
1 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชวีวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต  :  พิษณุโลก และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
                 ภาควิชาจุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

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

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม   :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
          Bachelor of Science (Microbiology) 
       ช่ือย่อ   :  วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
       B.S. (Microbiology)  
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - 
 

4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 

 5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

 5.2 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
 

 5.3 การรับเขา้ศึกษา 
  รับเฉพาะนิสิตไทย หากเป็นชาวต่างชาติให้เป็นไปตามระเบียบการรับเข้าของมหาวิทยาลัย 
 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศในกรณีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม   
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5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยจะเปิดสอนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรและ
งานด้านวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560  และผา่นการ
พิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวรในการประชุม ครั้งที่ 229(4/2560) เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในปีการศึกษา 2562   
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น  

-   นักวิทยาศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   
-  นักวิชาการ 
-  เจ้าหน้าทีผ่ลิต/ควบคุมคณุภาพการผลิต 
-  ครู/อาจารย์ โดยต้องผ่านการอบรมตามวิชาชีพ 
-  นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย 
-  ผู้แทนฝ่ายขายวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอ่ืน ๆ  
-  ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา 
-  อาชีพอิสระอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
   นอกจากน้ีสามารถศึกษาต่อในระดับบัณทิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ  

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
 สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางสาวบุญเรือง 
คําศรี 

3401400336563 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

วท.ม 
 

พย.บ. 

Medical Science 
 
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 
- 

University of Tokushima 
,Japan 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 

2541 
 

2535 
2 นางสาววาสนา      

ฉัตรดํารง 
 

3309901439371 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2538 
2532 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
 สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 นางสาวสุทธิรัตน์  
สิทธิศักด์ิ 

3659900640534 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
พย.บ. 

Biological 
Sciences  
จุลชีววิทยา 
- 

Illinois State University,  
USA 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 
 

2539 
2535 

4 นางศิริวรรณ  
วิชัย 

3400101745185 อาจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

Biotechnology 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 
2538 
2534 

5 นางกัญณิภา  
ทัศนภักด์ิ 

3640100807894 
 

อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2544 
2540 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการดําเนินการที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 การเรียนการสอนภาคสนาม เช่น การดูงานนอกสถานที่ สหกิจศึกษา การฝึกอบรมหรือการฝึกงานใน
ต่างประเทศ ดําเนินการที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ 
และมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในปี พ.ศ. 2559 มีการ
จัดต้ัง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะทําให้เกิดการเคลื่อนย้าย 
ทรัพยากรบุคคล สินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานอย่างเสรี ประกอบกับการพัฒนาประเทศให้
ก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้เกิดการพัฒนาสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาการศึกษาให้นิสิตมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และทักษะสูงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือต่อยอดความ
ได้เปรียบโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานทดแทน (Food, Agriculture and Bio-Tech, Renewable industry) และกลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med) เพ่ือสามารถเปลี่ยน
ปัญหาและความท้าทาย ให้เป็นศักยภาพและโอกาส เพ่ือพัฒนาประเทศให้ย่ังยืน และรับมือกับภัยคุกคามชุด
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิตด้านอาหารและสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ  การควบคุมคุณภาพสินค้า
และผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการบริโภคก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง  และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจําเป็นต้องมีการจัดการด้านสุขาภิบาลท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข อีกทั้งการเกิดภาวะโลกร้อนและธรรมชาติที่เกิดการเสียสมดุล ทําให้
อุบัติการณ์ของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํามีจํานวนเพ่ิมขึ้น  ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน  จึงต้อง
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มีการเตรียมความพร้อมที่จะผลิตบุคลากรเพ่ือรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน การแข่งขัน
ในการสร้างงานที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะงานที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาทางเกษตรและพลังงานทดแทน และจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และพัฒนา
ไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการ (Smart Enterprises และ Startups) ที่มีศักยภาพสูง  นอกจากน้ี ในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังมีนักวิทยาศาสตร์ รวมท้ังบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ที่จะส่งเสริมการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้าไม่เพียงพอ ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่ภาควิชาจะ
มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพ่ือนําไปสู่การผลิตนักจุลชีววิทยาที่มี
ความรู้ความสามารถ ในการขับเคล่ือนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 ทั้งภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภาครัฐและเอกชน  
ด้านการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการวิเคราะห์และตรวจสอบด้านจุล
ชีววิทยา 
  
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

         สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรน้ันได้
คํานึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่รีบเร่ง การบริโภคอาหารจาก
ร้านสะดวกซื้อ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างสิ้นเปลือง และการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูก
วัตถุประสงค์ ทําให้สังคมและวัฒนธรรมของประเทศขาดความสมดุล และปัญหาการเจริญและเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็น
อย่างมาก เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประชากรในประเทศไทย เพ่ือสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ 
จําเป็นต้องใช้นักจุลชีววิทยาที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพในการต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งมีความเข้าใจ
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยช้ีนําและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงน้ี
เป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคม  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรให้ได้บัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
พลังงานทดแทน (Food, Agriculture, Bio-Tech, Renewable industry) และกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med) รวมท้ังสามารถตอบสนองต่อทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และตามยุทธศาสตร์เพ่ือการเข้าสู่ 
“ประเทศไทย 4.0” ในด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบสนองกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย
อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือก้าวไปสู่การพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเองและรวมเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง ต้องมี
ความเข้มแข็งจากภายใน และสามารถเช่ือมโยงกับโลกภายนอกได้ สังคมควรมีการพัฒนาแบบกระจาย ไม่
กระจุกอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และปัญญา ด้วยการนํา
ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาใช้ในการต่อยอดเพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน
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ของสังคมและประเทศ และจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มี
พลัง (Active Aging)   

ดังน้ัน หลักสูตรจึงต้องการผลิตบัณฑิตที่ใช้องค์ความรู้ด้านจุลชีววิทยาในการขับเคลื่อนความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตร และ
มีทักษะทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัย รู้ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการห้องปฎิบัติการ พร้อมทั้งมีทักษะด้านการ
วิจัย การสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์  หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลต่อ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิต
ปัญหา ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นทั้งองค์ความรู้ในเชิงวิชาการที่เป็นแกนหลักและความรู้ทั่วไป 
รวมท้ังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบัณฑิตทุกคน
สามารถพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเองและรวมเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน่ รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บรกิารคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
-  วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (โดยมหาวิทยาลัย) 
 - วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์  เคมีทั่วไป  
เคมีอินทรีย์  และเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ชีววิทยาเบ้ืองต้น  ฟิสิกส์เบ้ืองต้น  ชีวเคมี   ชีวสถิติ (โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

 - วิชาบังคับ ได้แก่  รายวิชาการเขียนขั้นพ้ืนฐาน  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ  (โดยคณะมนุษยศาสตร์) การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน (โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) ธุรกิจเบ้ืองต้น (โดยคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์) 

 
13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

- รายวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป สําหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 
นิสิต คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาการประมง นิสิตคณะ
เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล  

- รายวิชาเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (สําหรับนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)  

- รายวิชาราวิทยา สําหรับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  

- และรายวิชาอ่ืนๆ ที่สามารถเลือกเป็นรายวิชาเลือกเสรีโดยนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
อ่ืน  



6 
 

  13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับภาควิชาประสานงานกับคณะที่เ ก่ียวข้อง ได้แก่           

คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการจัดการด้าน
เน้ือหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและการสอบ รวมท้ังการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
ปรับปรุง ด้านเน้ือหาสาระของวิชา การประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อกําหนดของรายวิชา 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ระดับสาขาวิชาและระดับหลักสูตร 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
ปรัชญา ความสําคญัของหลักสูตร 

มีองค์ความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัย มาตรฐานการบริหารจัดการห้องปฎิบัติการ                 
การสร้างนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นกัลยานิมิตร สามารถขับเคลื่อนความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความม่ันคง ย่ังยืน 
  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา ให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

1.  มีความรู้ทางจุลชีววิทยา ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
เป็นระบบ  

2.  สามารถใช้องค์ความรู้ด้านจุลชีววิทยาและทักษะในการทําวิจัยเบ้ืองต้น เพ่ือการสร้าง
นวัตกรรมในกลุ่มเทคโนลียีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน
ทดแทน  และกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

3.  มีทักษะทางจุลชีววิทยา การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4.  ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
5.  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกัลยาณมิตร และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 2.2 กลยุทธ ์
 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
แสดงรายละเอียด ดังตารางคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสรจ็ครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 
 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
พัฒนากระบวนการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความ 
สามารถ ในการเป็นผู้ประกอบการ
และทํางานตามความต้องการของ
แหล่งจ้างงาน  โดยได้บัณฑิตมีอัต
ลักษณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นกัลยานิมิตร มีความรู้ 
และทักษะทางจุลชีววิทยาที่
ทันสมัย มาตรฐานการบริหาร
จัดการห้องปฎิบัติการ  

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสูคุ่ณภาพ โดยมุ่งผลท่ี
บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุกต์ และบูรณาการความรู้
โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชพี 
มาตรการ 
1. จัดใหม้ีการปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้นิสติ
เป็นศูนย์กลางและจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 
- มีกิจกรรม/รายวิชาที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ของนิสิตทั้งใน
รูปแบบการเรียนการสอนและ 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
การสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 

งบประมาณในการสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (ICT 
literacy, scientitic literacy, 
media literacy, health 
literacy, life skill, career skill) 
 
 
2. ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้นิสิตบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา จัดทํา
ตํารา เอกสารประกอบการเรียน
การสอน  
- เพ่ิมทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติ 
การด้วยตนเอง 
 
3.พัฒนาหลักสตูรเพ่ือให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มคีวามสามารถ 
ทางการวิจัย 
 
 
 
 
4. จัดหาพันธมิตร/เครือข่าย/
ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจ  เอกชน และ
ชุมชน 

กิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
- มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือติดตาม
และประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
เป็นรายบุคคล  
- จํานวนรายวิชาที่มีการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 
-  เอกสาร มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7 
- ตํารา เอกสารประกอบการเรียน
การสอน  
 
 
 
 
 
- รายงานการทําวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี  
- การนําเสนอทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ 
- ผลงานวิจัยจากสหกิจศึกษา  
(รูปแบบ abstract)   
 
 - โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
สหกิจศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรม การศึกษาดู
งานของนิสิต 
- โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการ
สร้างเครือข่าย 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 2. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร

ให้นําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เพื่อให้ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด 
เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 
มาตรการ 
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
กิจกรรมด้านวิชาการ กีฬา            
ดนตรี การแสดงของชมรม            
ต่าง ๆ กิจกรรมด้านศาสนา การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
สังคมชนบทอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
-  จํานวนโครงการ/ กิจกรรม    
ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี การแสดง
ของชมรม , กิจกรรมด้านศาสนา  
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
สังคมชนบท 
- จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/ 
กิจกรรม 
- จํานวนรางวัลที่นิสิตได้รับ 

  3. พัฒนาวิธกีารประเมินผล
การศึกษาท่ีชีวั้ดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต 
(Compentency Based 
Assessment) 
มาตรการ  
1. จัดให้ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนศิษย์
เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมิน เพ่ือตรวจสอบอัตลักษณ์ 
 
2.จัดให้นิสิตมกีารทดสอบ Exit  
exam ทางด้านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
- ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณทิต/ 
ศิษย์เก่า 
 
 
- ผลการสอบ Exit exam ของนิสิต   
 
 

 4. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็น
ต่อการผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ  
มาตรการ 
1.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ 
โครงการฝึกอบรม โครงการ          
ศึกษาดูงาน ให้แก่คณาจารย์          
เพ่ือปรับระบบการเรียนการสอน     
ที่เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง และมี    

 
 
 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรมและศกึษาดูงานของ
คณาจารย์  
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 ส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน 

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้      
เห็น  ใหค้ิด ใหค้้นหา หลักการ 
(ทฤษฎี) และให้ปฏิบัติ 
 
2. จัดใหม้ีห้องปฏิบัติการที่            
พร้อมในการปฎิรูประบบการ         
เรียนรู้ ด้วยหลกัความคิด 
ปฏิบัติการเพ่ือให้เห็น ให้คิดและ     
ได้ทําแล้วจึงสอนให้เข้าใจถึง     
เหตุผลโดยใช้องค์ความรู้และ
ทฤษฎี 
 
 
 
3. จัดให้มีการเชิญวิทยากร 
ผู้เช่ียวชาญท้ังภายในและ
ต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ 

- จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
- ผลประเมินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
- จํานวนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ  
- จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
- โครงการ/กิจกรรมอบรมที่เก่ียว 
ข้องกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
- จํานวนรายวิชาหรือกิจกรรมที่ม ี
การเชิญวิทยากรจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
 
-  กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
เสริมประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก        
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่ม ี
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
       ภาคการศึกษาต้น ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
        ภาคการศึกษาปลาย ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
  (1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน            
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และ 
  (2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  (1) ผู้เข้าศึกษาที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
  (2) ผู้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผูดํ้าเนินการคัดเลือกเอง 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ และการคํานวณ 
 2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนสิิตในข้อ 2.3 

มีการอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษและทักษะในการคํานวณเพ่ือใช้ในการเรียน
ต่อไป 
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 2.5 แผนการรบันิสิตและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 

จํานวนนสิิต 
จํานวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา (คน) 

 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 3 - - 80 80 80 
ช้ันปีที่ 4 - - - 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 

จํานวนผู้ทีค่าดว่าจะสาํเร็จการศึกษา  - - - 80 80 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000x80 40,000x160 40,000x240 40,000x320 40,000x320 
รวมรายรับ 3,200,000 6,400,000 9,600,000 12,800,000 12,800,000 

 
  2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 
รายละเอียดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ค่าตอบแทน 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 
2. ใช้สอย 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 
3. วัสดุ 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 
4. ครุภัณฑ์ 351,200 351,200 351,200 351,200 351,200 

รวมรายจ่าย 2,965,200 2,965,200 2,965,200 2,965,200 2,965,200 
 
  2.6.3 ประมาณการคา่ใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 37,065.00 บาท ต่อคน 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาแบบช้ันเรียน  
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

ลําดับ
ที่ 

รายการ เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ.2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 
2.1 วิชาแกน            
   2.1.1  วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
   2.1.2  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
    2.2.1  วิชาบังคับ  
    2.2.2  วิชาเลือก          
2.3  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี       
2.4  สหกิจศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกงานในต่างประเทศ  
หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า          

30 
 
 

72 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
6 

30 
30 
  1 
96 
  

27 
- 

69 
48 
9 
6 
6 
6 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 120 132 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชาในหมวดต่างๆ  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จํานวนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต  
กําหนดใหน้สิติเรียนตามกลุม่วิชาดังต่อไปนี ้
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า     จํานวน   12   หน่วยกิต 

001201  ทักษะภาษาไทย           3(2-2-5) 
   Thai Language Skills  
 001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
   Fundamental English   
 001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5) 
   Developmental English   
 001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
   English for Academic Purposes 
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    จํานวน  6  หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
 001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
Language, Society and Culture 

001224  ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 

001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 
Life Privacy 

001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
Ways of Living in the Digital Age 

001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา      3(2-2-5) 
Music Studies in Thai Culture 

001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 
   Happiness with Hobbies 
 001229           รู้จักตัวเอง เขา้ใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย              3(2-2-5) 
                              Know Yourself, Understand Others,  
                                Meaningful Life 
           001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน              3(2-2-5) 
                               Western Music in Daily Life 
           001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            3(2-2-5) 
                               Creative Thinking and Innovation  
 

    1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    จํานวน  6   หน่วยกิต  
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้    

001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
 Philosophy  of  Life for Sufficient living     
 001232  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
 001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
   Thai State and the World Community 
 001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
   Civilization and Local Wisdom 
 001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
   Politics, Economy and Society   
 001236  การจัดการการดําเนินชีวิต     3(2-2-5) 
   Living Management 
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 001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 
   Life Skills 
 001238  การรู้เท่าทันสือ่      3(2-2-5) 
   Media Literacy   
 001239  ภาวะผู้นํากับความรัก     3(2-2-5) 
   Leadership and Compassion 
 001251     พลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีม              3(2-2-5) 
                         Group Dynamics and Teamwork 
 001252     นเรศวรศึกษา                3(2-2-5) 
                                Naresuan Studies 
           001253     การเป็นผู้ประกอบการ               3(2-2-5) 
               Entrepreneurship  
 
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า  จํานวน 6  หน่วยกิต  
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
 001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

Man and Environment  
001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

   Introduction to Computer Information Science 
 001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5)  
   Mathematics and Statistics in Everyday life 
 001274  ยาและสารเคมใีนชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

Drugs and Chemicals in Daily Life 
001275           อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 
                     Food  and  Life  Style 

          001276           พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  3(2-2-5) 
Energy and Technology  Around  Us  

001277  พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5) 
   Human Behavior 
 001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life  and  Health 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
Science in Everyday Life 

 

     1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคบัไม่นบัหน่วยกิต  จํานวน     1 หน่วยกิต 
001281  กีฬาและการออกกําลังกาย    1(0-2-1) 

Sports and Exercises 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                    จํานวนไม่นอ้ยกว่า                 96   หน่วยกิต 
 2.1   วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต 
 252111  แคลคลูัสมลูฐาน      4(4-0-8) 
   Fundamental Calculus 

256106  เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์     4(3-3-7) 
 General and Organic Chemistry 

 256254  เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ     4(3-3-7) 
             Quantitative Chemical Analysis 

258101  ชีววิทยาเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
   Introductory Biology  
 258102  ปฎิบัติการชีววิทยา     1(0-3-2) 
   Laboratory in Biology 

261103  ฟิสิกส์เบ้ืองต้น      4(3-3-7) 
   Introductory Physics      

255111  ชีวสถิติ       3(2-2-5) 
   Biostatistics 
 411221   ชีวเคมี       4(3-3-7) 
             Biochemistry 
 
  2.2   วิชาเฉพาะด้าน   จํานวนไม่น้อยกว่า  69      หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ   จํานวนไม่น้อยกว่า         60      หน่วยกิต 
  205121          การเขียนขั้นพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
          Basic Writing 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1) 
   Communicative English for Specific Purposes 
 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
   Communicative English for Academic Analysis 
 205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน  1(0-2-1) 
   Communicative English for Research Presentation 

213100  ธุรกิจเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
   Introduction to Business  
 266201   จุลชีววิทยาทั่วไป      4(3-3-7) 
            General Microbiology 
 266301   ราวิทยา                 3(2-3-5) 
             Mycology 
 266302           ไวรัสวิทยา       3(2-3-5)     
   Virology  
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266305           ปรสิตวิทยา      3(2-3-5) 
 Parasitology  

266306  ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น     3(2-3-5) 
   Introduction to Research Methodology 

266311  พันธุศาสตร์จุลินทรีย์     3(2-3-5) 
             Microbial Genetics 
 266321   ระบบการจัดจําแนกแบคทีเรยี    3(2-3-5) 
             Systematic Bacteriology 
 266331    สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์    4(3-3-7) 
             Microbial Physiology and Ecology 
 266351    วิทยาภูมิคุ้มกัน      3(2-3-5) 
             Immunology 
 266381   เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ   4(3-3-7) 
   การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
   Basic Scientific Instrumentation and Laboratory  
   Administration and Management  
 266382          การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา         3(2-3-5) 

   Microbiological Laboratory Quality Assurance   
 266402   ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น     2(1-3-3) 
             Introduction to Bioinformatics  

266494  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี    6(0-18-9) 
   Undergraduate Thesis    
 266497    สัมมนา        1(0-2-1) 
             Seminar   
 
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี ้
 266491   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   6 หน่วยกิต 
             International Academic or Professional Training  

266492   สหกิจศึกษา      6 หน่วยกิต 
             Co-operative Education 
 

2.2.2 วิชาเลือก                จํานวนไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี หรือรายวิชาอ่ืนๆ โดยให้อยู่ในดุลยพนิิจของภาควิชา 

266202  นิทัศน์ทางจลุชีววิทยาและปรสิตวิทยา    3(1-6-5) 
 Scientific illustrations in Microbiology and Parasitology 

266303  ชีววิทยาเห็ด      3(2-3-5) 
   Mushroom Biology  
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266304  ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์     3(2-3-5) 
   Yeast and Yeast Technology 

266322           การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์     3(2-3-5)     
         Microbial Culture Preservation  

266332           เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลนิทรีย์      3(2-3-5) 
   Microbial Enzyme Technology 

266333  ชีววิทยาแอคติโนแบคทีเรีย    3(2-3-5) 
   Actinobacteria Biology 

266341           จุลชีววิทยาการเกษตร                               3(2-3-5) 
                               Agricultural Microbiology 
 266342   จุลชีววิทยาพืช   3(2-3-5) 
     Plant Microbiology 

266353  แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์    3(2-3-5) 
   Medical Bacteriology  

266354  กีฎวิทยาทางการแพทย์     3(2-3-5) 
   Medical Entomology 

266355           ยุงและโรคติดต่อนําโดยยุง     3(2-3-5)      
  Mosquitoes and Mosquito-Borne Diseases 

 266356           การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา  3(2-3-5)      
      Parasitology Laboratory Diagnosis  

  266371           จุลชีววิทยาอาหารหมัก   3(2-3-5) 
       Fermented Food Microbiology  

266372    การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์   3(2-3-5) 
  Microbial Risk Assessment 
266373  การทํานายการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในอาหาร  3(2-3-5) 

Predictive Microbiology in Food 
 266383  การจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา 3(2-3-5) 
   Microbiological Laboratory Quality Assurance 

266401  สาหร่ายวิทยา      3(2-3-5) 
   Phycology 

266403  เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็ก    3(2-3-5) 
   Microalgal Biotechnology 

266411  พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย์     3(1-6-5) 
 Microbial Genetic Engineering 
          266412 จุลชีววิทยาพิสูจน์หลักฐาน    3(2-3-5) 
 Forensic Microbiology 
        266441           จุลชีววิทยาดิน   3(2-3-5) 
   Soil Microbiology 
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 266442  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม     3(2-3-5) 
   Environmental Microbiology 
 266443  จุลชีววิทยาน้ํา      3(2-3-5) 
   Aquatic Microbiology 
 266444  การบําบัดของเสียโดยจุลินทรีย์    3(3-0-6) 
   Microbial Waste Treatment 
 266451  จุลชีววิทยาสุขาภิบาล     3(2-3-5) 
   Sanitation Microbiology 

266452  โรคติดเช้ืออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา    3(3-0-6) 
   Emerging and Re-emerging Infectious Diseases 
 266453           ไวรัสวิทยาปฏิบัติการ                                   3(1-6-5) 
                          Virology Laboratory 
  266461            เทคโนโลยีชีวภาพแบคทีเรียสังเคราะห์แสง    3(2-3-5) 
         Photosynthetic Bacteria Biotechnology  

266471  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     3(2-3-5) 
   Industrial Microbiology 
 266472  จุลชีววิทยาอาหาร     3(2-3-5) 
   Food Microbiology 
 266473  จุลชีววิทยาน้ํานมและผลิตภัณฑ์                       3(2-3-5) 
   Dairy and Dairy Products Microbiology  

266481   จุลินทรีย์ตรวจวิเคราะห์               3(1-6-5) 
            Microbial Bioassay 

 266482           จุลชีววิทยาเชิงวิเคราะห์      3(2-3-5)     
         Analytical Microbiology  

 266483         เทคนิคทางห้องปฎิบัติการทดสอบคุณภาพ   3(2-3-5)     
     เครื่องสําอาง เคร่ืองมือแพทย์และวัตถุอันตราย 

    Laboratory Quality Techniques in Cosmetics, Medical  
    device and Hazardous substances  
  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                           จํานวนไม่นอ้ยกว่า      6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอ่ืน 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา   
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มคีวามหมาย ดังน้ี 

  1.   ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหสั  3 ตัวแรก 
   ตัวเลขเฉพาะของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชา 
    266  หมายถึง  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

  2. เลขสามตัวหลงั  ให้ความหมายดังน้ี  
หลักร้อย หมายถึง  ระดับช้ันปีของการศึกษา ดังน้ี 
เลข 2-3 หมายถึง  ระดับช้ันปี 2 หรือ ปี 3 
เลข 3-4 หมายถึง  ระดับช้ันปี 3 หรือ ปี 4 
หลักสิบ หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังน้ี 
เลข 0 หมายถึง  ศึกษาทั่วไปทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
เลข 1 หมายถึง  พันธุศาสตร์ 
เลข 2 หมายถึง  อนุกรมวิธาน 
เลข 3 หมายถึง  โครงสร้าง กิจกรรม สรีรวิทยาและชีวเคมี 
เลข 4 หมายถึง  จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ 
เลข 5 หมายถึง  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ สาธารณสุข  
   วิทยาภูมิคุ้มกัน และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 
เลข 6 หมายถึง  จุลชีววิทยาขั้นสูง 
เลข 7 หมายถึง  จุลชีววิทยาทางอาหารและทางอุตสาหกรรม 
เลข 8 หมายถึง  เทคนิคการวิเคราะห์และการบริหารจัดการ  
เลข 9             หมายถึง          สัมมนา การคน้คว้าและวิจัย การฝึกงาน  
    การศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา 
หลักหน่วย หมายถึง     ลําดับวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

   Fundamental English   
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
252111 แคลคลูัสมลูฐาน   4(4-0-8) 

 Fundamental Calculus  
256106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์   4(3-3-7) 

 General and Organic Chemistry  
 รวม 20     หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

001201   ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 
    Thai Language Skills 
001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา      3(2-2-5) 
    Developmental English 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

  001281 กีฬาและการออกกําลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)    1(0-2-1) 
 Sports and Exercies  

  258101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
 Introductory Biology  

  258102 ปฎิบัติการชีววิทยา       1(0-3-2) 
 Laboratory in Biology  

  261103 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น       4(3-3-7) 
 Introductory Physics  
 รวม 20     หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(2-2-5) 
 

001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(2-2-5) 
205121 การเขียนขั้นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

 Basic Writing  
266201 จุลชีววิทยาทั่วไป    4(3-3-7) 

 General  Microbiology  
411221 ชีวเคมี  4(3-3-7) 

 Biochemistry  
XXXXXX เลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 

 Free Elective Course   
 รวม 20     หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
    205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 1(0-2-1) 

 
    213100 

Communicative English for Specific Purposes 
ธุรกิจเบ้ืองต้น 
Introduction to Business 

 
3(3-0-6) 
 

256254 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ  4(3-3-7) 
 Quantitative Chemical Analysis  

266321 ระบบการจัดจําแนกแบคทีเรยี 3(2-3-5) 
 Systematic Bacteriology  

266305  ปรสิตวิทยา 3(2-3-5) 
 Parasitology  

XXXXXX เลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Elective Course   
 รวม 17     หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1) 
 Communicative English for Academic Analysis  

255111 ชีวสถิติ      3 (2-2-5) 
 Biostatistics  

266301 ราวิทยา  3(2-3-5) 
 Mycology  

266382 การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา     3 (2-3-5) 
 Microbiological Laboratory Quality Assurance  

266351 วิทยาภูมิคุ้มกัน    3(2-3-5) 
 Immunology  

266311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์   3(2-3-5) 
 Microbial Genetics  
 รวม 16    หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน 1(0-2-1) 
 Communicative English for Research Presentation  

266302  ไวรัสวิทยา 3(2-3-5)     
 Virology  

266306  ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น  3(2-3-5) 
 Introduction to Research Methodology  

266331 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์ 4(3-3-7) 
 Microbial Physiology and Ecology  

266381  เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ  

4(3-3-7) 
 

 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory  
Administration and Management  

266XXX วิชาเลือก 3(2-3-5) 
 Elective Course  
 รวม 18     หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

266402 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น  2(1-3-3) 
 Introduction to Bioinformatics  

266494 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 6(0-18-9) 
 Undergraduate Thesis    

266497 สัมมนา 1(0-2-1) 
 Seminar    

266XXX วิชาเลือก 3(2-3-5) 
 Elective Course  

     266XXX      วิชาเลือก 3(2-3-5) 
       Elective Course  

 รวม 15 หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังน้ี  
266491      การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 6        หน่วยกิต 

      International  Academic  or Professional Training 
 

266492 
หรือ 
สหกิจศึกษา 

 
6        หน่วยกิต 

 Co-operative Education  
 รวม 6       หน่วยกิต 
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  3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

คําอธบิายรายวิชา 
001201          ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 

                  Thai Language Skills 
    ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเคร่ืองมือ
การสื่อสาร เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมท้ังฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เน้ือหาเพ่ือ
พิจารณาคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณค่าหรือความเก่ียวข้องกับสังคมไทย สังคมโลกใน
บริบทต่างๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โดยเน้น
ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นสําคัญ   
                       The importance and characteristics of Thai language in Thai society as 
a meaning making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers 
and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary 
values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 
(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills 
especially reading and writing. 
 

001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         3(2-2-5)           
   Fundamental English 
   การพัฒนาการฟังภาษา อังกฤษพ้ืนฐาน การพูด การอ่าน และไวยากรณ์เพ่ือการ
สื่อสารในบริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก 
           Development of basic English listening, speaking, reading skills and 
grammar for communication in various contexts in preparation for a global society. 
 

001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา                3(2-2-5) 
        Developmental English 
   การได้รับความรู้ทางด้านภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ใน
ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด การอ่าน และไวยากรณ์ เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสาร
ข้อมูลที่แท้จริงของโลกที่ใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
          Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 
communicate real-world information used in different relevant context. 
 

001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 
             English for Academic Purposes 
   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก 
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             The development of English skills with an emphasis on academic 
reading, writing and researching in preparation for a global society. 
 

001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
    Information Science for Study and Research 
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การ
จัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนําเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ช่ือสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
      The meaning and importance of information, types of information 
sources,Access to different sources of information; application of information technology and 
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, 
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in 
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country. 
 

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                3(2-2-5) 
             Language, Society and Culture  
   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมพิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาใน
โลกพ้นพรมแดน 
   The relationship between language and society as well as language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes 
verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes 
of language and usages in borderless world.  
 

001224  ศิลปะในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
   พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบ้ืองต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสต
ศิลป์ ,โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลอง
ปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทาง
สุนทรียะ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธ์กับบริบท
ต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้  
   Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, 
value, differences and the relationship between the various categories of works of art including 
fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the 
artistic experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge, 
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understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
 

001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 
            Life Privacy 
                     ปรัชญาและความรู้พ้ืนฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมาย

ทางด้านความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิทักษ์สิทธ์ิความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจําวัน 
                      Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. 
Privacy regarding private information, health, residence, and information technology. 
Protection of privacy, privacy in daily life. 
 

001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
Ways of Living in the Digital Age 

   พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์
สื่อสารประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
   Development of skills in media usage, various computer equipment 
utilization, inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness 
and individual responsibility to the society in communication behaviors. 
 

001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา      3(2-2-5) 
Music Studies in Thai Culture 
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ 

คุณค่าด้านสุนทรียภาพและความสําคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture  

Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 

001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 
   Happiness with Hobbies 
   แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสร้างความสุขในการดําเนินชีวิต  
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม  
   Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative 
thinking, Creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
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001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตทีม่ีความหมาย     3(2-2-5) 
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

              สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืน
อย่างลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การคํานึงถึงบริบทด้านสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

            Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep listening, handling 
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental 
context, living and working constructively with others. 
 

001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
   Philosophy of Life for Sufficient living 
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถี
การดําเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเง่ือนไขที่ส่งผลต่อความสําเร็จในชีวิตและงาน
ในทุกมิติของผู้มีช่ือเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อ
สังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people. 
 

001232  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
    Fundamental Laws for Quality of Life  

                    กฎหมายที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน 
จริยธรรมการใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21  
                    The laws concerning the quality of student life such as basic rights, 
human rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, 
the laws relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the 
developments towards the 21st century. 
 

001233  ไทยกับประชาคมโลก     3(2-2-5) 
   Thai State and the World Community  
    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปล่ียนแปลงในช่วงเวลา
ต่าง ๆ  ต้ังแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มใน
อนาคต การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
    Relations between Thailand and the world community under changes 
over time premodern period  to since the present day and roles of Thailand in the world forum 
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including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 
  

001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
   Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเช่ือ                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, 
traditions, ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local 
wisdom. 
 

001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(2-2-5) 
            Politics, Economy and Society 

   ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมือง
ระดับสากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา  การปกครอง
ประเทศไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลา
ทางสังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตให้อยู่
รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับ
ประเทศไทย 
   Meaning and relationship of politics, economy and society, 
development of international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of 
developed and developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of 
globalization in terms of economy, fundamental economy, the development of economy and 
society of Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social 
refinement, social characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body 
of knowledge to one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society 
and relationships of world and Thai systems. 
 

001236  การจัดการการดําเนินชีวิต     3(2-2-5) 
Living Management  

              ความรู้และทักษะ เก่ียวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความ 
สําเร็จที่ย่ังยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การใช้ชีวิตให้ทันสมัยรู้จักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตท่ามกลางพลวัต
ของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่จําเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
             Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and 
human nature as well as factors relating to sustainable development in improving 
responsibility, thinking skills and being updated with modern science and technology in daily 
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life. Living ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of 
ASEAN Community as well as world community. 
 

001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 
   Life Skills  
   ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการ
ปรับตัว ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคม
และในสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้นํา
และการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual 
both as a member of a family and a member of a society which include an adaptation to 
changes in a society, life and career skills 2 1 st century, flexibility and adaptability skills, 
creativity and self-direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity 
and accountability skills, leadership and responsibility skills. 
 

001238  การรู้เท่าทันสือ่      3(2-2-5) 
Media Literacy 

            กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ 
ทฤษฎีสื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย 
และ     สื่อดิจิทัล รวมท้ังวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
   Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every 
current platform. 
 

001239  ภาวะผู้นํากับความรัก      3(2-2-5) 
Leadership and Compassion 

                      ความสําคัญของผู้นํา  ผู้นําในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิต
ด้วยความรัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็น
แนวทางในการทําจริงของผู้เรียน 

            The importance of leader, leadership in the 2 1 st century, learning and 
living with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities 
as a guideline for learners' own activities. 
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001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 
                      Western Music in Daily Life 
                      สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก 
ประเภทของบทเพลงในชีวิตประจําวัน หลักการวิจารณ์และช่ืนชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรี
ตะวันตกในชีวิตประจําวัน  
                      Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western 
music. Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and 
process of Western music in daily life. 
 

001242  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม   3(2-2-5) 
                      Creative Thinking and Innovation 
                       กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถงึจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของ
ปัญหา การสร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและ
เก็บข้อมูล การดําเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ําๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ
ทํางานให้สําเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการ
จัดการกับความขัดแย้ง 
                       Innovation development process; means of accessing customers’ 
mind and discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough 
prototypes, testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-
test cycles, getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, 
giving constructive comments and managing conflicts.   
 

001251    พลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีม    3(2-2-5) 
                      Group Dynamics and Teamwork 
   พฤติกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ 
ของกลุ่ม สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเก่ียวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยน
ทัศนคติของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการทํางานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และ
เครือข่าย ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็น
ทีม 
   Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, 
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice 
of teamwork. 
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001252    นเรศวรศึกษา      3(2-2-5) 
                      Naresuan  Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการ
บริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศที่สะทอ้นให้เห็นอัตลักษณ์ของ
คนไทยที่   พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความ
เสียสละ ความช่ือสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 
                        Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the 
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various 
aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty 
and their tolerance for troubles. 
 

001253          การเป็นผู้ประกอบการ               3(2-2-5) 
             Entrepreneurship  
                      การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่
ทางธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้
และการประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่น้ัน การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหม่น้ัน  
เรียนรู้ความกดดันจากการก่อต้ังธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เก่ียวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ  
แนะนํามุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเช่ือมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เครือข่ายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพ่ือความอยู่รอดอย่างย่ังยืน    
                      The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 
business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses 
on identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. 
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 
of entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 

001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 
     Man and Environment 

              ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ขอบเขตการรองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

      Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, 
human structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate 
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and 
environmental public participation. 
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001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
Introduction to Computer Information Science 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของ
เทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงใน
การใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การ
เผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development and an influence of technology on human society. 
 

001273   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
Mathematics and Statistics in Everyday life  
ความรู้เบ้ืองต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบด้วย การวัดใน

มาตราวัดต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบ้ีย และส่วนลด 
ขั้นตอนในการสํารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น 
ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบ้ืองต้น 

Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life 
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data 
collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 
 

001274   ยาและสารเคมใีนชีวิตประจําวัน              3(2-2-5) 
             Drugs and Chemicals in Daily Life  

     ความรู้เบ้ืองต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึง
เครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจําวันที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการ
จัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

     Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement 
including cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to 
health as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 

 
 
 
 
 



34 
 

001275       อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 
Food and Life Style  
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารท่ีเหมาะสมต่อ
ความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถี
ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic 
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in 
the age of globalization. 
 

001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกลตั้ว    3(2-2-5) 
Energy and Technology around Us  
ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  

พลังงาน เช้ือเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  
สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์
พลังงานอย่างมี  ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy 
sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; 
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship to 
energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive 
approach to energy issuers. 
 

001277  พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5) 
   Human Behavior 

ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  
พ้ืนฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เก่ียวข้อง
กับการมีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจํา และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์
ทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; 
biological basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness 
and its involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the 
intelligent and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral 
analysis and applications in daily life. 
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001278   ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
    Life and Health  
                      ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  
รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง 
   Life and health behavior, health care and promotion for each age group 
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement 
of the quality of life for oneself and other. 
 

001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน              3(2-2-5) 
       Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณากา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน ได้แก่ สิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดล้อม เคม ี
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both 
biological and physicals science and integration of earth science in everyday life, including 
organisms and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, 
meteorology, earth, space and the new frontier of science and technology. 
 

001281  กีฬาและการออกกําลังกาย    1(0-2-1) 
   Sports and Exercises 
   การเล่นกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรา้งสมรรถภาพทางร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness 
and physical fitness test. 
 

205121  การเขียนขั้นพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
   Basic Writing 
   ฝึกการเขียนระดับประโยค และฝึกใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการเขียน 
   Students practice writing sentences and using the correct grammar. 

 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1) 

   Communicative English for Specific Purposes 
         ฝึกพัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้คําศัพท์ สํานวน และ                     

รูปประโยคเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 

vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
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205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
   Communicative English for Academic Analysis 
   ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
   Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields. 
 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน  1(0-2-1) 
   Communicative English for Research Presentation 
   ฝึกนําเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   Practice giving oral presentations on academic research related to 
students’ educational fields with effective delivery in English. 
 

213100   ธุรกิจเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
   Introduction to Business 
   ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อม และรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 
กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และการ
บริหารบุคคล เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานแนวความคิดของการบริหารธุรกิจ ให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมแต่ละด้าน
ของธุรกิจ 
                 A study of basic of concepts in business Characteristics of business. 
Types of business organizations and their economic environment. The role of personnel in 
business. Production, marketing function and distribution, finance, accounting and personnel 
management and management control, basic concepts of business administration. 
   

252111  แคลคลูัสมลูฐาน       4(4-0-8) 
Fundamental Calculus  
ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ผลต่าง

อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หน่ึงแบบ
แยกตัวแปรได้  

Limits and continuity of functions, derivative of functions and 
applications, differentials, integral of functions and applications, techniques of integration, 
separable first–order differential equations. 
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255111   ชีวสถิติ            3(2-2-5) 
     Biostatistics 
    ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีววิทยา สถิติเชิง
พรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ 
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบ้ืองต้น การวิเคราะห์ถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การทดสอบไคกําลังสอง 
   Extent and utility of statistics for health science and biology, descriptive 
statistics, elementary of probability theory, probability distribution of random variable, 
sampling distribution, estimation and testing hypotheses, elementary analysis of variance, 
regression and correlation analysis, chi-square test. 

 
256106     เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์               4(3-3-7) 

General and Organic Chemistry 
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี   

การเรียกช่ือ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัคเคน อันคีน อัลไคน์ สารอะโร
มาติก ออร์แกนโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 
และสารชีวโมเลกุล 

Chemical stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 
thermodynamic, chemical kinetic, nomenclature, preparation and reactions of organic 
compounds such as alkane, alkene, alkyne, aromatic compounds, organohalogen, alcohol, 
phenol, ether, aldehyde, ketone, amine, carboxylic acids and their derivatives, and 
biomolecules. 
 

256254     เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ        4(3-3-7) 
Quantitative Chemical Analysis  
บทนําเก่ียวกับเคมีวิเคราะห์ เช่น อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี การเตรียมสารละลาย 

หน่วยทางเคมี และการใช้สถิติในทางเคมีวิเคราะห์ หลักการของวิธีทางเคมีวิเคราะห์ เช่น วิธีปริมาตรวิเคราะห์ 
และ วิธีการวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก และเทคนิคการแยกสารด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทําละลาย หลักการเก่ียวกับ
เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ เช่น อัลตราไวโอเล็ต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี โพเทนซิโอเมตรี อะตอมมิกแอบ
ซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

Introduction of analytical chemistry focused on topics such as 
apparatuses, glassware, chemicals, solution preparation, chemical units and statistics for 
analytical chemistry. Principles of analytical methods including volumetric method, 
gravimetric method, and separation technique by solvent extraction. Principles of 
instrumental analysis methods such as ultraviolet-visible spectrophotometry, potentiometry, 
atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography, and high performance liquid 
chromatography. 
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258101   ชีววิทยาเบ้ืองต้น          3(3-0-6) 
Introductory Biology  

    คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์  สารเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และ เมแทบอลิซึมของเซลล์ พันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ กลไกการ
เกิดวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม 

Properties of life, Scientific methods, chemical building blocks of life, structure 
and metabolism of cells, genetics, structures and functions of plants, structures and functions 
of animals, mechanism of evolution, diversity of life, interactions between organisms and 
environment, behavior 
 

258102  ปฏิบัติการชีววิทยา     1(0-3-2) 
   Laboratory in Biology 
   ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และออร์แกเนลล์ การแบ่ง
เซลล์การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  เน้ือเย่ือพืช  โครงสร้างและการทํางาน
ของพืช  โครงสร้างและการทํางานของสัตว์  นิเวศวิทยา  

Laboratory safety,  microscopes,  cells and organelles, cell division, 
genetic inheritance, diversity of life, plant tissues, structures and functions of plants, 
structures and functions of animals, ecology. 

 
261103      ฟิสิกส์เบ้ืองต้น      4(3-3-7) 
      Introductory Physics 
       คณิตศาสตร์ที่ ใช้ในฟิสิกส์  กฎการเคลื่อนที่  แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน                     

โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล  ปรากฏการณ์คลื่นและเค
ออส  เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้น  ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
        Mathematics for physics, law of motion, gravitational  force, work and 
energy, momentum and collisions, rotation  motion, properties of matter,  mechanic of fluids, 
wave phenomena  and chaos, thermodynamics, electricity and magnetism, basic  electric  
circuits, modern  physics. 
 

266201   จุลชีววิทยาทั่วไป      4(3-3-7) 
      General Microbiology 
      โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธ์ุ  เมแทบอ
ลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสําคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข  

  Structure and function of microbial cell, nutrition, growth and 
reproduction, metabolism, control, classification of microorganisms and genetics  their 
significance on food, industry, environment, medicine and public health.  
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266202  นิทัศน์ทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3(1-6-5) 
 Scientific illustrations in Microbiology and Parasitology 

  หลักการวาดภาพ เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล การถ่ายภาพภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ และการแสดงภาพด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือการนําเสนอภาพวิทยาศาสตร์ทาง             
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

Principle of drawing, digital camera techniques, photography through 
the microscope, and computer graphic techniques for scientific illustrations in microbiology 
and parasitology. 

 

266301   ราวิทยา       3(2-3-5) 
      Mycology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201   จุลชีววิทยาทั่วไป 

   รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ วงจรชีวิต  อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของรา 
ความสัมพันธ์ของรากับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และความสําคัญทางเศรษฐกิจ   

Morphology, physiology, growth, life cycle, taxonomy and evolution of 
fungitheir relationships with other organisms and economic significance. 

 
266302   ไวรัสวิทยา      3(2-3-5) 

      Virology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201 จุลชีววิทยาทั่วไป 
      โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ การเพ่ิมจํานวน การก่อให้เกิดโรค การเพาะเลี้ยงและ
การวินิจฉัยไวรัสของคน สัตว์ พืช และแบคทเีรีย ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และการนําไป
ประยุกต์ 

  Structure, classification, replication, pathogenesis, cultivation and 
diagnosis  of virus in human, animals, plants and bacteria, their relationships with other 
organisms, and its application. 
 

266303  ชีววิทยาเห็ด                  3(2-3-5) 
              Mushroom Biology  

วิชาบังคับก่อน: 266301  ราวิทยา 
          โครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธ์ุ อนุกรมวิธาน การจัดหมวดหมู่ สรีรวิทยา                    
พันธุศาสตร์ การเพาะเห็ด ประโยชน์และโทษของเห็ด ความสําคัญทางเศรษฐกิจและการประยุกต์ 
         Structure, growth, reproduction, taxonomy, classification, physiology, 
genetics, cultivation, advantage and disadvantage, economic importance and its application. 
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 266304   ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์     3(2-3-5) 
      Yeast and Yeast Technology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
      โครงสร้างและหน้าที่ วงจรชีวิต การสืบพันธ์ุ เมแทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน
และการเก็บรักษาสายพันธ์ุของยีสต์ การปรับปรุงสายพันธ์ุ กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์ 

  Structure and function, life cycle, reproduction, metabolism, ecology, 
taxonomy and preservation of yeast, strain improvement, fermentation process and products.  

 
266305   ปรสิตวิทยา      3(2-3-5) 

      Parasitology 
      การจัดหมวดหมู่ การจําแนกชนิด รูปร่าง วงจรชีวิต การก่อโรคและอาการ                    
การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือปรสิต   
   Classification, identification, morphology, life cycle, pathogenesis and 
symptom, diagnosis, treatment, epidemiology, prevention and control of parasitic infection.  

 
266306  ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น      3(2-3-5) 

Introduction to Research Methodology 
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบการ
ทดลอง การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงงานวิจัย และเทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ 
   Basic knowledge of scientific research, research methodology, 
experimental design, data collection and analysis, research proposal writing, and techniques 
of scientific research presentation. 
 
 266311   พันธุศาสตร์จุลินทรีย์     3(2-3-5) 
      Microbial Genetics 
      วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
      โครงสร้างและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออกของ
ยีน การถ่ายทอดของยีน  การกลายพันธ์ุ  พันธุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ 
   Structure and  microbial genomes, regulation of gene expression, gene 
transfer, mutation, genetic engineering, and its application. 
 
 266321   ระบบการจัดจําแนกแบคทีเรยี    3(2-3-5) 
      Systematic Bacteriology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
      ระบบการจัดจําแนกหมวดหมู่ของแบคทีเรีย วิธีการจัดจําแนกชนิดแบคทีเรีย ปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับอนุกรมวิธาน หลักการของสายวิวัฒนาการของแบคทีเรีย 
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  Bacterial classification systems, methods of bacterial identification, 
problem related with taxonomy, principle of bacterial phylogenetic tree.  

 
266322   การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์    3(2-3-5) 

      Microbial Culture Preservation  
                   หลักการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ วิธีเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์  ศูนย์เก็บรวบรวม

จุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพ ระบบเอกสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลเช้ือจุลินทรีย์ 
                              Principles and methods  in preservation of microorganisms,  a glossary 
is addressed on culture collection of microorganisms, quality control, documentation and 
information technology.  
 

266331   สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์    4(3-3-7) 
      Microbial Physiology and Ecology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201   จุลชีววิทยาทั่วไป 

    องค์ประกอบทางเคมีและหน้าที่ของโครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ ชีวสังเคราะห์และ
การรวมตัวเป็นโครงสร้างของเซลล์ การเกิดลักษณะทางสัณฐานและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์  การ
เจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์และการ
สื่อสารระหว่างเซลล์   

   Chemical composition and function of  microbial cell structures,  
biosynthesis and assembly to cell structures,  cell morphogenesis and differentiation, growth and 
factors affecting on growth, bioenergetics, metabolism and regulation, microbial ecology and cell-
cell communication. 

 
266332            เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์         3(2-3-5) 

    Microbial Enzyme Technology 
                      วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
           ประเภทของเอนไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ วิธีการคัดกรองจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ที่
ต้องการ การเพาะเลี้ยงและการชักนําให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ การตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์  การทํา
เอนไซม์ให้บริสุทธ์ิ และการประยุกต์ใช้   
              Types of enzymes from microorganisms, screening medthods for the 
detection of the desired microbial enzymes, cultivation and induction of microbial cells for 
enzyme production, determination of enzymatic activity, enzyme purification and their 
applications. 
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266333       ชีววิทยาแอคติโนแบคทีเรีย      3(2-3-5) 
  Actinobacteria Biology   

                           หน้าที่และโครงสร้างของเซลล์ สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์และชีววิทยาเชิง
โมเลกุล นิเวศวิทยา และเทคโลยีชีวภาพด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม 
                           Cell structure and function, physiology, biochemistry, genetics and 
molecular biology, ecology and biotechnology of actinobacteria applied in agriculture, 
medicine, industry and environment. 
  

266341  จุลชีววิทยาการเกษตร                                      3(2-3-5) 
          Agricultural  Microbiology                            

                วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
              การประยุกต์ใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ  ทางด้านการเกษตร เช่น การ
ควบคุมโรคพืช การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  
                                Applications of natural microbial resources in agriculture, such as plant 
pathogen control, enhancement of productivity, livestock and aquaculture. 
 

266342            จุลชีววิทยาพืช                              3(2-3-5) 
                Plant  Microbiology                            

                 วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
               ปฎิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับพืช  นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์กับพืชการประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชเพ่ือประโยชน์ทางด้านการเกษตร การแพทย์และอ่ืนๆ   
          Plant- microbe and interaction, ecology of microorganisms and their 
applications in agriculture, medicine and others. 
 

266351   วิทยาภูมิคุ้มกัน      3(2-3-5) 
      Immunology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
      ระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่
ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ การนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกัน วินิจฉัยและรักษาโรค  

  Immune system and immune responses to antigens invading human 
and animals, usefulness of immunology on diagnosis and treatment of diseases.  
 

266353   แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์    3(2-3-5) 
      Medical Bacteriology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
   โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์ ความสามารถใน
การก่อโรค อาการของโรค การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและการควบคุม  แบคทีเรียประจําถิ่นในคนและ
สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และแบคทีเรียก่อโรค 
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   Structure and morphology of various groups of pathogenic bacteria 
associated in human and animals, pathogenicity, symptom, diagnosis, treatment, prevention 
and control, bacterial flora in human and animals, relationship between host and bacterial 
pathogen.   
 

266354   กีฎวิทยาทางการแพทย์     3(2-3-5) 
      Medical  Entomology 
   การจัดหมวดหมู่ การจําแนกชนิด สันฐานวิทยา วงจรชีวิต การกระจายตัว การ
ถ่ายทอดเช้ือโรค การประยุกต์ใช้  การควบคุมป้องกัน เทคนิคในห้องปฏิบัติการเก่ียวกับสัตว์ขาข้อที่มี
ความสําคัญทางการแพทย์ 
   Classification, species identification, morphology, life cycle, geographical 
distribution, transmission,  their applications, prevention and control, techniques in laboratory 
of medically important arthropods.  
 

266355  ยุงและโรคติดต่อนําโดยยุง     3(2-3-5) 
Mosquitoes and Mosquito-Borne Diseases 

   สัณฐานวิทยา การจัดหมวดหมู่และจําแนกชนิด ชีววิทยาและชีวนิสัย การถ่ายทอด
เช้ือก่อโรคและความสามารถในการเป็นพาหะนําโรค เทคนิคการเก็บตัวอย่างและเก็บรักษา การผ่าชําแหละ 
และการเลี้ยงยุงในห้องปฏิบัติการ โรคติดต่อที่สําคัญในประเทศไทยที่นําโดยยุง อันนําไปสู่การควบคุมยุง 
   Morphology, classification and identification, biology and bionomics, 
pathogen transmission and vectorial capacity, collection and preservation, dissecting, and 
rearing of mosquitoes, important mosquito-borne disease in Thailand. 
 

266356  การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา  3(2-3-5) 
   Parasitology Laboratory Diagnosis    
                           การเก็บและเตรียมตัวอย่าง  เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางด้านปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์ โดยเน้นเทคนิคการตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐาน การนําเทคนิคการตรวจไปประยุกต์ใช้  

                Collection and preparation specimen, laboratory diagnosis of medical 
parasitology, emphasis on standard techniques including applications.  
 
  266371           จลุชีววิทยาอาหารหมัก   3(2-3-5) 
       Fermented Food Microbiology   
                   วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 

ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับอาหารหมัก กระบวนการหมักอาหาร
โดยใช้เช้ือจุลินทรีย์ธรรมชาติและเช้ือบริสุทธ์ิ การพัฒนากระบวนการหมักอาหารสู่ระดับอุตสาหกรรม 
                                Types and roles of microorganisms involving fermented foods, process  
of food fermentation using indigenous natural and pure starter cultures, development of the 
food fermentation process into industry. 
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266372    การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์       3(2-3-5) 
Microbial Risk  Assessment 

               การระบุอันตราย การอธิบายอันตราย การประเมินการสัมผัส  การอธิบายความ
เสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง ตัวแปรด้านความปลอดภัยอาหารที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับความคุ้มครองที่เหมาะสม  เป้าความปลอดภัยของอาหาร   เกณฑ์จุลชีววิทยา  เป้าสัมฤทธ์ิผล 
เกณฑ์ปฎิบัติในแต่ละขั้นตอนการผลิต นําไปสู่การจัดการควบคุมความปลอดภัยอาหารด้านจุลินทรีย์ 
            Basic principles  in risk assessment : hazard identification, hazard 
characterization or dose-response assessment, exposure assessment, risk characterization. 
Variables in microbial food safety in process steps related with risk assessment such as 
appropriate level of protection, food safety objective, microbiological criteria, performance 
objective ,process criteria are used as manageable  tool  in controlling microbial food safety. 
 
 266373  การทํานายการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในอาหาร   3(2-3-5) 

Predictive Microbiology in Foods 
วิชาบังคับก่อน :  255111 ชีวสถิติ และ 266472 จลุชีววิทยาอาหาร 
ประวัติและกรอบแนวคิดของการทํานายการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ การออกแบบ

การทดลอง   การสุ่มตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ การตอบสนองของจุลินทรีย์ด้านการเจริญ 
การอยู่รอด หรือ การลดจํานวน ต่อปัจจัยภายในและภายนอกในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 
แบบจําลองการทํานายจุลินทรีย์ การทวนสอบและการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลอง การประยุกต์ใช้ใน
อาหารเพ่ือความปลอดภัย 

History and concepts of predictive microbiology , experiment design, 
microbiological sampling and analysis, responses of microorganisms  growth, survival or 
inactivation in intrinsic and extrinsic factors in processing and shelf-life, predictive 
microbiological modelling , model validation and challenge test , application for food safety. 

 
266381  เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ   4(3-3-7) 

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ    
    Basic Scientific Instrumentation and  Laboratory Administration  

and  Management 
                               การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการเตรียมสารละลาย  การจัดการเครื่องมือตามระบบ
คุณภาพ การใช้งาน บํารุงรักษา และทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ ระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการ   

           Application of basic instruments for solution preparation in scientific 
laboratory, quality management of basic analytical instruments (e.g.  principles, practices, 
maintenance, efficiency test), management system for laboratory quality.  
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  266382           การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา                   3(2-3-5) 
              Microbiological Laboratory Quality Assurance  
          วิชาบังคับก่อน :  266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 

ระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยง
เช้ือและสารทดสอบ การประกันคุณภาพทางวิธีวิเคราะห์ทดสอบ  การจัดการตัวอย่างทดสอบ การหาค่าความ 
ไม่แน่นอนทางจุลชีววิทยา การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและการเก็บรักษาจุลินทรีย์ 

 System of microbiological laboratory quality assurance, quality control 
of culture media and reagents, quality assurance of analytical method, sampling plan, 
uncertainty of measurement in microbiological laboratory, method validation, preservation of 
microorganisms. 

 
266383   การจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา 3(2-3-5) 

   Microbiological Laboratory Quality Assurance 
  มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ การประกันคุณภาพผลการทดสอบ การทดสอบ

ความชํานาญและการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ข้อกําหนดระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย  ความมั่นคงด้านชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ทางชีวภาพ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบและการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล 

  Standard laboratory testing, assuring the quality of test, proficiency 
testing and inter-laboratory comparison, international standard of laboratory testing 
requirements, requirements for safety, laboratory biosecurity, biosafety guideline, laboratory 
accreditation and assessment. 
 

266401   สาหร่ายวิทยา      3(2-3-5) 
      Phycology 
   สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต  อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาของสาหร่ายนํ้าจืด และสาหร่าย
ทะเล และความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

  Morphology, life cycle, taxonomy, ecology of freshwater and marine 
algae, and their economic importance. 

 
266402  ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น     2(1-3-3) 

    Introduction to Bioinformatics 
   การสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจัดเก็บ  การกลั่นกรอง 
การจัดระบบ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล และการประยุกต์ใช้ 

  Accessment of biological information from internet,  storing, extracting, 
organizing, comparing, analyzing, interpreting biological data, and its application.   
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266403   เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็ก    3(2-3-5) 
  Microalgal Biotechnology 
  วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
                     ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับสาหร่ายขนาดเล็ก การคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงการเก็บเก่ียวเซลล์ และการปรับปรุง
พันธุกรรมของสาหร่ายขนาดเล็ก การประโยชน์และการประยุกต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็กในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

Basic knowledge of microalgae, selection of economic microalgae, 
microalgal biotechnology for cultivation, harvest and strain improvement, Utilization and 
application of microalgae in various industries. 

 
266411  พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย์             3(1-6-5) 

   Microbial Genetic Engineering 
   วิชาบังคับก่อน : 266311  พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 

               การใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีความสําคัญ 
ทางเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์และสิ่งแวดล้อม  การวินิจฉัย การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการ
พันธุวิศวกรรม และโปรตีนวิศวกรรม ข้อควรตระหนักทางจริยธรรม กฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัย
ทางชีวภาพในการนําพันธุวิศวกรรมมาใช้  

  Using of genetic engineering method to modify the microorganisms 
which play role in agriculture, industry, medicine, environment, and diagnosis, cultivation of 
genetically engineered and protein engineered microorganisms, consideration of the ethical, 
law, and standards of biological safety in the use of genetic engineering.  

 
266412  จุลชีววิทยาพิสูจน์หลักฐาน    3(2-3-5) 
  Forensic Microbiology 
  หลักการศึกษาจีโนมิกส์เพ่ือเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ของยีนที่ใช้ในการ

จําแนกและบ่งช้ีเช้ือก่อโรคโดยผ่านกรณีศึกษาพิสูจน์หลักฐาน การแพร่กระจายของโรคติดต่อทั้งแบบที่ไม่
เจตนาและแบบที่เจตนาให้เกิดขึ้น  การระบาดของโรคติดเช้ือ และจุลินทรีย์ตัดต่อพันธุกรรม การเก็บและ
รักษาตัวอย่าง วิธีการตรวจ การแปลผล ข้อควรตระหนัก และการจัดการมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
พิสูจน์หลักฐาน 

  Concepts of comparative and evolutionary genomics for pathogen 
characterization and identification taught through forensic case studies, involuntary and 
voluntary disease transmission, infectious disease epidemics, and genetically modified 
microorganisms, specimen collection and preservation, methods, interpretation, 
considerations, quality management in Forensic Microbiology laboratories. 
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266441   จุลชีววิทยาดิน      3(2-3-5) 
      Soil Microbiology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
      ชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอนินทรีย
สารและอินทรียสาร ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ดิน เทคนิคการแยกจุลินทรีย์จากดิน และการ
ประยุกต์ใช้  

  Type and activity of soil microorganisms involving transformation of 
inorganic and organic matters, ecological relationship, technique for isolation of soil 
microorganisms and its application.  

 
 266442   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม     3(2-3-5) 
      Environmental Microbiology 
      จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ บทบาทของจุลินทรีย์ในการรักษาสภาพสมดุล และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การบําบัดสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ โดยหลักการทางจุลชีววิทยาและ
เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล 

                 Microoganisms in various environments, role of microorganisms in 
environmental balance and change, remediation of polluted environment by  microbiological 
methods and biological molecular techniques. 

 
 266443   จุลชีววิทยาน้ํา      3(2-3-5) 
      Aquatic Microbiology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
      ชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในแหล่งนํ้าต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของอนินทรียสารและอินทรียสาร ความสัมพันธ์เชิงนิเวศของจุลินทรีย์ในนํ้า เทคนิคการแยกจุลินทรีย์จากน้ํา
และการนําไปประยุกต์ใช้ 
   Type and activity of aquatic microorganisms involving transformation of 
organic and inorganic matters, ecological relationship, technique for isolation of aquatic 
microorganisms and its application.  
 

266444  การบําบัดของเสียโดยจุลินทรีย์    3(3-0-6) 
       Microbial waste treatment 

ประเภทและลักษณะของเสียจากการทําอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และของเสีย
อันตรายมีพิษ กระบวนการและเทคโนโลยีการจัดการของเสียด้วยวิธีทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา 
โดยเน้นชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในการกําจัดของเสีย การนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ กฎข้อบังคับ
ทางสิ่งแวดล้อม  

  Categories and characteristics of industrial, agricultural and hazardous 
wastes, processes and technology of waste management using physical, chemical and 
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microbiological techniques emphasizing on types and roles of microorganisms, waste recycle, 
environmental regulations.  

 
266451   จุลชีววิทยาสุขาภิบาล     3(2-3-5) 

      Sanitation Microbiology 
      การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมจุลินทรีย์ในนํ้า อากาศ อาหาร สถาน
ประกอบการ ที่พักอาศัย แนวทางแก้ไขและป้องกัน  

Sanitation, environmental health, control of microorganisms in water, 
air, food, places of work, housing, treatment and prevention. 
 

266452  โรคติดเช้ืออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา    3(3-0-6) 
    Emerging and Re-emerging Infectious Diseases 
   โรคติดเช้ือจากจุลินทรีย์ที่พบใหม่หรืออุบัติซ้ํารุนแรงและรวดเร็ว ในแง่ของประวัติ

ความเป็นมา เช้ือสาเหตุและอาการ การวินิจฉัย และการรักษา การป้องกันและควบคุม เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
โรคฉี่หนู ไข้รากสาดใหญ่ โรคแผลในกระเพาะอาหารจากแบคทีเรีย มาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจรุนแรงและเฉียบพลัน และโรคติดเช้ือจากจุลินทรีย์ที่ด้ือยา 

   The emergence and the re-emergence of infectious diseases caused by 
microbial pathogens, focusing on a histological perspective, infectious agent and symptoms, 
diagnosis and treatment, prevention and control of diseases, such as acquired immune 
deficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, leptospirosis, scrub typhus, peptic ulcer, malaria, 
dengue, severe acute respiratory syndrome (SARS), and diseases caused by antibiotic 
resistance microorganisms 
 

266453      ไวรัสวิทยาปฏิบัติการ                                           3(1-6-5) 
            Virology Laboratory 
             วิชาบังคับก่อน :   266201  จุลชีววิทยาทั่วไป  หรือ 412211 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา 
                           เทคนิคทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา  การประยุกต์ใช้แต่ละเทคนิคทางด้านไวรัส
วิทยาระดับโมเลกุล  เช่น ยีนบําบัด และการผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันการติดเช้ือไวรัส 

  Technique in virological  laboratory, application of each technique in 
molecular virology, such as gene therapy and vaccine preparation for the protection of viral 
infection. 
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266461   เทคโนโลยีชีวภาพแบคทีเรียสงัเคราะห์แสง    3(2-3-5) 
                  Photosynthetic Bacteria Biotechnology 
                               วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
    การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ การเพาะเลี้ยง การเจริญและเมแทบอลิซึม การประยุกต์ใช้
แบคทีเรียสังเคราะห์แสงเชิงเทคโนโลยีชีวภาพในการบําบัดนํ้าเสีย การผลิตโปรตีนเซลล์เดียว สารปราบวัชพืช 
สารเร่งการเจริญของพืช ก๊าซไฮโดรเจน โคเอนไซม์คิว วิตามินบี12 รงควัตถุและอ่ืนๆ 
              Isolation, cultivation, growth and metabolisms, biotechnological 
applications of photosynthetic bacteria in wastewater treatments, productions of single cell 
protein, herbicide, plant-growth stimulating substance, hydrogen gas, coenzyme Q, vitamin 
B12, pigments and others. 
 

266471   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     3(2-3-5) 
      Industrial Microbiology 
      วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
    การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธ์ุของจุลินทรีย์ เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม ถัง
หมัก กระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ การแยก การทําให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธ์ิ การ
กําจัดของเสียและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เอธานอล กรดอินทรีย์ โปรตีนเซลล์เดียว และอ่ืนๆ  
   Isolation, selection, strain improvement of microorganisms for industrial 
process , fermentation processes and microbial growth kinetics, extraction, purification of 
product,  waste treatment and industrial production such as ethanol, organic acids, single cell 
protein and others. 
 

266472  จุลชีววิทยาอาหาร     3(2-3-5) 
  Food Microbiology 

วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
               คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหารและนิเวศวิทยาของ

จุลินทรีย์ การปนเป้ือน การถนอมอาหาร การเน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร และการประกันคุณภาพอาหารในระบบสากล 

  Physical and chemical characteristics of food, microorganisms and 
microbial ecology, contamination, food preservation, spoilage and control of microorganisms, 
pathogenic microorganisms in food, microbiological standard in food production and standard 
food quality assurance. 
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266473  จุลชีววิทยาน้ํานมและผลิตภัณฑ์    3(2-3-5) 
Dairy and Dairy Products Microbiology  
วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 

  คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของนํ้านมและผลิตภัณฑ์ การเสื่อม
คุณภาพ การเก็บรักษา กรรมวิธีในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาสุขาภิบาลโรงงาน 

  Physical, chemical and microbiological properties of diary and diary 
products, spoilage, preservation, processing, diary and diary products, microbiological  
standard and quality control, industrial sanitation. 

 
 266481          จุลินทรีย์ตรวจวิเคราะห์     3(1-6-5) 

            Microbial Bioassay 
                    วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 
         หลักการการใช้จุลินทรีย์ในการตรวจหาสารออกฤทธ์ิประเภทต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การใช้จุลินทรีย์เป็นดัชนีช้ีวัดตามมาตรฐานสากล 
    Principles of using microorganisms in bioassay of active compounds in 
terms of quality and quantity, use of microorganisms as indicators in international standards.  

 
266482  จุลชีววิทยาเชิงวิเคราะห์     3(2-3-5) 

     Analytical Microbiology 
วิชาบังคับก่อน : 266201  จุลชีววิทยาทั่วไป 

                 เทคนิคทางด้านจุลชีววิทยาต่างๆ ที่ทันสมัย การใช้เครื่องมือขั้นสูง  เทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกุล  อิมมูโนวิทยา เทคนิคการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วในการวินิจฉัยจุลินทรีย์  การใช้โปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูล  การแปลผล  สําหรับการวินิจฉัยจุลินทรีย์ 

Technologies in microbiology, using modern and sophisticated 
instruments, use of molecular biology techniques,  immunological techniques, rapid high-
throughput methods for identification and analysis of microorganism, use of different data 
analytical software and data interpretation for microbial identification.  

 
266483    เทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเคร่ืองสําอาง 3(2-3-5) 
                เครื่องมือแพทย์  และวัตถุอันตราย   

                 Laboratory techniques testing in testing quality of cosmetic,  medical 
device and hazardous substance 
   พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ระบบคุณภาพ
เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย การควบคุมคุณภาพการทดสอบเคร่ืองสําอาง เครื่องมือแพทย์ 
และวัตถุอันตราย วิธีทดสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากลและการประกันคุณภาพ
ผลการทดสอบ 
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       Act of legislation on cosmetic, medical device and hazardous 
substance,   international quality standard  system of cosmetic, medical device and hazardous 
substance, quality control for testing cosmetic, medical device and hazardous substance, 
international standard test method for microbiological and chemical quality and quality 
assurance of the results. 
 

266491   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง)
      International   Academic  or  Professional  Training 
     ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศทางด้านจุลชีววิทยา ในหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน  
                International  academic  or  professional  training  in  Microbiology  at 
government or private organization.  
 

266492   สหกิจศึกษา      6 หน่วยกิต 
   Co-operative Education 
   การฝึกปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่อยู่ภายใต้
โครงการสหกิจศึกษา 
   Training in Microbiology at government or private sectors according to 
co-operative education project. 

 
266494  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี    6(0-18-9) 

   Undergraduate Thesis   
   การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา   การดําเนินการวิจัยตามโครงร่างและแผนการวิจัย วิเคราะห์ผลการวิจัย เขียนผลการวิจัย จัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ์ และการนําเสนอปากเปล่า 
   Conducting a research project in Microbiology and Parasitology under 
supervision of advisor, carrying out research to proposal and research plan, data analysis, 
writing up results, submit a complete report, and presenting results orally. 

   
266497   สัมมนา        1(0-2-1) 

      Seminar      
                 ระเบียบวิธีการนําเสนอผลงาน การอภิปราย วิเคราะห์ และนําเสนอบทความ  

ผลงานการค้นคว้า หรืองานวิจัยที่น่าสนใจทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
                Oral presentation methodology, discussion, analysis and presentation 

of articles, or research publications relevant to Microbiology and Parasitology. 
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411221   ชีวเคมี       4(3-3-7) 
      Biochemistry 
      ศึกษาคุณสมบัติและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่างๆ อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต                
ลิปิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลิอิก กลไกการเร่งปฏิกิริยาและจลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมนและ
โภชนาการ ชีวพลังงานศาสตร์ การแสดงออกและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การควบคุมกระบวนการ
เมแทบอลิซึมภายในรา่งกาย ชีววิทยาโมเลกุล ชีวสารสนเทศ สเปคโทรสโคปี และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การ
ทดสอบคาร์โบโฮเดรต การทดสอลลิปิด การทดสอบกรดอะมิโนและโปรตีน จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การ
ทดสอบกรดนิวคลิอิก และเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล 
   To study structures and properties of major biomolecules such as 
carbohydrates,lipids,amino acids,proteins,and nucleic acids, mechanisms of catalytic 
reactions and exzyme kinetics, hormones and nutrition, bioenergetics, gene expression and 
regulation,metabolic control of human bodies, biomolecules, bioinformatics, 
spectrophotometer and quantitative measurements, carbohydrate test, lipid test, amio acid 
and protein test, enzyme kinetics, nucleic acid test, and molecular biological techniques.  
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางสาวบุญเรือง  คําศรี 3401400336563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม 
 

พย.บ. 

Medical Science 
 
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 
- 

The University of 
Tokushima, Japan 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 

2541 
 

2535 

 
 

18 

 
 

18 

2 นางสาววาสนา   ฉัตรดํารง 
 

3309901439371 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2538 
2532 

 
19 

 
19 

3 นางสาวสุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์ 3659900640534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
พย.บ. 

Biological 
Sciences  
จุลชีววิทยา 
- 

Illinois State University, 
USA 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 
 

2539 
2535 

 
 

16.5 

 
 

16.5 

4 นางกัญณิภา  ทัศนภักดิ์ 3640100807894 อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2544 
2540 

 
15 

 
15 

5 นางศิริวรรณ  วิชัย 3400101745185 อาจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 
2538 
2534 

 
19.6 

 
19.6 
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  3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร    
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1* นางสาวบุญเรือง  คําศรี 3401400336563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม 
 

พย.บ. 

Medical Science 
 
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 
- 

The University of 
Tokushima, Japan 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 

2541 
 

2535 

 
 

18 

 
 

18 

2* นางสาววาสนา   ฉัตรดํารง 
 

3309901439371 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2538 
2532 

 
19 

 
19 

3* นางสาวสุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์ 3659900640534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
พย.บ. 

Biological 
Sciences  
จุลชีววิทยา 
- 

Illinois State University, 
USA 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 
 

2539 
2535 

 
 

16.5 

 
 

16.5 

4* นางกัญณิภา  ทัศนภักดิ์ 3640100807894 อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2544 
2540 

 
15 

 
15 

5* นางศิริวรรณ  วิชัย 3400101745185 อาจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 
2538 
2534 

 
19.6 

 
19.6 

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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  3.2.3 อาจารย์ประจํา  
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางดลฤดี สงวนเสริมศรี 3540500011737 รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Microbiology 
 
จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย์ 

University of Newcastle 
Upon Tyne, UK 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2544 
 

2538 
2534 

 
 

15 

 
 

15 

2 นายดํารงพันธุ์  ทองวัฒน์ 3659900299913 รองศาสตราจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ปรสิตวิทยา 
ปรสิตวิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 
2546 
2543    

 
20.8 

 
20.8 

3 นางพรรณนิกา  ฤตวิรุฬห์ 3659900599321 รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

Microbiology 
ชีววิทยา 
 

University of Bristol, UK 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 
2537 

 
18 

 
18 

4 นางรสริน   ว่องวิไลรัตน์  3100201104877 รองศาสตราจารย์ 
 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Microbiology 
 
จุลชีววิทยา  
ชีววิทยา 

University of Newcastle 
Upon Tyne, UK 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2544 
 

2524 
2521 

 
12.25 

 
12.25 

5 นางศิริพรรณ  สารินทร์ 
 
 

3659900432681 รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Microbiology 
 
วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม 
ชีววิทยา                

University of Aberdeen, 
UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 
 

2536 
 

2533 

 
 

15.63 

 
 

15.63 
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3.2.3 อาจารย์ประจํา (ต่อ) 
 

 
ลําดับที่ 

ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

6 นายชาคริต  สวัสดิดล 3439900145497 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ 

2553 
 

2536 
2532 

 
 

17.7 

 
 

17.7 

7 นางสาวดวงกมล ขันธเลิศ 3659900747193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied Science 
 
จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย์ 

University of Canberra, 
Australia 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
 

2539 
2535 

 
17.6 

 
17.6 

8 นายธวัชชัย สุ่มประดิษฐ 3601000056456 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 
2540 
2536 

 
12.25 

 

 
12.25 

9 นางสาวนพวรรณ  บุญชู 3650100699625 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ปรสิตวิทยา 
ปรสิตวิทยา 
เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 
2546 
2543 

 
18 

 
18 

10 นางสาวนารีลักษณ์  นาแก้ว 3650100546926 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2542 
2538 

 
15 

 
15 
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3.2.3 อาจารย์ประจํา (ต่อ) 
 

 
ลําดับที่ 

ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

11 นางสาวบุญเรือง  คําศรี 3401400336563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม 
 

พย.บ. 

Medical Science 
 
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 
- 

The University of 
Tokushima, Japan 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 

2541 
 

2535 

 
 

18 

 
 

18 

12 นางพวงเพชร  วารีย์  โม้ลี 3470600062601 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
พย.บ. 

อายุรศาสตร์           
เขตร้อน 
ปรสิตวิทยา 
- 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2549 
 

2539 
2535 

 
14.5 

 
14.5 

13 นางสาวรักษิณา  พลสีลา 3471201635552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
พย.บ. 

อายุรศาสตร์           
เขตร้อน 
ปรสิตวิทยา  
- 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
2542 
2534 

 
18 

 
18 

14 นางสาววาสนา  ฉัตรดํารง 
 

3309901439371 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2538 
2532 

 
19 

 
19 

15 นางวิลาวัณย์  ภูมิดอนมิ่ง 3450800159871 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Immunology 
 
ปรสิตวิทยา 
วิทยาศาสตร์
สุขาภิบาล 

Medical University of 
Vienna, Austria 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553 
 

2541 
2539 

 
 

19.6 

 
 

19.6 
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3.2.3 อาจารย์ประจํา (ต่อ) 

 
ลําดับที่ 

ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

16 นางสาวอัญชลี ศษิยนเรนทร์ 360990013988 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Medicine 
 
 
จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย์ 

Toyama Medical and 
Pharmaceutical 
University, Japan 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
 
 

2536 
2532 

 
 

13.37 

 
 

13.37 

17 นางสาวศรีสุดา  กวยาสกุล 3101700778840 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ 

2536 
2531 

 
18.3 

 
18.3 

18 นางโศภิศ  คันธวงศ ์ 3500900050071 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุลชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 
2543 

 
17.77 

 
17.77 

19 นายสมชาย แสงอํานาจเดช 3100600722159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

ภ.ม. 
ภ.บ. 

Molecular 
Biology 
- 
- 

University of Oxford, UK 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2543 
 

2534 
2530 

 
 

18.4 

 
 

18.4 

20 นางสาวสุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์ 3659900640534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
พย.บ. 

Biological 
Sciences  
จุลชีววิทยา 
- 

Illinois State University, 
USA 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 
 

2539 
2535 

 
 

16.5 

 
 

16.5 
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3.2.3 อาจารย์ประจํา (ต่อ) 
 

 
ลําดับที่ 

ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

21 นางสุภาพร  ล้ําเลิศธน 3120100753217 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

ภ.ม. 
ภ.บ. 

Microbiology 
 
- 
- 

University of London, 
UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2545 
 

2537 
2535 

 
 

19.1 

 
 

19.1 

22 นายอภิชาติ  วิทย์ตะ 3440700012371 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

อายุรศาสตร์           
เขตร้อน 
ปรสิตวิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 
2547 
2543 

 
16.5 

 
16.5 

23 นายสงกรานต์  เชื้อครุฑ 3110300729042 อาจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Biotechnology 
 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

The University of Tokyo, 
Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2546 
 

2538 
2532 

 
 

16.34 

 
 

16.34 

24 นางกัญณิภา  ทัศนภักดิ์ 
 

3640100807894 อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2544 
2540 

 
15 

 
15 

25 นางจารุวรรณ ทองสนิท  
โอคุมุระ 

3650100600190 อาจารย์ D.Eng. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Science and 
Engineering 
จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม    
จุลชีววิทยา 

Ritsumeikan University, 
Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
 

2543 
 

2538 

 
 

12.25 

 
 

12.25 
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3.2.3 อาจารย์ประจํา (ต่อ) 
 

 
ลําดับที่ 

ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

26 นางสาวจินตนา ว่องวิกย์การ 
 

3619900081616 อาจารย์ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Microbiology 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 

University of Kent, UK 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2544 
2540 

 
18 

 
18 

27 นายจตุพร      เงินคํา 3620500827604 อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
เภสัชศาสตร์ 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2551 
2548 

 
21.5 

 
21.5 

28 นางสาวณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ 3411700374746 อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

ปรสิตวิทยา 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
2552 

 
2545 

 
15 

 
15 

29 นายพลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ 3100902897059 อาจารย์ Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Molecular Biology 
and 
Biotechnology 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

University of Sheffield 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2553 
 
 

2545 
2531 

 
 

18 

 
 

18 

30 นางสาวศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 
 

3659900553313 อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2544 
2540 

 
17.7 

 
17.7 
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3.2.3 อาจารย์ประจํา (ต่อ) 
 

 
ลําดับที่ 

ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

31 นางศิริวรรณ  วิชัย 3400101745185 อาจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 
2538 
2534 

 
19.6 

 
19.6 

32 นางสาวอัญชลี   ฐานวิสัย 3361200193085 อาจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์           
เขตร้อน 
ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
 

2547 
 

2543 

 
 

25 

 
 

25 

33 นางอุรัตน์   พิมลศรี  3100903696073 อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2536 
2529 

17.8 17.8 

34 นางสาวรัตติญา  ชีวาพัฒน์ 
(ลาศึกษาต่อ) 
 

3102001060380 อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2547 
2540 

- - 

 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย การแต่งตําราหรือหนังสือ ระบุในภาคผนวก 
 

3.2.4 อาจารย์พิเศษ 
   - ไม่ระบุ  
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) กําหนดรายวิชาการฝึกงาน และ  
สหกิจศึกษาไว้ในแผนการเรียนช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

266491   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ     6 หน่วยกิต   
      international  academic or professional  training 
     ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศทางด้านจุลชีววิทยา ในหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน  
                International  academic or professional training in Microbiology at 
government or private organization.  
 

266492   สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
   Co-operative Education 
   การฝึกปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่อยู่ภายใต้
โครงการสหกิจศึกษา 
   Training in Microbiology at government or private sectors according to 
co-operative education project. 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูป้ระสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังน้ี 

1. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนสามารถปรบัตัวให้เข้ากับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานได้ 

2. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฏี เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในทักษะการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน 

3. สามารถระบุขอ้มูล การสืบคน้ ความน่าเช่ือถือ การประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือ
นําไปประยุกต์ใช้จริงในงานด้านจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

     4.   มีมนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
     5.   มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และสถติิในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
 นําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 
 4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาปลาย ของปีการศึกษาที่ 4 
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษาที่ 4  ระยะเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 
ช่ัวโมง 
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5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) กําหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ไว้ใน
แผนการเรียนช้ันปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทําวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา หรือสาขาที่
เก่ียวข้อง ตามรายละเอียดรายวิชา 266494  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษย 
สัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
และพัฒนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง มีความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 
 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่ 4 
 
 5.4 จํานวนหน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
   

5.5 การเตรียมการ  
5.5.1   มีการกําหนดผู้จัดการรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
5.2.2   มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา 
5.2.3   มีการจัดกิจกรรมอบรมและให้คําปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อม 
          ของนสิิตก่อนทําการวิจัย 
5.2.4   มีตัวอย่างรูปเล่มรายงานการวิจัย  
5.2.5   มีวัสดุ อุปกรณ์ และหอ้งปฏิบัติการสําหรับใช้ในการเรียนการสอน 

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
มีการกําหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี โดยการวัดผลจาก

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต การจัดสอบ การนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน และการส่งรายงานเป็น
รูปเล่ม 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนสิิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ/์กิจกรรม 
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการใช้
เครื่องมือพ้ืนฐาน การบริหารจัดการห้อง 
ปฏิบัติการ ระบบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 

- มีรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับทางด้าน
การใช้เครื่องมือ ระบบคุณภาพทางจุลชีววิทยา เช่น 
รายวิชาเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ รายวิชาการประกัน
คุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
- จัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ เช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึง
ทักษะในการทาํวิจัยเบ้ืองต้น 

 - มีรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับทักษะ
ทางงานวิจัย เช่น รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรี รายวิชาสัมมนา รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
- จัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ เช่น  
1. โครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการทํา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
2. โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพแก่นิสิต 

มีทักษะทางด้านปรสิตวิทยา   - มีรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับทางด้าน
ปรสิตวิทยา เช่น ปรสิตวิทยา การตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

   2.1.1 มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ ขยันหมั่นเพียร           
มีจิตสาธารณะ เป็นคนตรงต่อ
เวลา  

2.1.2 มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

2.1.3 มีความเป็น
กัลยาณมิตรดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.4 มีจิตสํานึก และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

 
 

- สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบและการ
แสดงออกที่มุ่งสู่ความสําเร็จใน
ระหว่างการเรียนการสอน โดยเน้น
ยํ้าในเรื่องการเข้าเรียน การสง่งาน
ตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อ่ืน  
- วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือ
กรณีศึกษาของบุคคลตัวอย่างที่ใช้
คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การ
ทําโครงงาน ที่ใช้แนวคิด วิธีการ
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านจิตสาธารณะ 
-ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย 
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กร เช่น การแต่งกายของ
นิสิต การเข้าทาํงานและการลางาน
ในกรณีของรายวิชาการฝึกงาน  

 - กําหนดวิธีการประเมินผลหรือ
คะแนนในเรื่องการแสดงออก
ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม ในแต่
ละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ใน
รายวิชา การมาเรียน ส่งงานตรง
เวลา และไม่ทจุริตในการสอบหรือ
คัดลอกผลงานผู้อ่ืน  กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับกรณีศึกษาใน
การเรียน 
-กําหนดวิธีการประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  ทาง
วิชาชีพ หรือประสิทธิผลของการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 
- ประเมินจากผลงานปฏิบัติการใน
รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ และ
วิทยานิพนธ์ซึ่งต้องทําวิจัยอย่างมี
จรรยาบรรณนักวิจัย 
-ประเมินจากการรายงานของ
อาจารย์ต่อนิสิตที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
-ประเมินโดยอาจารย์จากแหล่ง
ฝึกงาน 
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 2.2 ความรู ้
 

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้
ด้านความรู ้

    2.2.1  ให้มคีวามรู้และทักษะ
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ให้นิสิตมีรสนิยม
ทางสุนทรียะทางศิลปะและ
ดนตรี  และนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
    2.2.2  ให้มคีวามรู้รอบทั้ง
ด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์  เพ่ือทําให้เกิด
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก ทําให้รักโลก  
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม         
และสามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งน้ีเพ่ือ
ทําให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก 
    2.2.3  ให้มคีวามรู้เพ่ือนําไป
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตการดูแล
ตนเอง  และดํารงตน อย่างมี
ความสุข ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.2.4 มีองค์ความรู้ในสาขา
จุลชีววิทยาอย่างเป็นระบบ และ
ทันสมัย 

2.2.5 มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะ
ด้านในสาขาวิชา งานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการ 

- บรรยายในช้ันเรียนและถาม
ตอบ การสาธิตและการฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ  
- ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) 
- ใช้การสอนแบบการทดลองเป็น
ฐาน (Experimental-based 
Learning) 
- ใช้การสอนโดยโครงงานเป็น
ฐาน (Project-based Learning) 
 - ใช้การสอนโดยบูรณาการกับ
การทํางาน (Work-integrated 
Learning) 
- ศึกษานอกสถานที่ (Field 
Trips) 
 - ใช้การเรียนการสอนแบบทีม 
(Team Teaching) 
- ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชน
เป็นฐาน (Community-based 
Learning) 
 - ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็น
ฐาน (Research-based 
Learning ) 
 - ใช้การปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วมสหกิจ
ศึกษา (Co-operative 
Education) 

 - ประเมินความรู้และทกัษะโดยการ
ทดสอบแบบขอ้เขียน สอบปฏิบัติ 
สอบปากเปล่า และการสังเกต  พฤติ
กรรรมการเรียนรู้ 
- ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้ โดย
การใช้แบบสอบถาม หรือแบบ
รายงานตนเอง 
- ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมินผลโดยสถานประกอบการที่
เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
-การทําโครงงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถิ่น 
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ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้
ด้านความรู ้

แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ 
    2.2.6 มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  
เข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
พร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ 
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2.3 ทักษะทางปัญญา  
 

ผลการเรียนรูด้้านปญัญา กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการ
เรียนรู้ด้านปญัญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านปญัญา 

   2.3.1  วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
นําความรอบรู้ทั้งด้าน
มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์  ไปใช้ให้เกิดการ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก   
ทําให้รักโลก รกัธรรมชาติ รัก
สิ่งแวดล้อม และสามารถอยูร่อด
ในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ทั้งน้ีเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จรงิ ทําให้เกิดการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย  
สังคมอาเซียน  และสังคมโลก 
    2.3.2  แสดงออกถึงการมี
วิจารณญาณคดิแบบองค์รวม 
โดยสามารถเช่ือมโยงความรู้  
ระหว่างมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ 
และคิดสร้างสรรค์ ใ ฝ่เรียนรู ้ 
และผลงานนวัตกรรม 
   2.3.3  มคีุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามศตวรรษที่ 21 และ
มีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.3.4 สามารถนําความรู้ทางจุล
ชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จรงิ   

2.3.5 สามารถใช้ทักษะและ
ความเข้าใจในองค์ความรู้ ค้นหา
ข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายในการแก้ไขปัญหา 
   

- ใช้การเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ  เช่น การอภิปราย
กรณีศึกษา  การนํานิสิต             
ไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ  สหกิจศึกษา  และ
การทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรี เพ่ือให้นิสิตสามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้จริงในงานด้านจุล
ชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
- มอบหมายให้นิสิตฝึกการ 
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเช่ือถือและวิเคราะห์ สรุปเป็น
ประเด็นสําคัญต่างๆ 

- ประเมินความรู้และทกัษะโดย
การทดสอบแบบข้อเขียน สอบ
ปฏิบัติ สอบปากเปล่า  
-ประเมินกระบวนการทํางานเป็น
ทีมและการสังเกตพฤติกรรรม
การเรียนรู้ 
- ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมาย 
-ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
- ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบัติของนิสิต 
จากการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็น
ต้น 
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ผลการเรียนรูด้้านปญัญา กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการ
เรียนรู้ด้านปญัญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านปญัญา 

2.3.6 สามารถเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน โดยคาํนึงถึงความรู้
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ 
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       2.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรูด้้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.1 สามารถในการทํางานเป็น
ทีม มคีวามเป็นผู้นํา และมีมนุษย
สัมพันธ์   
2.4.2 มีความรับผิดชอบ มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  และมีการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
2.4.3 มีทักษะการเรียนรู้ในสงัคม
ที่ต่างวัฒนธรรม มีความเป็น
กัลยาณมิตร เข้าใจและเห็น
คุณค่าของสังคม     
ศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องนําไปสู่การ
ปรับตัวในการเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

- ใช้การสอนทีม่ีการกําหนด
กิจกรรมเพ่ือให้มีการทํางานเป็น
กลุ่มและการทาํงานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี (Co-operative and  
Collaborative Learning) 
- มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย สามารถปรบัตัว
เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานในองค์กร บุคคลท่ัวไป
และมีภาวะผู้นํา 
- ให้นิสิตค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง (Investigative 
and Life Long Learning) 
 - ใช้การเรียนการสอนแบบเน้น
ทํางานเป็นทีม (Team-based 
Learning)  
- ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณา
การ (Integrated Learning 
Approach)  

- ประเมินความรับผิดชอบการ 
มีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรม
การเรียนการสอนต่าง ๆ  
- ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ 
มอบหมายและวัดผลแบบเพ่ือน
ประเมินเพ่ือน (Peer 
evaluation) โดยให้เพ่ือนใน
กลุ่มประเมินพฤติกรรมการ
ทํางาน 
- ประเมินทัศนคติของการใช้ 
ชีวิตและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยการใช้
แบบสอบถาม หรือแบบประเมิน
ตนเอง 
- ประเมินจากรายวิชาสัมมนา 
สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตร ี
- ประเมินจากบัณฑิตและผูใ้ช้
บัณฑิต 
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          2.5   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูด้้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.5.1 สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงาน
ด้านจุลชีววิทยาอย่างเหมาะสม  
    2.5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  ประมวลผล  แปล
ความหมาย และนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศอยา่งถูกต้อง และ
รู้เท่าทัน 
   2.5.3 สามารถสื่อสาร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นเน้ือหาทั้งการพูด การ
เขียน และการนําเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้
วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง        
และนําเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม  
- เรียนรู้การใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ในการออกแบบ
การทดลองและเทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในงานทางด้านจุลชีววิทยา
และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
-ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based 
Learning) 
-ใช้การเรียนการสอนแบบการ
ทดลองเป็นฐาน 
(Experimental-based       
Learning) 
- ใช้การเรียนการสอนโดย
โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) 
-ใช้การเรียนการสอนโดยบูรณา
การกับการทํางาน (Work-
integrated Learning) 
- ใช้การเรียนการเรียนการสอน
แบบเน้นทํางานเป็นทีม (Team-
based  Learning) 
- ใช้การเรียนการเรียนการสอน
แบบสัมมนา (Seminar) 

- ประเมินความสามารถใน 
การสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน 
การนําเสนอ จากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรอืจากการสัมมนา 
- ประเมินความสามารถใน 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเสนอจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรอืจากการสัมมนา 
- ประเมินจากเทคนิคการ 
นําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืคณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้อง 
- ประเมินจากความสามารถใน
การอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผล
ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสู้่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษา 

001201 ทักษะภาษาไทย                     

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                      

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                      

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                      

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นควา้                       

001222  ภาษา สงัคมและวัฒนธรรม                       

001224  ศิลปะในชีวิตประจาํวัน                       

001225 ความเปน็ส่วนตวัของชีวติ                      

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                      

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                       

001228 ความสุขกับงานอดิเรก                      

001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวติที่มีความหมาย                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสู้่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 

001241 ดนตรตีะวันตกในชีวิตประจําวัน                      
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม                          
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน                      

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                       

001233 ไทยกับประชาคมโลก                      

001234 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น                    

001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                    

001236 การจดัการการดาํเนินชีวิต                    

001237 ทักษะชีวิต                   

001238 การรู้เท่าทันสื่อ                      

001239 ภาวะผู้นํากับความรัก                      

001251 พลวัตกลุม่และการทํางานเป็นทีม                   

001252 นเรศวรศึกษา                    

001253 การเป็นผู้ประกอบการ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสู้่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                 

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พื้นฐาน                      

001273 คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวิตประจาํวัน                    

001274 ยาและสารเคมใีนชีวิตประจําวัน                      

001275 อาหารและวิถีชีวิต                      

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว                      

001277 พฤติกรรมมนุษย์                    

001278 ชีวิตและสุขภาพ                      

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน                      
กลุ่มวิชาพลานามัย 
001281 กีฬาและออกกาํลังกาย                       

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
252111 แคลคูลัสมูลฐาน                      
256106 เคมีทั่วไปและเคมอีินทรีย์                      
256254 เคมีวิเคราะห์เชิงปรมิาณ                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา 
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

      ความรับผิดชอบหลัก                              ความรับผิดชอบรอง     
 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ต่อ)                       

258101 ชีววิทยาเบื้องต้น                     
258102 ปฎิบัติการชีววิทยา                      
261103 ฟิสกิส์เบือ้งต้น                     
255111 ชีวสถิต ิ                      
411211 ชีวเคมี (Biochemistry)                       

วิชาเฉพาะด้าน                       

วิชาบังคับ                       
266201 จุลชีววิทยาทั่วไป                       
266301 ราวิทยา                       

266302 ไวรัสวิทยา                       

266305 ปรสิตวิทยา                       

266306 ระเบียบวธิีวิจัยเบื้องต้น                       

266311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์                       

266321 ระบบการจัดจําแนกแบคทีเรีย                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา 
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

      ความรับผิดชอบหลัก                              ความรับผิดชอบรอง     
 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาบังคับ(ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

266331 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์                       

266351 วิทยาภูมิคุม้กัน                       
266381  เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ                       

266382 การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา                          

266402  ชีวสารสนเทศเบื้องต้น                         

266491  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ                                   

266492  สหกิจศึกษา                                                                   

266494  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                                               

266497  สัมมนา                          
วิชาเลือก                        
266202  นิทัศน์ทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                       

266303  ชีววิทยาเห็ด                        

266304  ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์                       

266322 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์                       

266332  เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา 
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

      ความรับผิดชอบหลัก                              ความรับผิดชอบรอง     
 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาเลือก (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

266333  ชีววิทยาแอคติโนแบคทีเรีย                       

266341  จุลชีววิทยาการเกษตร                       

266342  จุลชีววิทยาพืช                       

266353 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์                       

266354  กีฎวิทยาทางการแพทย์                       

266355 ยุงและโรคติดต่อนําโดยยุง                       
266356   การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ                
ปรสิตวิทยา                       

266371  จุลชีววิทยาอาหารหมัก                                                      

266372  การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์                       

266373  การทํานายการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในอาหาร                       

266401  สาหร่ายวิทยา                                                                 

266403  เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็ก                       

266411  พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย์                        

266412 จุลชีววิทยาพิสูจน์หลักฐาน                      

266441  จุลชีววิทยาดิน                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา 
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

      ความรับผิดชอบหลัก                              ความรับผิดชอบรอง     
 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาเลือก (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

266442  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                       

266443  จุลชีววิทยาน้ํา                       

266444  การบําบัดของเสียโดยจุลินทรีย์                         

266451 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล                         

266452 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา                         

266453  ไวรัสวิทยาปฏิบัติการ                                                       

266461  เทคโนโลยีชีวภาพแบคทีเรียสังเคราะห์แสง                       

266471 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                       

266472 จุลชีววิทยาอาหาร                        

266473 จุลชีววิทยาน้ํานมและผลิตภัณฑ์                                        

266481 จุลินทรีย์ตรวจวิเคราะห์                       

266482  จุลชีววิทยาเชิงวิเคราะห์                                                     
266483  เทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย                

                      

266383  การจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ         
ชีววิทยา 

                      

สรุปรวมทั้งหลักสูตร                       
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome, LO) ในตารางมีความหมายดังนี ้
1. ผลการเรียนรู้  ด้าน คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 มคีวามรับผิดชอบ เสียสละ ขยันหมั่นเพียร มีจิตสาธารณะ เป็นคนตรงต่อเวลา  
1.2 มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.3 มคีวามเป็นกัลยาณมิตรดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 มีจิตสํานึก และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

2. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 
2.1  ใหม้ีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้นิสิตมี
รสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะและดนตรี และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
     2.2  ใหม้ีความรู้รอบทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เพ่ือทําให้เกิดการรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทําให้รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งน้ีเพ่ือทําให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
     2.3  ใหม้ีความรู้เพ่ือนําไปพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตการดูแลตนเอง และดํารงตน อย่างมีความสุข 
ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 มีองค์ความรู้ในสาขาจลุชีววิทยาอย่างเป็นระบบ และทันสมัย 
2.5 มคีวามเขา้ใจเก่ียวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา งานวิจัยในปัจจุบันที่

เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
 2.6 มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  เข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น และพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ 

3. ผลการเรียนรู้ด้าน ทกัษะปัญญา 
 3.1  วิเคราะห์ สังเคราะห์ นําความรอบรู้ทั้งด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ไปใช้

ให้เกิดการรู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทําให้รักโลก รกัธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และ
สามารถอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ทําให้เกิดการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย  สังคมอาเซียน  และสังคมโลก 
    3.2  แสดงออกถึงการมีวิจารณญาณคิดแบบองค์รวม โดยสามารถเช่ือมโยงความรู้ ระหว่าง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ และคิดสร้างสรรค์ ใ ฝเ่รียนรู้  และผลงานนวัตกรรม 

 3.3  มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
 3.4  สามารถนําความรู้ทางจุลชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จรงิ   
 3.5  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในองค์ความรู้ ค้นหาข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

ในการแก้ไขปัญหา 
 3.6  สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยคํานึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
4. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

 4.1  สามารถในการทํางานเป็นทีม มคีวามเป็นผู้นํา และมีมนุษยสมัพันธ์   
 4.2  มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  และมกีารพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและจิตใจ 
4.3  มีทักษะการเรียนรู้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตร เข้าใจและเหน็คุณค่าของ

สังคม ศลิปวัฒนธรรม ที่ต้องนําไปสู่การปรับตัวในการเป็นพลเมืองที่มีคณุค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
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5. ผลการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานด้านจุลชีววิทยา

อย่างเหมาะสม  
     5.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
    5.3  สามารถสือ่สาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเน้ือหาทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559                            
(ดูภาคผนวก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนสิิตยังไม่สําเร็จการศกึษา  
มีการทวนสอบ วิธีการวัดผลและประเมินผล ผลการเรียนรูแ้ต่ละรายวิชาในระดับภาควิชา                   

โดยมีรูปแบบของระบบและกลไกการทวนสอบ ดังน้ี 
2.1.1. แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตรายวิชาในแต่ละ                

ภาคการศึกษา 
2.1.2. จัดทําแนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในระดับรายวิชา 
2.1.3. คณะกรรมการทวนสอบจะดําเนินการสุ่มรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา และมีการกระจายการทวนสอบให้ครบทุกวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินงานที่กําหนดของหลักสูตร 

2.1.4 มีการทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมินการเรียนการสอน 
2.1.5 มีการประเมินจากแบบประเมินความพร้อมของนิสิตในการเรียนรู้ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต  
 2.1.6 มีการทวนสอบในระดับหลักสูตรที่กํากับโดยระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

      2.1.7 ประเมินจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีทําการประเมินหลักสูตร 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตสําเร็จการศึกษา  
       2.2.1  มกีารประเมินภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานและอาชีพ 
       2.2.2  การสอบถามจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม              
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตที่ทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 
       2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ได้งานทํา ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยย่ิงขึ้น  
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559                            
(ดูภาคผนวก) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเขา้รับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย คณะหรือภาควิชา  
1.2  ให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
1.3  จัดทําคู่มือให้อาจารย์ เช่น คู่มืออาจารย์ คู่มือการวัดและประเมินผล คูม่ือการทาํวิจัย 
      ในช้ันเรียน เป็นต้น 
1.4  สนับสนุนให้มีการฝกึอบรมทางด้านวิชาการ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ             

การวิจัยอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์รวมทั้งเพ่ิมพูน
ทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรมและมกีารกระตุ้นอาจารย์ให้ทําผลงานทางวิชาการ การทําวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม ่
2.2.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างกลุ่มวิจัย มกีารทํางานวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการและขอทุนวิจัย

จากภายนอก 
2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์ทาํวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ ผ่าน

ระบบการส่งเสริมของคณะและมหาวิทยาลัย   
    2.2.4 ส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร   
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1.1  การดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้ดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังน้ี 
  - จัดทําและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

 1.2  อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในรายวิชา 
 1.3   มีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
 1.4   ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการ
ติดตามและรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 1.5 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเน่ือง 
 1.6 ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปีและปรับย่อยทุกปี 
 1.7 กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโท   
 1.8 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นําในทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพด้าน                   
จุลชีววิทยา หรือในด้านที่เก่ียวข้อง มีการทําวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ 
 
2. บัณทิต 

     2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา

แห่งชาติซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านและมีการเพ่ิมคุณลักษณะพิเศษของนิสิตคือ ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะเก่ียวกับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ระบบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
 

    2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จการศึกษา 
  จัดทําผลการสาํรวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  และผลการสํารวจความ
พึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผูใ้ช้บัณฑิต โดยกําหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี – ดีมาก (ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5)  
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3. นิสิต 
3.1 การรับนิสติ  

หลักสูตรใช้ระบบและกลไกในการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรสามารถผ่านการรับเข้าตามมหาวิทยาลัยกําหนด 3 รูปแบบ ได้แก่ โครงการระบบรับตรง (โควตา), 
ส่วนกลาง-Admission และ โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มผีลการเรียนเป็นเลิศ 

หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อม
สําหรับนิสิตโดยคณะและภาควิชาโดยอาจจัดให้มีการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษหรือทักษะการคํานวณ
เบ้ืองต้นที่จําเป็นเมื่อพบว่าผู้เข้าศึกษามีผลการสอบเข้าในส่วนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ตํ่า
   

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตผ่านระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการฝา่ยกิจการนิสิตของภาควิชา 
2. หลักสูตรมีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนานิสติโดยผ่านแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติ

การประจําปีของภาควิชา ซึ่งมีการจัดทําโครงการที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะของนิสติ
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   โดยใช้งบประมาณของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา และคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการจัดโครงการ       

3. ภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

4. มีการสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิง่สนับสนุนทางกายภาพที่จําเป็น เช่น 
อุปกรณ์การเรียนการสอน หอ้งสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานทีส่ําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิต 

5. เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็น/ร้องเรียนผ่านระบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ และระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ออนไลน์และระบบการประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต  
หลักสูตรมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของภาควิชาที่ดําเนินงานในการติดตามและรายงานการคง

อยู่ของนิสิต สํารวจความพึงพอใจของนิสิตในการบริหารจัดการหลักสูตรเมื่อสําเร็จการศึกษาและมรีะบบบใน
การจัดการข้อร้องเรียน การแก้ไขปัญหาต่อข้อร้องเรียน ตลอดจนความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของนิสิต 

  
4. อาจารย์ 

     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ภาควิชากําหนดกรอบอัตราตําแหน่งอาจารย์โดยพิจารณาจากค่า FTES มีการคัดเลือก

อาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่า               
ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและมีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย            
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 4.2 คุณภาพอาจารย์  
อาจารย์ประจําทุกคนมีการจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง แสดงแผนในการย่ืนขอตําแหน่งทาง

วิชาการ และ/หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ โดยภาควิชาจะต้องติดตามการดําเนินงานเพ่ือประเมินแผนพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ และปรับปรุงแผนทุกปี  ภาควิชาดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้  นอกจากน้ีมีระบบการให้งบประมาณสนับสนุนผ่านคณะสําหรับผู้ที่มผีลงานตีพิมพ์ และการย่ืนขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ          

 
 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย์  

ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตรากําลังของอาจารย์ การคงอยู่ของอาจารย์  ภาระงานสอน แผนการ
พัฒนาตนเอง ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตร นําผลการวิเคราะห์ที่ได้มา
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของภาควิชา  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร  
  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรผ่านการคณะกรรมการร่าง วิพากษ์หลักสูตร 
ควบคุมกํากับการจัดทําสาระของรายวิชา มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรพิจารณาระบบกลไกการออกแบบ
หลักสตูร หรือ การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร วิเคราะห์ผลการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือ
นํามาทําแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  1. หลักสูตรมีระบบการพิจารณากําหนดผู้สอนโดยคํานึงถึงความถนัดและความชํานาญในเน้ือหาที่
สอน รวมทั้งผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาน้ันๆ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิที่
หลักสูตรกําหนด 
  2.  มีระบบและกลไกการกํากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีการรวบรวมในฐานข้อมูลของภาควิชาและฐานข้อมูลในระบบ TQF ของ
มหาวิทยาลัย   
 

5.3  การประเมินผู้เรียน  
   1. มีระบบการประเมินคุณภาพการสอนแบบออนไลน์โดยนิสิตทุกรายวิชา และมีการประเมินรายวิชา 
โดยอาจารย์ผู้สอนได้นําผลประเมินรายวิชาไปพิจารณาและนําเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือช้ีแจง
แนวทางในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป และนําไปปรับปรุง มคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือใช้ในการสอนคร้ัง
ต่อไป 
  2. มีระบบและกลไกการกํากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีการรวบรวมในฐานข้อมูลของภาควิชาและฐานข้อมูล TQF ของมหาวิทยาลัย 
   3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการเรียนการสอน ภาควิชามีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการศึกษาแต่ละรายวิชา และมีระบบการนําผลการทวนสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ในครั้งต่อไป 
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6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ     

  ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อ 
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์  วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 -ภาควิชามีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ 2 ห้อง ขนาดกลาง 2 ห้อง และขนาดเล็ก 1 ห้อง รวมถึงหน่วย
วิจัย 8 ห้อง 
      - ภาควิชาจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เช่น autoclave, incubator, hot air oven และ 
cold room ให้บริการนิสิต รวมถึงจัดอบรมวิธีการใช้เครื่องมือเหล่าน้ันให้แก่นิสิต 
      - คณะมหี้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนจํานวน 32 เครื่อง และมีระบบ WiFi ทั่วทั้งตึก
ประมาณ 30 จุด 

- มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดหลกัจํานวน 2 แห่งคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มีหนังสือภาษาไทยและอังกฤษ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวม 225,400 เล่ม สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 247,069 เล่ม และสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 100,236 เล่ม มวีารสารภาษาไทย 470 
เรื่อง และภาษาอังกฤษ 105 เรื่อง ฐานข้อมูลจํานวน 65 ฐาน สื่อการเรียนรู้อ่ืน ๆ และห้องย่อยสําหรับศึกษา
ด้วยตัวเอง ทั้งน้ี จํานวนหนังสือหรือวารสารต่างๆ จะได้รับการปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ จากการที่คณาจารย์
นิสิตได้เสนอรายช่ือหนังสือให้ทางสํานักหอสมุดพิจารณาสั่งซื้อในกิจกรรมสัปดาห์หนังสือของทุกปี 

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 ภาควิชามีระบบดําเนินงานให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมสีว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็น พิจารณา 
และตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและการจัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการเรียนการ
สอนผ่านการประชุม 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากรการเรียนรู ้
มีการสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จําเป็น เช่น อุปกรณ์

การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานทีส่ําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์เป็นประจําทุกปี เพ่ือนํามา
วิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก ( Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย
ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรูท้ี่กําหนด โดยมีตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปี
การศึกษา 

2560 

 ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562  

 ปี
การศึกษา 

2563 

 ปี
การศึกษา 

2564 

1.อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้ง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
X 
   

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ   
มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังสิน้ปีการศึกษา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

>25 >25 >25 >25 >25 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

8.อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

9.อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

 ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562  

 ปี
การศึกษา 

2563 

 ปี
การศึกษา 

2564 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

- - - X X 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - >3.5  

 

เกณฑ์การประเมินผลการดําเนนิการเพ่ือรบัรองและเผยแพร่หลักสูตร  
 เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินการ เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) และตัวบ่งช้ีที่ 6-12 จะต้องดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ีต่อเน่ืองกัน 
2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตาม
หลักเกณฑ์น้ีตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเน่ือง 
 
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes )  
 * Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะ                
ถูกควบคุมตัวบ่งช้ีให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา 
2560 

 ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562  

 ปีการศึกษา 
2563 

1.มีความรู้พื้นฐานทางภาษา สารสนเทศ และสังคมในการดําเนิน
ชีวิต มีความรู้ด้านวิทยาศาตร์เบื้องต้น 

X X X X 

2. ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา การใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพ 
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อต่อยอดใน
การไปเรียนในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

- X X X 

3. มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านของสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยเน้น
ความรู้และเทคนิคพื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

- X X X 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่
สูงขึ้น ทั้งวิชาเฉพาะด้าน และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทาง
วิชาการเพื่อการนําเสนอผลงาน 

- - X X 

5. มีความรู้ด้านสารสนเทศเฉพาะทาง นําความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
งานวิจัย และนําเสนอผลงานทางวิชาการได้ มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาเพื่อสร้าง
งานได้ 

- - X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

 ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562  

 ปี
การศึกษา 

2563 

6. มีทักษะ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยนําความรู้
ด้านจุลชีววิทยาไปใช้ในวิชาชีพเพื่อการสร้างนวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่นได้   

- - X X 

**หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรประเมินจากการสอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ตามปีการศึกษา
ของนิสิตโดยนิสิตทุกคนต้องสอบผ่านและสาํเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และตามเวลาที่กําหนด 
 

7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมินตัว

บ่งช้ีให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 
ที่ ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานในระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ

มาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ร้อยละ 25 

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ร้อยละ 10 
3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ร้อยละ 10 
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 90 
5 นิสิต/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างช่ือเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 1 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร  
  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ด้านกลยุทธ์การสอน 
 1.1.2 การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยการใช้แบบ
ประเมินรายวิชา หรือแบบสอบถาม หรือการสนทนากับกลุ่มนิสิต ในระหว่างหรือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 1.1.3 นําผลประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิตมาวางแผนกลยุทธ์การสอน 
 1.1.4 ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอแนวทางการปรับปรุงการสอนของรายวิชาต่อที่ประชุมภาควิชา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ผู้เรียนประเมินการสอนของผู้สอนโดยประเมินผลออนไลน์ ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัย 
  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ดําเนินการสํารวจข้อมูล ประเมินหลักสตูรโดยภาพรวมโดยนิสิตช้ันปีที่ 4 และบัณฑิต 
 2.2 มกีารประเมินและให้ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คน                    
โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจุลชีววิทยา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาทําให้สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ ทันที                  
ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยน้ันสามารถทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับน้ัน จะกระทาํทุก 4 ปี โดยการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพ เพ่ือทําการปรับปรุงหลักสูตร ทัง้น้ีเพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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