 25(2): 43-55.
1.2 Nantavisai K, Puttikamonkul S, Chotelersak K, Taweechotipatr M. In vitro adhesion
property and competition against enteropathogens of Lactobacillus strains isolated
from Thai infants. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2018; 40(1):
69-74.
1.3 Kuanpradit C, Jaisin Y, Jungudomjaroen S, Akter MS, Puttikamonkul S, Sobhon P,
Cummins SF. Attenuation of UV-B exposure-induced inflammation by abalone
hypobranchial gland and gill extracts. International Journal of Molecular Medicine.
2017; 39(5): 1083-1090.
1.4 Chotelersak K, Thamacharoensuk T, Tanasupawat S, Nantavisai K, Taweechotipatr M,
Puttikamonkul S. Preliminary Studies of Lactic Acid Bacteria Isolated from Feces of
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Thai Newborns. Journal of the Medical Association of Thailand. 2016; 99 (Suppl.8):
S90-S98.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี; 2014-2018)
3. ตารา/หนังสือ(ย้อนหลัง 5 ปี; 2014-2018)
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พพ224
จช225
พศก511
จช601
จช602
จช801
อช603

ชื่อรายวิชา
การติดเชื้อ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับพยาบาล
เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน
การก่อโรคโดยจุลชีพ
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
อณูชีววิทยาของโรค
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ภาคผนวก ช ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และความสอดคล้องกับ TQF
ตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และความสอดคล้องกับ TQF
PLOs ของหลักสูตร
ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1. มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และปฎิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
2. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สื่อสารทั้งพูด อ่าน และเขียน ได้
ในระดับดี
3. นาแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และ
พระราชบัญญัติเชื้อก่อโรคและ
พิษจากสัตว์มาใช้ในงานวิจัยได้
อย่างถูกต้อง

1

2

3







ด้านที่ 2
ความรู้

4
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ความสอดคล้องกับ TQF

1

2

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

ด้านที่ 5
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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PLOs ของหลักสูตร

ความสอดคล้องกับ TQF
ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4. เป็นผู้นา สามารถวางแผน
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางาน
ทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ได้
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
5. ดาเนินโครงการวิจัยทางด้านจุล
ชีววิทยาประยุกต์ เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่และ/หรือสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างดี
6. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ใน
ระดับสากลได้
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ด้านที่ 2
ความรู้

4

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

1

2

3

1













2



3

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2
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ด้านที่ 5
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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ภาคผนวก ซ การเปรียบเทียบระดับการเรียนรู้ของหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
ตารางเปรียบเทียบระดับการเรียนรู้ของหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่เปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา

วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์

ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์
แบบ 2.1

หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับและด้านเลือก
วจช201 จุลชีววิทยา
วจช202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วจช481 โครงงานทางจุลชีววิทยา *
วจช484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา *
วจช391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา

วจช311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
วจช441 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ *

วจช482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
วจช483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2

แบบ 2.2

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาบังคับ

จชป602 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
จชป603 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์
จชป604 จุลินทรีย์และพันธุศาสตร์โมเลกุล

จชป602 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

จชป602 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
จชป603 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์
จชป604 จุลินทรีย์และพันธุศาสตร์โมเลกุล

จชป605 เทคโนโลยีและจุลชีววิทยาประยุกต์ขั้นสูง

จชป605 เทคโนโลยีและจุลชีววิทยาประยุกต์
ขั้นสูง
จชป741 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1
จชป741 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1
จชป742 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2
จชป742 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2
จชป701 จริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรมทาง จชป701 จริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรม
จุลชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือก

จชป541 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1
จชป542 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2

หมวดวิชาเลือก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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วท.บ. จุลชีววิทยา

วจช272

วจช277
วจช479
วจช272
อาหาร

วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์

ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์

แบบ 2.1
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจุลชีววิทยาทางอาหารและ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจุลชีววิทยาทางอาหารและ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทาง จชป511 จุลชีววิทยาทางอาหารประยุกต์
อาหาร
จชป512 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการ
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม *
จชป513 เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง
เทคโนโลยีการหมัก *
จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทาง จชป611 ผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์
จชป611 ผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์
จชป612 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการ จชป612 ความปลอดภัยทางอาหารและการ
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
จัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

วจช332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
วจช303 สถิติทางจุลชีววิทยา
วจช401 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา *

วจช301 วิทยาเห็ดรา
วจข321 การจัดจาแนกแบคทีเรีย

จชป613 สรีรวิทยาของจุลินทรียข์ ั้นสูง
จชป614 โปรติโอมิกส์ของจุลินทรีย์
จชป615 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์
ทางสถิติทางจุลชีววิทยา
จชป616 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทางอาหารและ
อุตสาหกรรม
-

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

จชป613 สรีรวิทยาของจุลินทรียข์ ั้นสูง
จชป614 โปรติโอมิกส์ของจุลินทรีย์
จชป615 การออกแบบการทดลองและการ
วิเคราะห์ทางสถิติทางจุลชีววิทยา
จชป616 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทาง
อาหารและอุตสาหกรรม
จชป711 การตรึงเซลล์จุลินทรีย์
จชป712 จุลชีววิทยาระบบ

แบบ 2.2
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจุลชีววิทยาทางอาหารและ
อุตสาหกรรม
จชป611 ผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์
จชป612 ความปลอดภัยทางอาหารและการ
จัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร
จชป613 สรีรวิทยาของจุลินทรียข์ ั้นสูง
จชป614 โปรติโอมิกส์ของจุลินทรีย์
จชป615 การออกแบบการทดลองและการ
วิเคราะห์ทางสถิติทางจุลชีววิทยา
จชป616 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทาง
อาหารและอุตสาหกรรม
จชป711 การตรึงเซลล์จุลินทรีย์
จชป712 จุลชีววิทยาระบบ
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วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์
-

วจช471
วจช476
วจช475
วจช476

วจช473
วจช474
วจช478
วจช301

จุลชีววิทยาทางดิน *
จุลชีววิทยาการเกษตร *
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม *
จุลชีววิทยาการเกษตร *

พลังงานทดแทนจากจุลนิ ทรีย์ *
จุลชีววิทยาสุขาภิบาล *
การฟิ้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี *
วิทยาเห็ดรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและ
เกษตรกรรม
จชป521 จุลชีววิทยาการเกษตรขัน้ สูง
จชป522 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์
จชป523 โรคพืช และการควบคุมโรคพืชด้วย
จุลินทรีย์
จชป621 การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพของ
แอคติโนมัยซีทีส
จชป622 พลังงานทางเลือกจากจุลินทรีย์
จชป623 จุลชีววิทยาและการจัดการของเสีย

ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์
แบบ 2.1
จชป713 นวัตกรรมทางจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม
จชป714 ไบโอเซนเซอร์ในงานด้านจุลชีววิทยา

แบบ 2.2
จชป713 นวัตกรรมทางจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม
จชป714 ไบโอเซนเซอร์ในงานด้านจุล
ชีววิทยา
จชป715 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและ จชป715 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
อุตสาหกรรมขั้นสูง
และอุตสาหกรรมขั้นสูง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและ
เกษตรกรรม
จชป621 การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ของแอคติโนมัยซีทีส
จชป622 พลังงานทางเลือกจากจุลินทรีย์
จชป623 จุลชีววิทยาและการจัดการของเสีย

กลุ่มที่ 2 กลุ่มจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
และเกษตรกรรม
จชป621 การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ของแอคติโนมัยซีทีส
จชป622 พลังงานทางเลือกจากจุลินทรีย์
จชป623 จุลชีววิทยาและการจัดการของเสีย

จชป624 เทคโนโลยีโมเลกุลทางด้านเห็ดราและสาร จชป624 เทคโนโลยีโมเลกุลทางด้านเห็ดราและ จชป624 เทคโนโลยีโมเลกุลทางด้านเห็ดรา
ออกฤทธิ์ชีวภาพ
สารออกฤทธิ์ชีวภาพ
และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563
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วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร *
วจช475
วจช476
วจช311
วจช442

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม *
จุลชีววิทยาการเกษตร *
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์ *

วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์
จชป625 จุลชีววิทยาสาหรับเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
จชป626 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทาง
สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
-

ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์
จชป625
จชป626
จชป721

วจช472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ *

-

จชป722

วจช301 วิทยาเห็ดรา

-

จชป723

-

จชป724

-

จชป725
จชป726
จชป727

วจช475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม *
วจช476 จุลชีววิทยาการเกษตร *

วจช451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ *

กลุ่มที่ 3 กลุ่มจุลชีววิทยาการแพทย์
จชป631 จุลชีววิทยาการแพทย์
จชป632 กลไกการป้องกันโรคของร่างกาย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

แบบ 2.1
จุลชีววิทยาสาหรับเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทาง
สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลาดับนิวคลี
โอไทด์ยุคใหม่และการประยุกต์ใช้
ทางจุลชีววิทยา
ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของ
จุลินทรีย์ขั้นสูง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
จุลินทรีย์ในดินและไมคอร์ไรซ่า
อณูชีววิทยาของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พืชและจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
แบคทีเรียวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพืช
วิทยาการข้อมูลสาหรับนักจุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
และการเกษตรขั้นสูง

กลุ่มที่ 3 กลุ่มจุลชีววิทยาการแพทย์
จชป631 จุลชีววิทยาการแพทย์
จชป632 กลไกการป้องกันโรคของร่างกาย

จชป625
จชป626
จชป721

จชป722
จชป723
จชป724
จชป725
จชป726
จชป727

แบบ 2.2
จุลชีววิทยาสาหรับเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาทาง
สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลาดับนิ
วคลีโอไทด์ยุคใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ทางจุลชีววิทยา
ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของ
จุลินทรีย์ขั้นสูง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
จุลินทรีย์ในดินและไมคอร์ไรซ่า
อณูชีววิทยาของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พืชและจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
แบคทีเรียวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพืช
วิทยาการข้อมูลสาหรับนักจุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
และการเกษตรขั้นสูง

กลุ่มที่ 3 กลุ่มจุลชีววิทยาการแพทย์
จชป631 จุลชีววิทยาการแพทย์
จชป632 กลไกการป้องกันโรคของร่างกาย
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วจช302 วิทยาไวรัส

วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์
จชป633
จชป634
จชป635
จชป636
จชป637
จชป638
จชป639

วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
การก่อโรคโดยจุลชีพ
จุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
แบคทีเรียวิทยาการแพทย์
ราวิทยาการแพทย์
ปรสิตวิทยาการแพทย์
ไวรัสวิทยาการแพทย์
-

หมายเหตุ: * คือรายวิชาด้านเลือก ที่เปิดเปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2563

ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต์
จชป633
จชป634
จชป635
จชป636
จชป637
จชป638
จชป639
จชป731
จชป732
จชป733

แบบ 2.1
วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
การก่อโรคโดยจุลชีพ
จุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
แบคทีเรียวิทยาการแพทย์
ราวิทยาการแพทย์
ปรสิตวิทยาการแพทย์
ไวรัสวิทยาการแพทย์
จุลชีววิทยาการแพทย์ขั้นสูง
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
อณูชีววิทยาของการติดเชื้อจุลชีพ

จชป633
จชป634
จชป635
จชป636
จชป637
จชป638
จชป639
จชป731
จชป732
จชป733

แบบ 2.2
วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
การก่อโรคโดยจุลชีพ
จุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
แบคทีเรียวิทยาการแพทย์
ราวิทยาการแพทย์
ปรสิตวิทยาการแพทย์
ไวรัสวิทยาการแพทย์
จุลชีววิทยาการแพทย์ขั้นสูง
วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
อณูชีววิทยาของการติดเชื้อจุลชีพ

