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คำนำ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 นี้ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรจุลชีววิทยา ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาใน        
ปีการศึกษา 2564 ถึง 2568 ในการปรับปรุงครั้งนี้ ทางหลักสูตรได้ใช้ประสบการณ์การบริหารจัดการ     
การเรียนรู้จากการใช้หลักสูตรฯ ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 รวมถึงการสำรวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต นักเรียน
สายวิทย์-คณิต ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณา
จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบหรือมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งได้แก่  
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรที่มีความทันสมัย และ
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
  หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรมหลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2564 ได้มี            
การปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย การปรับแผนการเรียนเป็นแผนการเรียนเดียวที่เน้น
ความเชี่ยวชาญทาง   ด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม มีการลดจำนวนหน่วยกิต อีกทั้งมี       
การเพิ่มการฝึกปฏิบัติภาคสนามให้มากขึ้นเพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมและสามารถปฏิบัตงานได้จริงเมื่อออก
สู่ตลาดแรงงาน โดยรายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินงานและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน
และประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การประกันคุณภาพของ
หลักสูตรและการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรรม หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิใน       
การวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการสภาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะกรรมการ
สภาวิชาการ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ ใช้บัณฑิต บัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยา รวมทั้ง
นักเรียนที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงครั้งนี้ 
 
 
 
                                                                             (นางสาวนุรอัยนี  หะยียูโซะ) 
                                                                      ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                                                           สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทยแ์ละอุตสาหกรรม 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจลุชวีวิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชือ่สถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :  25501571102845 

 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ 
                                  อุตสาหกรรม 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Medical and Industrial   
                                  Microbiology 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม) 
   ชื่อย่อ :  วท.บ. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Medical and Industrial Microbiology) 
   ชื่อย่อ :  B.Sc. (Medical and Industrial Microbiology) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จำนวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสตูรระดับปริญญาตรี  4  ปี   
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรให้เสนอหลักสตูร 
     ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุม ครั้งที ่11/2563 เมื่อวันที ่23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม ครั้งที ่5/2563 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที ่29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
 8.1 เจา้หน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา 
 8.2 นักวิทยาศาสตรท์างชีวภาพ 
 8.3 เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
          8.4 นักวิจัยและพัฒนาทางจุลชีววิทยา 
          8.5 ผู้ประกอบการทางด้านจุลชีววิทยา 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลกัสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นางซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2545 
2541 

2. นางสาวสุธิมา  ปรีเปรม 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด. (จลุชีววิทยา) 
วท.ม. (จลุชีววิทยา) 
วท.บ. (จลุชวีวิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2561 
2557 
2555 

3. นางสาวหัสลินดา  บินมะแอ 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2563 
2548 
2544 

4. นางสาวนุรอัยนี  หะยียูโซะ 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.Sc.  (Microbiology) 
 
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต)์ 

Universiti Kebangsaan 
Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2551 
 

2545 
5. นางสาวคอสียาห์  สะลี 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.Sc.  (Microbiology) 
 
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 

Universiti Kebangsaan 
Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2551 
 

2545 
 
10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-
2564) โดยมียุทธศาสตร์สำคัญเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ซ่ึงเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญมีกรอบแนวทางพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) 
เพ่ือนำประเทศไทยไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)  อีกทั้งมีความสอดคล้องกับ BCG โมเดล ใน
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ด้านเศรษฐกิจหลักคือ Bio Economy ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพ             
อย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ 
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้  อยู่ภายใต้ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษเพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562) พร้อมทั้งสอดรับแผนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-curve) ได้แก่ 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมบริการการแพทย์ครบวงจร ที่ เป็นอุตสาหกรรมที่มี                   
ความเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหาร การหาแหล่งโปรตีนใหม่ทดแทน           
แหล่งโปรตีนเดิม และการค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ที่ผลิตจากสมุนไพร จุลินทรีย์ ชีวภัณฑ์หรือชีววัตถุ รวมถึง
การใช้กลุ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติก (ศุภกฤต พรรคนาวิน, 2560) 

 จุลชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าทนัสมัย ทัง้ทางด้านความรู้ วิจัย และการประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในหลายด้าน ที่สำคัญได้แก่ ทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม  รวมถึงยังมีความเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นการสร้างบัณฑิตทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรมจึงมีส่วน
สำคัญในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ และยังมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ จำนวนมาก และยังสามารถประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศ  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 
จึงมีความสอดคล้องต่อความต้องการและการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรอบรู้ทางด้านจุลชีววิทยาโดยเฉพาะทางการแพทย์และอุตสาหกรรม สามารถนำความรู้ที่ทันสมัยไป
ประยุกต์ใช้และตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตทั้ งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการพัฒนา                  
ระบบเศรษฐกจิและสังคมของประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่เน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ซ่ึงมีผลทำให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม ดังนั้นหลักสูตรจึงได้คำนึงและให้ความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและสภาพพ้ืนที่ที่
เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จึงได้มีการวางแผนและส่งเสริมทางด้านความรู้ทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนที่ มีการบรรจุรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ ได้แก่ วิชาฮาลาลในจุลชีววิทยาอาหารและสุขาภิบาล และ
วิชาฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา รวมถึงส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ความสามารถ
ทางด้านจุลชีววิทยาควบคู่กับการมีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ มีความเข้าใจ สามารถปรับตัวและมสีุข
ภาวะทีด่ีในการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 
ได้ดำเนินการโดยพิจารณาจากบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพ่ือรองรับการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยา หลักสูตรได้มีการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนที่ได้มีการบูรณาการระหว่าง
การเรียนและการทำงานจริงในสถานประกอบการ มีการปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยสอดรับกับ       
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติในศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยา 
โดยเฉพาะทางการแพทย์และอุตสาหกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาประเทศ รวมถึงการคิดค้นหรือต่อ
ยอดองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หลักสูตรได้มีความมุ่งมั่น
ทีจ่ะพัฒนาบัณฑิตที่ดี  มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและเป็นกำลังสำคญัในการพัฒนาประเทศ รวมถึง
สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม  มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะทางวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่รับผิดชอบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา  ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของวัฒณธรรม หลักสูตรจึงได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เป็นนักปฏิบัติ 
สามารถวิจัยและประยุกต์องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยามาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น โดยใช้
ศาสตร์ทางด้าน จุลชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
ทั้งนี้หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรประด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาแกน  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  

- กลุ่มวิชาแกน บริหารจัดการโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม โดยกำหนดผู้สอนจากคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ และกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร
วิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน  
รายวิชาในหลักสูตรเปดใหนักศึกษาหลักสูตรอืน่ๆ  ในคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

เรียนเป็นวิชาเฉพาะด้าน ทั้งกลุมวิชาเฉพาะด้านบังคับและเฉพาะด้านเลือก โดยเฉพาะรายวิชาเฉพาะ       
ด้านเลือก ซึ่งเปดิโอกาสใหนักศึกษาในสาขาและคณะอ่ืนๆ ทีส่นใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนการสอน มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ งมี                       

การประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ฝายวิชาการคณะและกองบริการการศึกษาในการจัดรายวิชา และ
จัดแผนการเรียน   โดยมีการวางแผนรวมกันระหว่างผู้เกี่ยวของ ต้ังแต่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน เพ่ือกำหนด
กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดบัสาขาวิชาและหลักสูตร 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
1.1 ปรชัญาของหลักสูตร  
     สร้างบัณฑิตผู้รอบรู้เปี่ยมดวยทักษะและความชํานาญทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ

อุตสาหกรรม  เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เป็นที่ยอมรับ รวมถึงร่วมพัฒนาและสร้างประโยชน์
ต่อสังคม ทอ้งถิ่น ตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร  
     จุลชีววิทยาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญมาก มีความเกี่ยวเนื่องและเป็น

พ้ืนฐานการศึกษาของหลากหลายศาสตร์ โดยเฉพาะจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม มีบทบาท
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศรวมถึงการดำเนินชีวิตของผู้คน เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่
เป็นสาเหตุของโรค การดื้อยา รวมถึงการคิดค้นพัฒนาสารต้านจุลินทรีย์ อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการผลิต
อาหาร รวมถึงสินค้าอ่ืนๆ ที่จำเป็นต้องมีมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นจึง
เป็นเหตุจำเป็นที่ประเทศต้องมีการผลิตนักจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น
จำนวนมาก 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม มี
วัตถุประสงคเ์พ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในศาสตรข์องสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ    
อุตสหกรรมอย่างถ่องแท้ 

2.  มีทกัษะและความชํานาญ เกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านจลุชีววิทยาทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม 

3. สามารถทาํวิจัยประเด็นทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม และสาขาอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

4. สามารถถ่ายทอดความรูท้างจุลชีววิทยา สู่ชุมชน ท้องถิ่น และอ่ืนๆ ตามพันธกิจ
บริการวิชาการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. มีทกัษะในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
6. มีคุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ได้ 

1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิน้ปีการศึกษา 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 1. อธิบายศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรูด้้านพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และจุลชีววิทยาได้ 

2. มีความรู้และทักษะการปฏิบัติพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และจุลชีววิทยาได้ 
2 1. สามารถตรวจวิเคราะห์และจัดจำแนกจุลินทรีย์ โดยอาศัยหลักการทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลได้ 

2. สามารถประยุกตใ์ช้จุลินทรีย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 
3. อธิบายศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านภูมคิุม้กันวิทยา กายวิภาคและสรรีวิทยาของ
มนุษย์ 

3 1. อธิบายเกีย่วกับจุลินทรีย์ที่สำคัญทางการแพทย์ได้ 
2. มีทักษะและสามารถตรวจวินิจฉัยจุลินทรีย์ทางการแพทย์ได้ 
3. สามารถประยุกตใ์ช้จุลินทรีย์ในอาหารและอุตสาหกรรมได้ 
4. วิเคราะหจ์ุดวิกฤติและควบคุมคุณภาพทางด้านจุลินทรยี์ของโรงงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
5. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เพ่ือการค้าได้ 
6. นำเสนอได้ทั้งการพูด ฟัง อ่านและเขียน 

4 1. ดำเนินการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรท์ีเ่กีย่วข้องกับจุลินทรีย์ได้ 
2. มีจรรยาบรรณตามทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. สามารถฝึกปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยาได้ 
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นำ และสมาชิกท่ีดีได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์และอุตสาหกรรม  ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
ปี พ.ศ. 2558 ให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิน่และประเทศ 
 

1. ปรับ ป รุ งหลั ก สู ต รต าม
กรอบระยะเวลาที่ กำหนด 
ตาม เกณ ฑ์ ม าตรฐานของ 
สกอ. 
2. ประชุมคณะกรรมบริหาร
หลักสูตร เพ่ือประเมินการ
บริหารจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน รวมถึง
การให้ข้อคิด เห็น  และข้อ 
เสนอแนะ ในการดำเนินงาน
ของหลักสูตร 
3. ประเมินผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตรทุกปี ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายใน
ของ สกอ. และมหาวิทยาลัย 
4. สำรวจความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของบัณฑิต จากผู้ใช้
บัณฑิตเป็นประจำ 

1. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินตนเอง
หลักสูตร 
3. รายงานความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต 
4. เอ ก ส า ร ร าย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตรฉบับปรังปรุง 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ใหมี้ทักษะการสอน 
และการวิจัย  อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการ
วชิาการ 
 

1. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ตามศาสตร์อย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
2. ส่ ง เส ริ ม ก า ร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางวิชาการ และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
วารสารทางวิชาการต่างๆ 
3. ส่งเสริมการให้มีการยื่นขอ
ผลงานทางวิชาการ 
4. การจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
และเครื่ องมือต่ างๆ อย่ าง
เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย 

1. แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร 
2. เอกสารการเข้าร่วมประชุม 
อบรม พฒันาตนเองของบุคลากร
ภายในหลักสูตร 
3. เอกสารการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
4. รายงานครุภัณฑ์ของหลักสูตร 
5. รายงานความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 

3. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ใน
ศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์และอุตสาหกรรม 

1. ห ลั ก สู ต ร เพ่ิ ม ร าย วิ ช า
เฉพาะด้านบังคับและเฉพาะ
ด้านเลือกมากข้ึน 
2. หลักสูตรทำความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก ทั้ง 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 
2. จำนวนหน่วยงานที่หลักสูตรได้
ทำความร่วมมือทางวิชาการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ) 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 ทีเ่กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เชิญวิทยากรผู้ เชี่ ยวชาญใน
ศาสตร์ ให้ความรู้แก่นักศึกษา 
5. ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้เข้าร่วม
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ                  
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน   

                      ภาคเรียนที ่1 เดือนมิถนุายน – เดือนกันยายน 
                      ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
      เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และมี
คุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

     นักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาเกี่ยวกบัความรู้พ้ืนฐานในด้านต่อไปนี้  
     2.4.1 ทักษะการพูดและเขียนภาษาไทย นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะเกี่ยวกับการเขียน

ภาษาไทย นักศึกษามักใช้ภาษาพูดในการเขียนรายงานต่างๆ รวมถึงยังมีการสะกดคำผิดบ่อยครั้ง และ
บางส่วนไม่มั่นใจในการพูดภาษาไทย  
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     2.4.2 ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รวมถึง
ความหมายของคำศัพท์พ้ืนฐาน  ทำให้นักศึกษาไม่สามารถอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ
ได้ดีเทา่ทีค่วร 

      2.4.3 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคำนวณ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดคำนวณโจทย์ที่
เกีย่วข้องกับตัวเลขได้ เช่น การคำนวณค่าร้อยละ คา่ความเขม้ข้น และการเปลี่ยนหน่วยวัดต่างๆ เป็นต้น  

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      2.4.1 ปรับความรู้พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาแรกเข้า ได้แก ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ทักษะ

การคำนวณ  
      2.4.2 กำหนดแนวปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาต่างๆ ได้มอบหมายงานให้นักศึกษา

ได้ฝึกและพัฒนาทักษะการเขียนและการใช้ภาษาไทย รวมถึงการฝึกอ่านเอกสารทางวิชาการที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ระดบัปรญิญาตรี(4)ปี       
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
   40 40 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต่้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
10,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 2,700 บาทต่อปี 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

รวมรายรับ 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 
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2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณทีต่้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 

เงินคงคลัง ร้อยละ 20 181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 
รายจ่ าย ระดั บ มห าวิท ยาลั ย    
รอ้ยละ 40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

ค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน    
ร้อยละ 40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 
จำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จา่ยต่อหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถา้มี) 

                ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 
ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     15  หน่วยกิ ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกติ 
      1) วิชาบังคบั  12 หนว่ยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 
 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก 
 

ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 
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 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

      1) คณะครุศาสตร์                                               3 หนว่ยกิต 

      หรอื    

      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกติ 

      หรอื    

      3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หนว่ยกิต 

      หรือ    

     4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า          84 หน่วยกติ 
  2.1 กลุม่วิชาแกน  20 หนว่ยกติ 

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

1) เฉพาะด้านบังคับ  51 หน่วยกิต 

2) เฉพาะด้านเลือก ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

3.1.3 รายวิชา   
                      รายวิชาตามโครงสรา้ง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววทิยาทางการแพทย์
และอุตสาหกรรม ดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกติ 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต 

1) วิชาบงัคับ                                    12  หน่วยกิต   
                        5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Language Thought and Communication 
 5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      3(3-0-6)

 Thai for Communication 
 5100103  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 

 Thai for Careers 
 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
  English for Fun 
 5100106   การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์          3(3-0-6) 
  English Usage for Social Network 
  
 
 ___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสงู (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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 5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 2(1-2-3) 
  พัฒนาการเรียนรู้* 

 English for Communication and 
 Learning Development 

 5100108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

 5100109   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   2(1-2-3)   
English for Communication 2 

 5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
  Technology and Media Literacy  
 
 

2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกติ      
         5100104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)    
         Developments of Thai Speaking and 
   Writing Skills 
     5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)  
              English Communication Skills 
  Development  
         5100111  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
         5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Melayu for Communication 
  

1.2 กลุ่มวิชาวถีิแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
1) วิชาบงัคับ                       3  หน่วยกิต                                                             

 5100116  อยู่ดี กนิดี มีสุข    3(3-0-6) 
  Well-being 
 5100117  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

2) วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า        3  หน่วยกิต  
 5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ          3(3-0-6) 
  Information Technology for 
  Presentation 
 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสงู (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*          3(3-0-6) 
  Information Technology in Daily Life 
 5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*        3(3-0-6) 
               Mathematics in Daily Life 

 5100119 การบริหารร่างกาย   1(0-2-2) 
 Body Exercise 

 5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต*   2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of 
  Life Development 
 5100121  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทอ้งถิ่น   3(3-0-6)  
       King’s Philosophy for Local 
 Development 
 5100122  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6)  
    Introduction of Ethics and Wealth    
 5100123  ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
  Beauty of Life      

  5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
  Step to the World 
 5100125   ความจริงของชีวิต*              3(3-0-6) 
  Truth of Life 
 5100126   การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
                Self Development  
 5100127  สุนทรยีภาพเพ่ือชีวิต*             3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 
 5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 
  Life and Thai Culture 
 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
1) วิชาบังคับ                  3  หน่วยกติ                

 5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
    Multiculture  and Peace 

  2) วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกติ   
      5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6)  
 Life Skill for Society 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสงู (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 5100131 สังคมภิวัตน์*  3(3-0-6)    
       Socialization 

 

1.4 กลุ่มวิชาอตัลักษณ์ของคณะ      3  หน่วยกิต 

 

1) คณะครุศาสตร์  3  หน่วยกิต 
      5100132  ครแูหง่แผ่นดิน 3(3-0-6)   
  Teachings of King Rama 9 

 หรือ 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
 5100133  วิถีไทย วิถีถิ่น     3(3-0-6)  

  Thai and Local Ways 
  หรอื 

3) คณะวิทยาการจัดการ  3  หน่วยกิต 
                        5100134  ผู้ประกอบการรุน่เยาว์ 3(3-0-6)  

  Young Enterpreneurs 
                                 หรือ 

      

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3  หน่วยกิต 
                        5100135  วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น                3(3-0-6) 

  Science for Community 
               

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาแกน  
 

       20  หน่วยกิต 

34118101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน         6(4-4-10) 

 Fundamentals of Biologycal Science   

34118102 เคมีและเคมีวิเคราะห์ 

Chemistry and Analytical Chemistry  

6(4-4-10)    

14118103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและสถิติ 

Fundamental Mathematics and  Statistic  

3(3-0-6) 

14118104 ฟิสิกส์  3(2-2-5)   

 Physic  

14118105 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจลุชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 2(1-2-3) 

 English for Medical and Industrial Microbiology  



16 
 

 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกติ 

1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ   51  หน่วยกติ 

34118106 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบัติการ     6(4-4-10) 

 Fundamentals of Microbiology and Using Equipment  

34118207 

 

34118308 

 

34118309 
 

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 

Medical Microbiology 1 

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 

Medical Microbiology 

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ        

Industrial Microbiology and Quality Control  

6(4-4-10) 

 

6(4-4-10) 

 

6(4-4-10) 
 

34118310 จุลชีววิทยาอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ  

Food Microbiology and Entrepreneurship  

6(4-4-10)  

34118311 อาหารหมักและเทคโนโลยีการหมัก  6(4-4-10) 

 Fermented Food and Fermentation Technology    

14118212 อนุกรมวิธานและสรรีวิทยาของจุลินทรีย์   3(2-2-5) 

 Microbial Determination and Physiology  

14118213 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 

 Microbial Genetics   

14118214 กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

 Anatomy and Physiology for Medical Microbiology  

14118315 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางจุลชีววิทยา      3(2-2-5)    

 Research Methodology and Seminar in Microbiology  

14118416 โครงงานทางจลุชีววิทยา          3(0-6-3) 

 Project in Microbiology   

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกติ 

14118317 จุลชีววิทยาการเกษตร  3(2-2-5) 

 Agricultural Microbiology   

14118218 จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์นม     3(2-2-5) 

 Microbes and Dairy Products  

14118219 เห็ดและการแปรรูป                         3(2-2-5) 

 Mushrooms and Processing     
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14118220 จุลินทรีย์กับอาหารเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)   

 Microorganisms and Functional Foods  

14118221 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย 3(3-0-6) 

 Microbes for Wastewater Treatment   

14118222 พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพจลุินทรีย์      3(3-0-6) 

 Basic Microbial Biotechnology  

14118323 ยีสต์เเละยีสต์เทคโนโลยี         3(3-0-6)   

 Yeast and Yeast Technology  

14118324 จลุชีววิทยาการแพทยท์างเลือก 3(2-2-5)   

 Alternative Medical Microbiology  

14118325 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental Microbiology   

 2.3 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ        ไม่น้อยกว่า                         7 หน่วยกิต 

14118426 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา  2(0-4-2) 

 Preparation for Professional Experience  

and Cooperative Education in Microbiology 

 

 และ  

14118427 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา   5(450) 

 Professional Experience in Microbiology  

 หรอื  

14118428 สหกจิศึกษาทางจุลชีววิทยา 6(600) 

 Cooperative Education in Microbiology  

    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    6 หนว่ยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 

34118102     เคมีและเคมีวิเคราะห์ 6(4-4-10) 

14118103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและสถิติ 3(3-0-6) 

14118104   ฟิสิกส์ 3(2-2-5)   

รวม 18 หนว่ยกติ 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

      

34118101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน         6(4-4-10) 

14118105 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 

2(1-2-3) 

34118106 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ     

6(4-4-10) 

รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

     
 

14118212 อนุกรมวิธานและสรีรวิทยาของ     
จุลินทรีย์  

3(2-2-5) 

14118213 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
 

3(2-2-5) 

14118214 กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับ    
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกติ 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกติ  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 34118207 จุลชีววิทยาทางการแพทย ์1 6(4-4-10) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 15 หนว่ยกติ 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีที ่3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ    34118308 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 6(4-4-10) 

34118309 จลุชีววิทยาอุตสาหกรรมและการ
ควบคุมคุณภาพ        

6(4-4-10) 

รวม 18 หน่วยกติ 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 34118310 จลุชีววิทยาอาหารและการเป็น
ผู้ประกอบการ  

6(4-4-10) 

34118311 อาหารหมักและเทคโนโลยี   

การหมัก  

6(4-4-10) 

14118315 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทาง
จุลชีววิทยา  

3(2-2-5)    

รวม 15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกติ  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ  14118416 โครงงานทางจลุชีววิทยา          3(0-6-3) 
14118426     การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

                  วิชาชีพและสหกิจศกึษาทาง 

                  จุลชวีวิทยา 

2(0-4-2) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หนว่ยกิต 

รวม 11 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวชิา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

14118427 

 

 

14118428 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางจลุชีววิทยา 

หรือ  

สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 

5(450) 

 
 

6(600) 

รวม 5-6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
       1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า        30     หน่วยกิต 
          1.1 กลุ่มภาษาและการส่ือสาร    ไม่น้อยกว่า          15     หน่วยกิต 

    1) วิชาบังคับ                                                         12      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-อ) 
5100101  ภาษา ความคิด และ การสื่อสาร                                                    3(3-0-6) 
          Language Thought and Communication  

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดและการสื่อสาร ทักษะ
การฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิดเพ่ือ
การสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น การเล่า
นิทานพืน้บ้าน  

Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

5100102        ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                       3(3-0-6)       
           Thai for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา
ในชีวิตประจำวัน ทั้งดา้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารทีเ่ป็น 
ทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร     

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society 
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5100103   ภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชีพ                            3(3-0-6) 
          Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทัง้ในชีวิตประจำวัน และ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ  
เพ่ือนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจำวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                                 3(3-0-6) 
           English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

5100106  การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                            3(3-0-6)  
            English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการ-
ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email 
in English 
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5100107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3) 
           English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้ งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำ
ตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; leave-
taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and information 
giving, talking on telephone and expressing opinion; development of skills in 
using tools and resources for communicative study such as dictionary, 
article and newspaper and information technology for communication 

5100108  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1       2(1-2-3) 

 English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพ้ืนฐานที่ ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English speaking countries including appropriate social etiquette 
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5100109   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                2(1-2-3)   
         English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์-
จริง ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง รวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
และตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision making skills for daily life and 
future career 

5100113  ก้าวทนัโลกเทคโนโลยีและสื่อ                  3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy  

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์
สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology and writing 

2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       3       หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชือ่วิชาคำอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย       3(3-0-6)       

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่างๆ  
นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท 
ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing 
for both formal and informal occasion, research, knowledge from listening 
and reading from various media, presenting with presentation and writing 
with ethics and moral realization, communication manners, criticizing 
speaking and writing 
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5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)       

 English Communication Skills Development  

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและ
เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 
and writing, non-complicated sentence reading and writing 

5100111   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                   3(3-0-6) 
            Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้น
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 

5100112   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                                 3(3-0-6) 
           Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต        ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ         3    หน่วยกิต                                                             

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

5100116   อยู่ด ีกินดี มีสุข              3(3-0-6) 
           Well-being 

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการ
ดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science 
and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 



27 
 

 

5100117  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
            Science in Daily Life   

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต 
ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน 
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์ 
และการเก็บรักษา 

Energy and its sources, electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical 
devices, energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in 
daily life, using microorganism in food industries, agricultural and industrial 
production managementwith heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      3      หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100114   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                                       3(3-0-6)  
Information Technology for Presentation 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และ
การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

5100115    เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                    3(3-0-6) 
           Information Technology in Daily Life 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน          
การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in using 
information system and security system 
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5100118   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                     3(3-0-6) 
           Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน  
Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to apply 
in daily life 

5100119 การบริหารร่างกาย                                 1(0-2-2) 
           Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร
ร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย 
และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเล่นกีฬา
เพ่ือสุขภาพ การมีนำ้ใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique 
of body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness 
self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

5100120  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                   2(1-2-3) 
           Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬา
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
การเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการ 
เป็นผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual potential, 
conduct of principles for playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society, injury prevention from sports and basic first aid, 
utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional 
games, personality development promoting leadership 
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5100121   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                               3(3-0-6)  
           King’s Philosophy for Local Development 

ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
สถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal projects 
for the better living of people, sustainable development, applying the 
King’s philosophy for community development 

5100122   ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย      3(3-0-6) 
            Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้  การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along well 
with people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, principles 
of basic business, analyzing business environment, accounting and financing, 
online business, marketing and communication 

5100123   ความงดงามแห่งตน       3(3-0-6) 
           Beauty of Life      

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติ
ของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดนำเสนอ
ต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่มและทำงานทีม  และ
ทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
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front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

5100124  ก้าวสู่โลกกว้าง               2(1-2-3) 
           Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบ
สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติ
ส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธ                    
การสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด 
คำศัพท์และสำนวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตน
ในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing resume, 
appointment for job interview, interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and pubic mind 

5100125 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

 Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุก ต์  
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ 
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุข
ของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, different worldview perception,  
advantages and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 
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5100126   การพัฒนาตน              2(2-0-4) 
           Self Development  

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย  ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็น
ทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

5100127   สุนทรียภาพเพื่อชีวิต               3(3-0-6) 
           Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ            
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคย และ
นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                       2(1-2-3) 
           Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและ
การทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, self-
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development for the advance in life and career, religious principles 
application to life and career 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก    ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต       
1) วิชาบังคับ           3   หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100129   พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                                         3(3-0-6) 
           Multiculture  and Peace 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความ
เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย และสังคม
โลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมสันติภาพ มี
จิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living 
together in democratic society, right prevention guidelines 

2) วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชือ่วิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100130  ทักษะชีวิตเพื่อสังคม       3(3-0-6)  
           Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน
ศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ 
การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 
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5100131  สังคมภิวัตน์                 3(3-0-6)  
         Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณ ีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political affairs 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ       3    หน่วยกิต 
      1) คณะครุศาสตร์            3   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชือ่วิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100132   ครูแห่งแผ่นดิน              3(3-0-6)   
  Teachings of King Rama 9  

คำพ่อสอนเกีย่วกับวิชาชีพครู การยกย่องคร ูการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสา 
หลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม ่จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชือ่วิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100133   วิถีไทย วิถีถิ่น               3(3-0-6)  
           Thai and Local Ways 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้   วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น                
อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำถิ่น  
วัฒนธรรมด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่ เกิดจาก               
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษา
เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น     

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local textiles 
and language; traditions and belief, created things from southern-border folk 
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wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of learning resores 
in local community 

3) คณะวิทยาการจัดการ        3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100134   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                 3(3-0-6) 
           Young Enterpreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบ การในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้
เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

Background and significance of special economic zone, government 
and private policy special economic zone, analysis of guidelines for 
becoming entrepreneurship in special economic zone, concepts and theory 
of entrepreneurship, seeking for opportunity to become entrepreneurship, 
evaluation of business probability, forming business guideline, personal 
financial planning, income management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, 
and related laws 

    4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร       3   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100135  วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                        3(3-0-6) 
            Science for Community   

ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือ         
การพัฒนาท้องถิ่น 
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Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development 

2. หมวดวชิาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า        84   หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน                             ไม่น้อยกว่า              20  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

34118101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน     6(4-4-10) 

 Fundamentals of Biological Science  

 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์  สารเคมีของสิ่ งมีชี วิต  สมบัติและหน้ าที่ ของ                
สารชีวโมเลกุล สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
สมบั ติและการทำงานของเอนไซม์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม  ปฏิบัติการทางชีววิทยาเเละชีวเคมี  

Scientific method, the organism chemistry of life, properties and 
functions of life organization, structure and  functions of cells, properties 
and functions of enzyme, metabolism, genetic, evolution, 
biodiversity;  structure and function of microbes, plants and 
animal;  biology and biochemical  laboratory 

34118102  เคมีและเคมีวิเคราะห์        6(4-4-10) 
           Chemistry and Analytical Chemistry  

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลวและ
สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม หน่วยทางเคมี การเตรียม
สารละลายและบัฟเฟอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและ
ปริมาตรวิเคราะห์ เทคนิคการสกัด การแยกสารเบื้องต้น พ้ืนฐานเทคนิคทางโครมาโทก
ราฟี การทดสอบสารพฤษเคมีเบื้องต้น ปฏิบัติการเคมีและปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และการ
เตรียมสารละลาย 

Atomic structure and periodic table, chemical bonding, 
stoichiometry, liquid and solution, chemistry equilibrium, acid-base, organic 
chemistry, environmental chemistry; chemical unit, solution and buffer 
solution preparation, basic of data analysis, gravimetric and volumetric 
analysis; basic of extraction and separation techniques, basic of 
chromatography techniques, preliminary of phytochymical analysis; 
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chemical laboratory, analytical chemistry and solution preparation  
laboratory  

14118103 คณติศาสตร์พื้นฐานและสถิต ิ      3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics and  Statitic  

พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน  อัตราส่วนและร้อยละ  สมการและอสมการ  
ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม การวิเคราะห์ข้อมูล  การประมาณค่า และ
การทดสอบสมมติฐาน 

Fundamentals of mathematics, numbers, ratio and percentage, 
equations and inequalities, exponential and logarithmic functions, data 
analysis, estimation and hypothesis testing  

14118104  ฟิสิกส์            3(2-2-5)  
           Physics  

ระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์และการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน
และโมเมนตัม ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สมบัติของสสาร เสียงและทัศนศาสตร์ 
หลักการทางอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ฟิสิกส์เบื้องต้นทางจุลชีววิทยาการแพทย์และ
อุตสาหกรรม และปฏิบัติการฟิสิกส์ 

Unit system, physic quantity and measurement, force and motion, 
work energy and momentum, heat and transferring, properties of matters, 
sound and optics; thermodynamic principles,  basic physics applications in 
medical and industrial microbiology; physical laboratory  

14118105  ภาษาอังกฤษสำหรบันักจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม  2(1-2-3) 
                English for Medical and Industrial Microbiology 

การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
และอุตสาหกรรมจากสื่อตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้ 
เครื่องมือ บทความและรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทักษะการอ่านเพ่ือสรุป          
ความ เขยีนรายงานนําเสนอดว้ยวาจาและลายลักษณ์อักษร 

English language skills training for scientific medical and industrial 
communication from printed media, electronic media, advertising media, 
public relations, manual, tools, articles and research reports on biological 
science;  reading skills for summarizing and writing reports verbal and 
written presentations 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า   57    หน่วยกิต 
     1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ        51    หน่วยกติ 

รหัสวิชา ชือ่วิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

34118106 พืน้ฐานจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบัติการ     6(4-4-10) 
 Fundamentals of Microbiology and Using Equipment  

ความหมาย ความสำคัญ และประวัติของจุลชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่            
ของเซลล์โพรคาริโอต และยูคาริโอต การสืบพันธุ์และการเจริญของจุลินทรีย์  เมแทบอลิ-
ซึม   การเพาะเลี้ยง  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  ความหลากหลายและประเภทของ
จุลินทรีย์โพรคาริโอตเเละยูคาริโอต นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ บทนำของจุลชีววิทยาด้าน
ต่างๆได้เเก่ สิ่งแวดล้อม อาหาร อุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันวิทยาและทางการแพทย์                 
การควบคุมจุลินทรีย์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์  ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางจุล
ชีววิทยา การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยาและการบำรุงรักษา การจัดการและความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามหลักสากล   

Definition, importance, and history of microbiology;   structures and 
functions of prokaryotic and eukaryotic cells, reproduction and growth of 
microorganisms, microbial metabolism, cultivation and microbial genetic, 
diversity and type of prokaryotic and eukaryotic microorganisms;  microbial 
ecology; Introduction in  microbiology including  environmental 
microbiology, food microbiology, Industrial microbiology, Immunology and 
medical microbiology; microbial control, antimicrobial, microbiology 
laboratory, using and maintenance of microbiology equipment; laboratory 
management and safety   

34118207 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 6(4-4-10) 
 Medical Microbiology 1  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 34118106 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบัติการ     
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 341181206 Fundamentals of Microbiology and Using 
Equipment. Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

โรคติดเชื้อ  เชื้อก่อโรค  การก่อโรคและกลไกการเกิดโรคติดเชื้อ  แหล่งที่มาและ
การแพร่กระจายของเชื้อ  การทำใหป้ราศจากเชื้อ การทำลายเชื้อ และการควบคุมการติด
เชื้อ การติดเชื้อในโรงพยาบาล  สารต้านจุลินทรีย์ การใช้ยาปฏิชีวนะทางคลินิก การดื้อต่อ
สารต้านจุลินทรีย์ พ้ืนฐานระบบภูมิคุ้มกัน  การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ  โรค
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และความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน เทคนิคทางภูมิคุ้มวิทยา วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน  
หลักการและวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาเบื้องต้น 
      Infectious disease, pathogens, pathogenicity and pathogenesis of 
infectious disease, sources and transmission infection; sterilization, 
disinfection and infection control; infection in the hospital; antimicrobial, 
antibiotics in clinical use, resistance to antimicrobial agents; basic of 
immune system, immune response to infection, disease and disorders of 
immune system, vaccine and immunization, immunological techniques and 
its application; principles and methods of primary epidemiological studies 

34118308 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2  6(4-4-10) 
 Medical Microbiology 2  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 34118207 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 341182 07 Medical Microbiology 1. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee Board. 

ความรู้พ้ืนฐานของจุลินทรีย์ก่อโรคได้เเเก่ เเบคทีเรีย รา ไวรัสและปรสิตที่สำคัญ
ทางการเเพทย์  ความปลอดภั ยทางชี วภ าพ  การเก็บสิ่ งส่ งตรวจ   การวินิ จฉั ย                        
เชื้อทางห้องปฏิบัติการ  พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพของโรคติดเชื้อ  การติดต่อของ
โรค   การป้องกัน โรค   การควบคุมและการรักษาโรคที่ เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค                
เน้นจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดต่างๆ ที่เป็นปัญหาและตามบริบทท้องถิ่น ปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยาทางการเเพทย์ กรณีศึกษา ประเด็นทันสมัยที่เก่ียวข้องเเละการศึกษานอกสถานที ่

Fundamental of microbial pathogen  including bacterial 
fungi  virus and parasite   imported   to  medical; biosafety;  sample 
collection,  diagnosis, pathogenesis and pathology of infectious disease, 
transmission, prevention, control and treatment infectious disease 
emphasizing various pathogenic bacteria related to local issues and context; 
medical microbiology laboratory, case study, advanced topics in medical 
microbiology and field trip 
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34118309 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ         6(4-4-10) 
 Industrial Microbiology and Quality Control  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 34118106 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบัติการ     
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 34118106 Fundamentals of Microbiology and Using Equipment. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม  หลักการคัดเลือก การหาสภาวะที่
เหมาะสม การเก็บรักษาสายพันธุ์ และการปรับปรุงสายพันธุ์ในอุตสาหกรรม  พ้ืนฐาน
เอนไซม์ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพโดยเอนไซม์จากจุลินทรีย์ เทคโนโลยีเอนไซม์จาก
จุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์  การผลิตผลิตภัณฑ์                
เก็บเกี่ยวผลผลิต และการทำให้บริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย์ หลักการจัดการ
สุขาภิบาล ความปลอดภัย และการประกันคุณภาพตามหลักมาตรฐานทางอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสมัยใหม่ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และการศึกษานอก
สถานที่  

Important microorganisms in industry, principles of screening 
and  optimization condition, strain stock and   stain modifications; 
fundamental of enzyme,   bioprocesses and biotransformation by microbial 
enzyme, microbial enzyme technologies and it’s application; fermentation 
processes, kinetic, production, harvesting and purification of microbial 
product in industry; principles of sanitation, food safety and quality 
assurance in industrial standard; industrial microbiology laboratory, 
advanced topics in industrial microbiology and field trip 

 
34118310 จุลชีววิทยาอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ   6(4-4-10) 
 Food Microbiology and Entrepreneurship  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 34118106  พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบัติการ     
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 34118106 Fundamentals of Microbiology and Using Equipment. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

จุลินทรีย์และความสัมพันธ์ในอาหาร หลักการฮาลาลในอาหาร องค์ประกอบของ
อาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียและลักษณะ                
การเน่าเสีย โรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ในอาหาร 
วิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ตามมาตรฐานในอาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา 
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การถนอมอาหารและแปรรูปทางจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ การพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เพ่ือการค้า ความรู้พ้ืนฐานแผนธุรกิจ การจัดการต้นทุนเเละ
รายได้  จริยธรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
            Microorganisms and their relationship in food; halal principles in 
food; food composition affecting the growth of microorganisms, 
microorganisms causing spoilage and spoilage characteristics, diseases and 
microbial toxins in food,  prevention methods  and eliminate microbes in 
food,  standards methods  for microbiological analysis of food, 
microbiological food standard, food preservation and processing in 
microbiology, microbial products development and production of microbial 
products for commercial purposes; fundamentals of business plan; cost and 
income management, business ethics, market analysis and product 
distribution 

34118311 อาหารหมักและเทคโนโลยีการหมัก  6(4-4-10) 
 Fermented Food and Fermentation Technology    

วิชาที่ต้องสอบผ่านกอ่น: 34118106 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบัติการ     
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 34118106 Fundamentals of Microbiology and Using Equipment. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

ชนิดของอาหารหมัก ชนิดและการเจริญของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก ปัจจัยที่มี
ผลต่อการหมัก การเตรียมการก่อนการหมัก (Upstream processing)  หลักการ ชนิด 
และการเตรียมของถังหมัก  การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์และการทำให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ การ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตจากกระบวนการหมัก เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการหมัก                
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านและนานาชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หมัก  ประเด็นทนัสมัยทีเ่กี่ยวข้อง และกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารหมัก  

Type of fermented foods, type and growth of bacteria,  parameters 
controlled in fermentation process, steps involved in upstream process; 
principle, type and preparation of bioreactor,  harvesting and purification of 
fermented products; development for products derived from fermentation, 
fermentation technology; production of local and  international fermented 
food, development of fermented food; advanced topics  and  case study in 
fermented food product  
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14118212 อนุกรมวิธานและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์   3(2-2-5) 

 Microbial Determination and Physiology  

การจำเเนกจุลินทรีย์ การสร้างองค์ประกอบสำคัญของเซลล์จุลินทรีย์ การเจริญ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับพลังงาน กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม พื้นฐาน
อนุกรมวิธาน ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเเละสรีรวิทยาสำหรับจำเเนกจุลินทรีย์ เทคนิค
ศึกษาทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์และศึกษา
ตัวอย่างท้องถิ่น  

Microbial classification,  the structure and function of microbes, 
growth and factors affecting growth, energy physiology (energetic), 
mechanism of metabolism controlling; basic  taxonomy, characterization 
of  morphology and physiology or microbial classification, 
technique  taxonomy  related to  physiology; stock of microbial strains and 
case study from local specimens 

14118213 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์                         3(2-2-5)  
                   Microbial Genetics   

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 34118106 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบัติการ     
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 34118106 Fundamentals of Microbiology and Using Equipment. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

โครงสร้างและลักษณะสารพันธุกรรมของจุลินทรีย์  การจำลองสารพันธุกรรม  
การซ่อมแซมดีเอ็นเอ การแสดงออกและการควบคุมกิจกรรมของยีน การกลายพันธุ์  
กระบวนการดีเอ็นเอรีคอมบิเนชันของแบคทีเรีย พันธุวิศวกรรม ชีวสารสนเทศ และเทคนิค
ทางชีวโมเลกุลในการจำเเนกจุลินทรีย์  เช่น PCR LAPM Sequencing และ Whole 
genome sequcing  เป็นต้น  

Structures and characteristic of genetic materials, genetics of 
synthesis, DNA repair system, expression and regulation, mutation, DNA 
recombination; genetics engineering bioinformatic and molecular technique 
for microbial identification such as PCR, LAPM,  Sequencing  and  Whole 
genome sequencing 
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14118214 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับจุลชีววิทยาทางการแพทย์  3(2-2-5) 

 Anatomy and Physiology for Medical Microbiology  

 หลักการพ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่  
การทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และความสัมพันธ์ของอวัยวะในระบบต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ 

Basic principles of anatomy and physiology, structure, position 
functions of cell, tissue organs and relationships of organs in human body 
systems    

14118315  ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางจุลชีววิทยา    3(2-2-5) 
                Research Methodology and Seminar in Microbiology 

จรรยาบรรณงานวิจัยจุลชีววิทยาและอ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนและ
เขียนวรรณกรรม การวางแผนและออกแบบการทดลอง การนำเสนอโครงการวิจัย การ
นำเสนอข้อมูลของรายงานวิจัย รายงานปริทัศน์ ปัญหาและความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สาขาจุลชีววิทยาที่เป็นปัจจุบันในเชิงวิเคราะห์ ตามความสนใจ พร้อมทั้งการนำเสนอ และ
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์

Ethics in microbial project and reference; research methodology, 
review and writing of related literatures, experimental planning and design; 
presentation research project, presentation on self-interested of information 
updated issues current topics and reports from research papers, review 
articles, or other similar problems/issues relating to microbiology, including 
presentations and submission reports 

14118416  โครงงานทางจุลชวีวิทยา                                    3(0-6-3)   
            Project in Microbiology  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 14118315 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางจุลชีววิทยา        
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 14118315 Research Methodology and Seminar in Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

วิจัย ในประเด็นทางจุลชีววิทยาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ ปรึกษา                          
การดำเนินการวิจัย สรุปและเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำเสนอ/เผยแพร่
ผลงานวิจัย  
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Research issues in microbiology under supervision of advisor; 
continually conducting research; summation and writing complete research 
report; presenting/publication research work 

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

14118317 จุลชีววิทยาการเกษตร  3(2-2-5) 
 Agricultural Microbiology   
 พ้ืนฐานจุลินทรีย์ทางการเกษตร ความสำคัญและบทบาทของ

จุลิ นทรีย์ ต่ อการเกษตร ชนิ ดและปฏิ สั ม พันธ์ของจุลิ นทรีย์ ในดิน 
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคพืช การควบคุมโรค
พืชโดยจุลินทรีย์  การใช้ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการเกษตร ชีวภัณฑ์
การเกษตร  

Basic of microbial soil, importance and function of 
microorganism in agriculture, type and interaction of microbes 
in soil, correlation between plant and microorganism; plant 
microbial pathogen, plant disease control by microorganisms, 
application of microorganisms in agriculture.  

 

14118218  จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์นม             3(2-2-5) 
           Microbes and Dairy Products 

สมบัติของนม จุลินทรีย์ในน้ำนม และการเน่าเสียของน้ำนมที่เกิดจากจุลินทรีย์
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ นมชนิดต่างๆ การผลิต สุขาภิบาล มาตรฐานการผลิต
และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม เทคโนโลยีใหม่ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์นม 

Milk properties, milk microbes and milk spoilage caused by 
microbes; microbes used in the production of various dairy products, 
sanitation production, production standards and quality control of dairy 
products; new technology related to dairy products 
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14118219  เห็ดและการแปรรูป              3(2-2-5) 
Mushrooms and  Processing   

พ้ืนฐานชีววิทยาของเห็ด  การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เห็ด ประโยชน์ของ
เห็ด การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ศึกษานอกสถานที่  

Foundation in biology of mushrooms, cultivation and propagation 
of mushrooms, benefits of mushrooms; development and processing 
mushrooms production, field trip   

14118220 จุลินทรีย์กับอาหารเพื่อสุขภาพ                                             3(2-2-5) 
              Microorganisms and Functional Foods 

ความรู้พ้ืนฐานของจุลินทรีย์   ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับอาหาร จุลินทรีย์   
โพรไบโอติกและประโยชน์ต่อสุขภาพ การคัดเลือกจุลินทรีย์โพรไบโอติก อาหารพรีไบโอติก 
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 

Basic of microorganisms, Interaction of microbes with food, Probiotic 
bacteria and their benefit to heathy; isolation of probiotic, prebiotic; 
functional food production from microorganisms and its applications   

14118221 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย        3(3-0-6)
  Microbes for Wastewater Treatment   

จุลินทรีย์ในน้ำเสียแต่ละประเภท ชนิด บทบาทและปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์ปัญหาการควบคุมเพ่ือให้ ระบบบำบัดดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานอกสถานที ่

Type and role of wastewater microorganisms, factors affecting 
microbial activities in wastewater treatment systems, analysis of problems; 
process control for efficient treatment operation, field trip required  

14118222 พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์      3(3-0-6) 
 Basic Microbial Biotechnology  

หลักการเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ ประเภทการหมักชีวมวลจุลินทรีย์ เอนไซม์
และแมเทบอไลท์ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการของรีคอมบิเนนต์และทรานสฟอร์เมชัน   
กระบวนการหมักแบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจน การหมักแบบเหลวและหมักแบบแห้ง  ปัจจัย
ที่มีผลต่อกระบวนการหมัก  การพัฒนากระบวนการและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการหมัก
แบบต่างๆ   เศรษฐศาสตร์ของการหมักและผลิตภัณฑ์ตามบริบทท้องถิ่นและศาสนา
อิสลาม 
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  Principles of microbial biotechnology, Types of Microbial biomass 
fermentation, enzymes and metabolites; recombinant products and 
processes, and transformation, submerged and solid state types of 
anaerobic and aerobic fermentation processes, factors affecting 
fermentation processes, process development and optimization of different 
modes of fermentation; economics of fermentation and its products based 
on local and Islamic context 

14118323  ยีสต์เเละยีสต์เทคโนโลยี                                 3(3-0-6) 
     Yeast and Yeast Technology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ยีสต์ วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ การแยก การจัด-
หมวดหมู่ และการจำแนกชนิด การเก็บรักษาและการปรับปรุงสายพันธุ์ของยีสต์ หลักการ
ของกระบวนการหมักโดยยีสต์ ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการหมักโดยยีสต์ 

Yeast cell structure and function, life cycle, reproduction, isolation, 
classification and identification, storage and modification of yeast strains;  
principles of yeast fermentation process, fermented products from yeast       

14118324       จุลชีววิทยาการแพทย์ทางเลือก                 3(2-2-5) 
Alternative Medical Microbiology  

พ้ืนฐานทางด้านจุลินทรีย์ โรคติดเชื้อ การแพร่กระจายและการควบคุมจุลินทรีย์  
สารต้านจุลินทรีย์และกลไกการออกฤทธิ์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์   
วิธีการศึกษาประสิทธิภาพและการคัดเลือกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรและ
จุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทางการแพทย ์

Basic of microorganisms, infectious disease, epidemic and microbial 
control; antimicrobial agents and mechanisms for microbial inhibition, 
bioactive agents for anti-microorganisms, method for study on efficiency 
and selection of the antimicrobial agents from herb and microorganisms, 
application of antimicrobial agents in alternative medicine 

14118325 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
Environmental Microbiology 

บทบาทและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ชนิดต่ างๆในสิ่ งแวดล้อม การ
แพร่กระจายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ จุลินทรีย์ในการระบบหมุนเวียนแร่ธาตุ จุลินทรีย์
กับการย่อยสลายสารอินทรีย์และสารพิษต่างๆ การบำบัดน้ ำ จุลินทรีย์ดัชนีสำหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ   
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Role and importance of microorganisms in environment; 
prevalence of microorganisms in ecology, microorganisms in biogeochemical 
cycling, microorganisms and organic compound and toxic substances 
degradation, wastewater treatment; microbiological indicators in water 
quality 

2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         ไม่น้อยกว่า   7    หน่วยกติ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

14118426  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา    2(0-4-2)  
Preparation for Professional Experience and Cooperative  
Education in Microbiology 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนไปฝึกงานทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติงาน    
สหกิจศึกษา เช่น ทางด้านความรู้  ทักษะปฏิบัติทางจุลชีววิทยา ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ในการทำงานเป็นที ม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน  บุคลิกภาพ มารยาท                 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

Training the essential skills  for  job training or cooperative 
education in microbiology including communication skills, team work skills, 
adaptation to work society, personality, manners, ethics and professional 
ethics 

14118427 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา                              5(450)  
            Professional Experience in Microbiology 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 14118424 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ทางจุลชีววิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite:  14118424 Preparation for Professional Experience and 
Cooperative Education in Microbiology. Or with consent of the microbiology 
program committee board. 

การฝึกงานทางด้านจุลชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  หรือโรงงาน 
อุตสาหกรรม เสนอรายงานการฝึกงานและสัมมนาหลังฝึก  

Practical training in microbiology at government, private 
organization or industrial factories, submission of training and seminar 
reports after practice   
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14118428  สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา          6(600)   
               Cooperative Education in Microbiology 

วิชาที่ต้องสอบผ่านกอ่น: 14118424 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
จุลชีววิทยาหรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 14118424 Preparation for Professional Experience and 
Cooperative Education in Microbiology. Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board 

การฝึกปฏิบัติงานหรือทำวิจัยเพ่ือตอบโจทย์สถานประกอบการที่มีการดําเนินงาน
เกี่ยวข้องกับสาขาจุลชีววิทยา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ผ่าน
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน เสนอรายงานการฝึกงาน สัมมนารายงานหลัง
การฝึกงานและ/หรือรายงานวิจัย  

Operational training or conducting research to meet needs of the 
organizational in the field of microbiology, duration is not less than 600 
hours per semester, passed the training to prepare before going to field 
work,  submission of training, seminar reports after practice and/or reseacher 
reports 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า  6         หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับ

รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ เป็นรายวิชาที่ กำหนดให้ เรียนโดยไม่นับ            
หนว่ยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา 
 

สถาบันที่สำเร็จการศกึษา ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. นางซูไบดะ๊  หะยีวาเงาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2545 
2541 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวสุธิมา  ปรีเปรม 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
วท.ม. (จุลชวีวิทยา) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2561 
2557 
2555 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวหัสลินดา บินมะแอ 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2563 
 

2548 
 

2544 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวนุรอยันี  หะยียูโซะ 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.Sc.  
(Microbiology) 
วท.บ. (ชีววิทยา
ประยุกต์) 

Universiti Kebangsaan 
Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2551 
 

2545 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวคอสียาห์  สะลี 
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.Sc.  
(Microbiology) 
วท.บ. (ชีววิทยา
ประยุกต)์ 

Universiti Kebangsaan 
Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2551 
 

2545 

15 15 15 15 15 
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        3.2.2 อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวชิา 

 
สถาบันที่สำเร็จการศกึษา ปี  

พ.ศ. 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. นางซูไบดะ๊  หะยีวาเงาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2545 
2541 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวสุธิมา  ปรีเปรม 
อาจารย์ 
 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
วท.ม. (จุลชวีวิทยา) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2561 
2557 
2555 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวหัสลินดา บินมะแอ 
อาจารย์ 
 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2563 
 

2548 
 

2544 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวนุรอัยนี  หะยียูโซะ 
อาจารย์ 
 

M.Sc.  
(Microbiology) 
วท.บ. (ชีววิทยา
ประยุกต์) 

Universiti Kebangsaan 
Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2551 
 

2545 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวคอสียาห์  สะลี 
อาจารย์ 
 

M.Sc.  
(Microbiology) 
วท.บ. (ชีววิทยา
ประยุกต)์ 

Universiti Kebangsaan 
Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2551 
 

2545 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตวับัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา 
 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. นางจารุณี ภควัณต 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

วท.บ. (เทคนคิการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นายสมโชค จันทร์สถาพร 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. นายกอฟฟารี ไทยสนิท 
นักเทคนคิการแพทย์ปฏิบัติการ 

วท.บ. (สาขาเทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

4. ดร.ตยัยีบ๊ะ นุ้ยเดช  
นักวิจัยหลงัปริญญาเอก  

ปร.ด. (จุลชีววทิยา) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 การจัดการเรยีนการสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม มีรูปแบบดังนี้ 

          - การฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นผู้พิจารณาและกำหนด
สถานที่ฝึกปฏิบัติ ติดต่อประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
ของรายวิชา 
          - การฝึกปฏิบัติ เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Intetrated Learning; WIL) เป็นการจัด          
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์การทำงาน
ในแหล่งเรียนรู้จากจริงสถานที่ปฏิบัติงาน 
          - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการฝึกทักษะการปฏิบั ติงานในหน่วยงานหรือแหล่งฝึกที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ จากสถานประกอบการทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สามารถ
บูรณาการความรู้  ความสามารถ ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงมีความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ดี โดยนักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีการนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาจารย์นิเทศท่ีได้รับมอบหมาย 
 - การฝึกสหกิจศึกษา กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้
ฝึกแบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
สามารถดำเนินงานในลักษณะโครงงานวิจัย โดยการวางแผนร่วมกันระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ในหลักสูตร 
และพ่ีเลี้ยงในหน่วยงาน ซึ่งนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรประจำในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน โดยอาศัยหลักวิชาที่เรียนมา มีการนิเทศและติดตามผลโดยอาจารย์นิเทศ/สหกิจที่ได้รับมอบหมาย 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 สามารถนำความรู้และทกัษะปฏิบัติการ ไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.1.2 สามารถปรบัตัวในการทำงานร่วมกับผูอ่ืน 
4.1.3 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ 
4.1.4 สามารถนําเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน  
4.1.5 สามารถใช้เทคโนยสีารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลและนําเสนอผลงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 
4.2.1 การฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติในภาคเรียนและ         

ปีการศกึษาที่ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาดังกล่าว 
4.2.2 การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทำงานโดยกำหนดให้มีการฝึกในรายวิชาต่างๆ  

ตลอดการเรยีนของหลักสูตร 
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4.2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกสหกิจศึกษา ฝึกปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 ในชั้นปี
การศึกษาที่  4 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

4.3.1 การฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ จัดในช่วงเวลาและตามตารางสอนของรายวิชา
นั้นๆ 

4.3.2 การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีการจัดเวลาการฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ของหลักสูตร ซ่ึงกำหนดให้ฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน    

4.2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกสหกิจศึกษา โดยกำหนดฝึกปฏิบัติเต็มเวลา                    
1  ภาคการศึกษา ในชั้นปีการศึกษาท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย 
การทําวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหรือ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย โดยมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องคือ ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางจุลชีววิทยา และ
วิชาโครงงานทางจุลชีววิทยา ซึ่งกําหนดให้ผู้ทำวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ มีการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงวิจัย การวางแผน การดำเนินการทดลองอย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยตามที่กำหนด พร้อมกับจัดทำรายงานวิจัยเป็นรูปเล่มตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด  
 5.1 คำอธิบายโดยยอ่ 

เป็นวิจัยที่เกี่ยวของกับจุลชีววิทยาหรือชีววิทยาที่เกี่ยวของกับจุลินทรียที่นักศึกษาสนใจ 
นักศึกษาสามารถกําหนดหัวขอ วางแผนและออกแบบการวิจัย ดําเนินการทดลองดวยจรรยาบรรณของ
นักวิจัยทางวิทยาศาสตรภายใต้การควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา นักศึกษา
สามารถอธิบายความสําคัญและที่มาของหัวข้อวิจัย ประโยชน์ที่ไดรับจากการทําวิจัย หรือการนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชน์ มีการกําหนดขอบเขตและผลสําเร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาํหนดไว 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการวิจัย  
5.2.2 มีองคค์วามรทูางจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตรทีเ่กีย่วของ  
5.2.3 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
5.2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นขอมลู  
5.2.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตแิละอภิปรายผล  
5.2.6 มีวินัยและจรรยาบรรณในการวิจยั  
5.2.7 สามารถนําเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
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 5.3 ช่วงเวลา  
- รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางจุลชีววิทยา ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
- รายวิชา โครงงานทางจุลชีววิทยา ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต  
จำนวน 6 หน่วยกิต 

                - รายวิชา ระเบยีบวิธีวิจัยและสัมมนาทางจุลชีววิทยา จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
                - รายวิชา โครงงานทางจุลชีววิทยา  จำนวน 3(0-6-3) หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และกรรมการทีป่รึกษาวิจัย 
5.5.2 กําหนดวันและเวลาใหคําปรึกษา  
5.5.3 เตรียมหลักฐานการใหคําปรึกษาทั่วไป เช่น มีแบบฟอรม์รายงานก้าวหน้า คําปรกึษา  
5.5.4 มีหนังสือ เอกสารอ้างอิง วารสารที่เกี่ยวของและวิทยานิพนธ์ทางด้านจุลชีววิทยา หรือ

ชีววิทยาที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ให้ศึกษาในสํานักวิทยบริการอยางเพียงพอหรือแหลงอ่ืน อาทิ ทางการสื่อสาร
ระบบดิจิตอล และแหล่งขอมูลสําหรับสาธารณะจากหน้าเว็ปในและตา่งประเทศ  

5.5.5 มีวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สําหรับการเรียนการสอนและทําวิจัย และ
คณะกรรรมการประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา จะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน               
ในกรณีทีเ่ครื่องมือวิจัยนั้นไม่มีในหอ้งปฏิบัติการทําวิจัย  

5.6 กระบวนการประเมินผล  
              พิจารณาจากความก้าวหน้ าของงานวิจัย  ความสํ าเร็จ ในการวิจัย  ความรับผิดชอบ                      
ความสมำ่เสมอ และจรรยาบรรณในการทําวิจัย มีการนําเสนอความก้าวหนา และมีการสอบประเมินผล โดย
มีอาจารย์เป็นกรรมการสอบโครงงานวิจัยไมน่้อยกวา 3 คนต่อ 1 เรื่อง 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีจติอาสา  
 
 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาค ปฏิบัติ
ในชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกในชุมชน  เรียนรู้การทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม  

มีจิตอาสา  
 
 

2. มีทกัษะการสื่อสาร 
และใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ นั ก ศึ ก ษ า เลื อ ก ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
3. มอบหมายงานในลักษณะโครงงาน 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และนำเสนอ
ผลงาน  

มีทักษะการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

3. สามารถวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดย
ยกตัวอย่างกรณศึีกษาและโจทย์ปัญหา 
เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนวิเคราะห์และแก้ไข 
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2. มอบหมายงานในลักษณะโจทย์
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และจัดให้มีการ
อภิปรายกลุ่ม  
3. มอบหมายให้ผู้ เรียนรวางแผนและ
ดำเนินงานวิจัยโดยใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 

1 . มี ทั กษ ะ คิด วิ เค ราะห์
สาเหตุและอธิบายแนวทาง
ในแก้ไขกรณีตัวอย่างและ
โจทย์ปัญหาได ้

2 . มี ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ดำเนิ น งานวิจั ย ได้ อย่ าง
ถูกต้องและเป็นระบบ 

4. มีความรูแ้ละทักษะ
ทางด้านการวิเคราะห์ทาง
จุลชีววิทยา  

จั ดการ เรี ยนการสอน  ฝึ ก  อบ รม
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา  

มีความรู้และทักษะด้าน การ
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น  
        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ

ตนเองและสังคม 
2) มีความซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เค า รพ สิ ท ธิ แ ล ะ รั บ ฟั ง               

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4) มีจิตอาสาหรือมีจิตสำนึก

สาธารณะ 
5) มีความรักภูมิ ใจในความ

เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและ เห็ น คุณ ค่าภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน            
การสอน ร่ ว ม กั น   เช่ น  
การเข้าห้องเรียน การส่ง
งาน และ การอยู่ร่วมกัน
ในหมู่คณะตลอดจนการ
แต่งกายตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้น ถึงความสำคัญของ             
ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย์ ใ น
งานค้นคว้า และตักเตือน
นักศกึษาให้เห็นข้อเสียของ
การลอกเลียนผลงานของ
ผู้อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการที่
ถู ก ต้ อ ง  ใน ก าร อ้ า ง อิ ง
ผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงาน
เพ่ือสาธารณะเป็นกลุ่ ม   
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องคก์รภายนอก 

4) ป ลู ก ฝั ง เ รื่ อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าชั้น เรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
การแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงานหรือสร้าง
ผ ล ง า น ที ่เ ป ็น ค ว า ม รู ้
ความสามารถของตนเอง 
โ ด ย ไ ม่ แ อ บ อ้ า ง ห รื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคล
อ่ืน ตลอดทั้งความซ่ือสัตย์
ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสาหรือ
จิ ตส ำนึ กส าธารณ ะเช่ น 
การ-จัดเตรียมความพร้อม
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น ใ น
ห้ องเรียน   การเปิ ด -ปิ ด
สวิทซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ    
พัดลม ฯลฯ 

5)  ป ระ เมิ น จากกิ จกรรม /   
โครงการ 

6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
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2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ทีเ่กีย่วข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) ส าม า รถ น ำ ค ว าม รู้  ไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์ต่างๆ ไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสม 

1)  ใช้ เท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย โดยให้ความรู้
ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ
เน้นการปฏิบัติ  ตลอดจน
การประยุกต์ในสถานการณ์
ต่างๆ 

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง และ
นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนๆ  ในชั้นเรียน 

3)  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็ น ใน
ประเด็นต่างๆ ภายในชั้น
เรียนโดยใช้หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4 )  จั ด ให้ มี ก าร เรี ย น รู้ จ าก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษหรือ
ศึกษาดูงาน 

5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดทำ
โครงการ 

1) ป ระ เมิ น ผ ล จ าก ก ารท ำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายใน 
ชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก ารจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  
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2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน
ทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหา
แ ล ะ ตั ด สิ น ใจ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ื อ ส ร้ า งป ระ โย ช น์ ต่ อ
ตนเองและสังคมได ้

3) มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้  
ความสามารถของตนเอง
และกำหนดเป้ าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

1) ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า คิ ด            
วิเคราะห์อย่าง  เป็นระบบ จาก
สถานการณ์ต่างๆ หรือการทำ
กรณีศึกษา 

2) ให้ นั ก ศึ กษ าฝึ ก ใช้ ค ว าม คิ ด
สร้างสรรค์นำเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่างๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทำโครงการ  

1) ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมาย ให้ศึกษา ค้นคว้า 
การเขียน รายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขัน้ตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ
โดยใช้การสอบกลางภาคและ
ป ล าย ภ าค  โด ยข้ อ ส อบ มี             
การวิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงาน ใน เชิ ง
แนวคิดสร้างสรรค ์

 
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้ นำ ผู้ ตาม

แ ล ะ ก ล้ า คิ ด  ก ล้ า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการ
ปรับตัว ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3)  ปฏิ บั ติ ตนตามบทบาท
หน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่
ดีและสามารถเป็นที่ พ่ึ ง
ของตนเองและสังคมได้ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ           
การทำงานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

3)  ความสำคัญของความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคล และความ -
รับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสทำ
โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

1 )  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น จ า ก           
การทำงานกลุ่ม การนำเสนอ
ง า น ต า ม ก ลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้น
เรียน  

3)  สังเกตการทำงานร่วมกันของ
นั ก ศึ กษ าใน ห้ อ ง เรี ยน ใน             
การร่วมกลุ่ม 

4)  ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของโครงการ 
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2.1.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิ ตศาสตร์และสถิติ  
เก็ บ รวบ รวม ข้ อมู ล แล ะ
นำเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียน

ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด 

การฟัง  การ เข ียนระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคล

อ่ืน 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ              

การสื่ อสารได้หลากหลาย

รูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้

เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้           

การค้นคว้า  วิเคราะห์ข้อมูล  

แ ล ะ น ำ เส น อ ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนำเสนอ  
ความคิด การรายงาน 

2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม            

การเรียนการสอนทีจ่ดั 

3)  ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้อมูล การทำรายงานและ

กิจกรรมในหอ้งเรียน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มี ระ เบี ยบวินั ย  มี ค วาม -
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

2) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก
สาธารณะ และจงรักภักดี
ต่ อ ช า ติ  ศ า ส น า แ ล ะ
พระมหากษัตรยิ์  

3) มีความตระหนักและปฏิบัติ
ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง
วิชาการและวิชาชีพ 

4) เคารพสิทธิและรบัฟังความ-
คิดเห็นของผู้อื่น 

5) สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่างๆ ในการเรียน
การสอนร่วม กันโดยเน้น
เ รื่ อ ง  ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น                 
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย การตรงต่อ
เวลา และความซือ่สัตย์  

2) ป ลู ก ฝั ง เ รื่ อ ง ก า ร มี จิ ต
สาธารณะโดยเริ่มจากในชั้น
เรี ย น ไป จ น ถึ งก า รมี จิ ต
สาธารณ ะต่อชุมชนและ
สังคมภายนอก 

3) ผู้สอนสอดแทรกและฝึกให้
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

4) จัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่ม
แล ะแลก เป ลี่ ย น ความ -
คิดเห็น 

5) การยกตัวอย่างและการ-
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

(1) ประเมินพฤติกรรมในชั้ น
เรียนตรวจสอบการส่งงาน
แ ล ะ ก า ร แ ต ง ก า ย ต า ม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) ประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของส่วนรวมและ               
การช่วยเหลือสังคม  

(3) ป ระ เมิ น พ ฤติ ก รรมและ
ตรวจ- สอบชิ้นงาน  

(4) ป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม            
การทำงานกลุ่ม การรับฟัง
แ ล ะแ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

(5) การถาม -ตอบในชั้ น เรียน             
การเรียน 
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2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มี ค วามรู้ และความ เข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ของพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
โ ด ย เฉ พ า ะ ศ า ส ต ร์ ท า ง        
จุลชีววิทยา 

 2 ) ส าม า รถ น ำค ว าม รู้ ท า ง        
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีความรู้ในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับทางวิชาการในศาสตร์ 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้า
และความรู้ ใหม่ โดย เฉพาะ
ในทางจุลชีววิทยาและศาสตร์
อ่ื น ๆ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ได้ ทั น กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

1) อธิบ าย เนื้ อห าห ลั กและ
ทฤษฎีด้วยการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เช่น 
การบรรยาย การอภิปราย
ข้ อ มู ล  แ ล ะ ก า ร ย ก -         
กรณี ตั วอย่ างหรือ โจทย์
ปัญหา 

2) วิเคราะห์ตัวอย่างจากกรณี 
ศึกษา 

3) ส อ ด แ ท รก ค ว าม รู้ ด้ า น
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ทางวิชาการในศาสตร์ที่
เกีย่วข้อง 

4) อธิบายวิธีการสืบค้นและ
มอบหมายงานการสืบค้น
ความรู้ใหม่ๆ  

1) ป ระ เมิ น ผ ล จ าก ชิ้ น ง าน
แบบฝึกหัด รายงาน  

2) ประเมินผลจากการสอบ   
3) ประเมินจากการนำเสนองาน  
4) ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็นในการอภิปรายและ           
การตอบคำถามในชั้นเรียน 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารคิดวิ เคราะห์และ
ประเมินปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  
2 )  ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์  
สังเคราะห์  ความรู้ทางด้าน   
จุลชีววิทยาจากแหล่งต่างๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู ้
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์บูรณา

การกับศาสตร์อ่ืน 

1) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและ
อภิปราย ถามตอบในชั้นเรียน 
ก ร ะ ตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษ า คิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจาก
ส ถ าน ก ารณ์ แ ล ะ ก ารท ำ
กรณศึีกษาต่างๆ  

2) เปิดโอกาสของนักศึกษามี
โอกาสลงมือปฏิบัติจริงโดย
การจัดทำโครงการ 

3) มอบหมายงานเพ่ือฝึกการคิด
ริเริ่มสร้างจากโจทย์ปัญหาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  

1) ประเมินการถาม-ตอบและ           
การแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

2) ประเมินผลการสอบ การ
น ำ เ ส น อ  แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

3) ต รว จ ส อ บ จ าก ชิ้ น งาน 
แบบฝึกหัด และรายงาน  

 

  
  2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มี ค วาม เป็ น ผู้ น ำ  ผู้ ต าม 

ส าม าร ถ ป รั บ ตั ว  แ ล ะ
ทำงานกั บ ผู้ อ่ื น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับศักยภาพของตนเอง
และบริบทของกลุ่ม 

3) มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
ตนเองและสังคม  

1) มอบหมายงานในรปูแบบกลุม่  
2) มี ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม แ ล ะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
กรณีศึกษา  

3) เน้นการเรียนการสอนโดยให้
ความสำคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รบัผิดชอบ 

 

1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
2) ผลการประเมินจากเพ่ือน

รว่มชั้น/กลุ่ม  
3) ประเมินผลงานจากจากการ-

ทำงานและการนำเสนองาน
กลุม่  

4) การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ในชั้นเรียน  
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง

ค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ล ะส ถิ ติ  เก็ บ
รวบ รวม ข้อมู ลและนำเสน อ
ข้อมูล 

2) มีทักษะในการใช้และสื่อสารด้วย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆอย่ าง
เหมาะสม 

3 ) มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร ใช้
เครื่องมือสืบค้นและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว 

4 ) ส าม า ร ถ ใช้ เท ค โน โล ยี ใน           

การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
เหมาะสม  

5 )  ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่
หลากหลายทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน
แ บ บ อ อ น ไล น์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ละส าม ารถ
ปกป้ องข้อมู ลส่ วนบุ คคล ให้
ปลอดภัย 

1) อธิบายและฝึกให้นักศึกษา

คิดวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์

และสถิติจากกรณีศึกษา 

2) มอบหมายงานการสืบค้น 

การ-เขียนรายงานและการ

นำเสนอในชั้นเรียน 

3) อธิบายวิธีการในการสืบค้น          

และฝึกการใช้ เทคโนโลยี

อย่าง-ถูกตอ้งและเหมาะสม 

4) จัดให้กิจกรรมในรูปแบบ

กลุม่   
 

1) ประเมินผลการสอบและ

การทำแบบฝึกหดั 

2) ประเมินคุณภาพของชิ้นงาน

และการเขียนรายงาน  

3) ประเมินการนำเสนองานใน

ชั้น 

4) สังเกตพฤตกิรรม  
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3. การกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping)   
 3.1 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจติสำนึกสาธารณะ 
(5) มีความรกั ภูมใิจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิน่ 
3.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตรต่์าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู ้ความสามารถของตนเองและกำหนดเป้าหมาย  

ในการพฒันาตนเองได้ 
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความเปน็ผู้นำ ผู้ตามและกล้าคดิ กลา้แสดงออกในสิ่งทีถู่กต้อง 
(2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง

และสังคมได้ 
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะในการคดิวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ 

ข้อมูล



 69 

 

 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทกัษะ 
การวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร                   

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสงัคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู ้

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทกัษะ 
ความสัมพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กนิดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การนำเสนอ                   

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพือ่พัฒนาคณุภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากบัการพัฒนาท้องถิน่                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวชิา 

 

 
 

1. ด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทกัษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   

5100123 ความงดงามแห่งตน                   

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวติ                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สนุทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

5100130 ทักษะชวีิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ต่อ) 
 

 
รายวชิา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพนัธ ์
ระหว่างบคุคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพือ่ท้องถิ่น                   
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 3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา            
หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีจิตอาสา หรอืมีจิตสำนึกสาธารณะ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
(3) มีความตระหนักและปฏิบัตติามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

(5) สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 
 

3.2.2 ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะศาสตร์ทางจุลชีววิทยา 

(2) สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความรู้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางวิชาการในศาสตร์ 

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและความรู้ใหม่โดยเฉพาะทางจุลชีววิทยาและศาสตร์

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ทันกับสถานการณ์ปจัจุบัน 

3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารคิดวิเคราะห์และประเมินปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา

ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู ้
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

บูรณาการกับศาสตร์อืน่ 

3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม สามารถปรับตัว และทำงานกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ

ศักยภาพของตนเองและบรบิทของกลุ่ม 

(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ  เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ

ข้อมูล 

(2) มีทักษะในการใช้และสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ

อย่างเหมาะสม 
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(3) มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสืบค้นและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

และรวดเร็ว 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม  

(5) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถปกปอ้งขอ้มูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย     
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ด้านความรู ้
 
 
 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

34118101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน                             

34118102  เคมีและเคมีวิเคราะห์                     

14118103  คณิตศาสตร์พืน้ฐานและสถติ ิ                     

14118104  ฟิสิกส์                     

14118105 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ     
อุตสาหกรรม                     

34118106 พื้นฐานจุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบตัิการ                         

34118207 จุลชีววิทยาทางการแพทย ์1                     

34118308 จุลชีววิทยาทางการแพทย ์2                     

34118309 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและการควบคมุคณุภาพ                       

34118310 จุลชีววิทยาอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ                     

 ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา หมวดวชิาเฉพาะ(ต่อ)  
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

 

 

 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ด้านความรู ้
 
 
 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปญัญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

 34118311 อาหารหมักและเทคโนโลยีการหมัก                      

14118212 อนุกรมวธิานและสรรีวิทยาของจุลินทรีย์                       

14118213 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์                     

14118214 กายวภิาคและสรีรวิทยาสำหรับจุลชีววิทยาทางการแพทย์                      

14118315 ระเบียบวิธีวิจัยและสมัมนาทางจุลชีววิทยา                     

14118416 โครงงานทางจุลชีววิทยา                              
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

 

2. ด้านความรู ้
 

 

3. ดา้นทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

14118317 จุลชีววิทยาการเกษตร                      

14118218 จุลินทรีย์และผลติภณัฑ์นม                         

14118219 เห็ดและการแปรรูป                                             

14118220 จุลินทรีย์กับอาหารเพือ่สุขภาพ                     

14118221 จุลนิทรีย์สำหรบับำบัดน้ำเสยี                     

14118222 พื้นฐานเทคโนโลยีชวีภาพจุลินทรยี์                          

14118323 ยีสตเ์เละยีสต์เทคโนโลยี                             

14118324 จุลชีววิทยาการแพทย์ทางเลือก                        

14118325 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                     

14118426 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกิจ  
ศึกษาทางจุลชีววิทยา                     

14118427 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา                       

14118428 สหกิจศกึษาทางจุลชีววิทยา                     

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปรญิญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
2.1.1.1 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
2.1.1.2 มีการทวนสอบในรายวิชา ครอบคลุมตามมาตรผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้าน 
2.1.1.3 ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินการให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง          

การเรียนของนักศึกษา 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่น้อยกว่า  รัอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา ตลอดจนมีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามความเหมาะสม
ของรายวิชา 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการสำรวจผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตผ่าน

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซ่ึงมีกลุ่มผู้ประเมินดังนี้ 
2.2.1 การประเมินจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยประเมินในด้านต่างๆ เช่น ภาวการณ์มี

งานทำ ระยะเวลาในการหางานทำ ความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2.2.2 การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตในเรื่อง ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า

ทำงานในด้านความรู้ ความพร้อม ความรับผิดชอบ จริยธรรม และสมบัติด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
ของบัณฑิตทีจ่บการศึกษาและเข้าทำงานหรือเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึน้ในสถานศึกษานั้นๆ 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ี(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบติัดังนี้  

3.1 มีความประพฤตดีิ  
 3.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มี

การเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ไดค้่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่กว่า 2.00 
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 3.3 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี ) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคเรียนปกติ  สำหรับ                 
การทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกต ิ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ใช้เวลาเรียนไม่เกินแปดปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียน
เตม็เวลา และไม่เกินสิบสองปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรยีนไม่เต็มเวลา  
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย คณะ 
และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพฒันาศักยภาพ
ทางดา้นวิชาการ วิจยั รวมทัง้การเตรียมตัวเขา้สู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 1.2 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คำแนะนำในการจัดการศกึษา การประเมินผล และแนวทาง          
การพัฒนาศักยภาพทางดา้นวิชาการ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนและการวัดการประเมินผล
การเรียนรู้ 

2.1.2 จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่กำหนด 
มีการติดตามและประเมนิผล รวมทัง้การนำผลไปใช้ในการปรับปรงุพัฒนาในอนาคตต่อไป 

2.1.3 ส่งเสริมใหอ้าจารย์ศึกษาและเข้าฝึกอบรมในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
สามารถเผยแพร่ได้ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.2 ส่งเสรมิการทำวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   
2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ และเข้ารว่มประชุมวิชาการทัง้ในประเทศและหรือต่างประเทศ  
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หมวดที ่7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน  
1.1 คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ กํากับมาตรฐานหลักสูตรใหเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำคณะฯ มีวาระ

คราวละ 2 ปี ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 5 ปี 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ 
วางแผนดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตร วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพ่ือทบทวนทิศทาง
และวัตถุประสงคเ์ป็นประจำทุกปกีารศึกษา  โดยมีการกำหนดระบบและกลไกมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

2. บัณฑิต 
 บัณฑิตที่สำเร็จการศีกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดำรงชีวิตในสังคม มีความสำนึกและความรับผิดชอบ               
มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข รวมถึง             
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. นักศึกษา 
3.1 หลักสูตรใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษา  โดยกําหนดคุณสมบัติผู้สมัคร

เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร   
3.2 จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการแนะนำ กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงแผนการเรียนและการฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการ
กับการทำงานในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน เป็นต้น  

3.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา เพ่ือเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำและตดิตามนักศึกษา 
3.4 มีการประเมิน ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเป็นระยะๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้            
3.5 นักศึกษามีการประเมินความพึอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา  

รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีการวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงมีการจัดการต่อ          
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลชีววิทยา-
อุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกีย่วข้อง 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
        มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจำเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

       คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน              
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตเปน็ไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 

5.1.1 มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสำรวจข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น           
ผู้ใชบัณฑิต นักศึกษา ศิษยเก่า นักเรียน ผู้ประกอบการ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจัดทำ
รายงานการศึกษาความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และคณะฯ รวมถึงนำข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์
ตลาดแรงงาน 

5.1.2 ร่างหลักสูตรปรับปรุงและมีการพิจารณาจากคณะกรรมของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร  

5.1.3 จัดให้มกีารวิพากษ์หลักสตูร โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
5.1.4 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และเสนอขอ               

ความเห็นชอบหลักสตูรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัย 
5.1.5 จดัทำเล่มสมบรูณแ์ละเสนอตอ่สำนักคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
5.1.6 มีการปรับเนื้อหาสาระวิชาใหม่มีความทันสมัยอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาข้อมูลจากมอค.5 

ในแต่ละปขีองการศึกษาเพ่ือใช้ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 
5.2 การเรียนการสอน 

 5.2.1 กำหนดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบและกลไกแผนการดำเนินงานของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 5.2.2 คณะกรรมการบริการหลักสูตรมีการประชุมดำเนินการกำหนดผู้สอนโดยการพิจารณาจาก
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาทีเ่กีย่วข้องกับรายวิชาและเสนอชื่อเข้าไปยังคณะและมหาวิทยาลัย   
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 5.2.3. ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในมคอ.3 และมีการกำกับ
การเรยีนสอนตามระบบและกลไกของมหาลัยวิทยาลัย  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 5.3.1 ผู้สอนดำเนินการประเมินผู้เรียนโดยใช้วิธีที่หลากหลายตามที่ระบุไว้ในมอค. 3 เช่น การสอบ
วัดความรู้ การสังเกตพฤติกรรม การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน และการอภิปรายซัก-ถามในชั้นเรียน 
เป็นต้น  

5.3.2 อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการประเมนิผู้เรยีนในมอ.5 และมคอ.6   

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ดำเนินงานจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือความพร้อมของการจัดการเรียนการสอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 - มีการดำเนินการสำรวจ วางแผน และจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตามระบบการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการสำรวจ จัดทำแผนครุภัณฑ์และ
คำของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามรายการที่จำเป็น แล้วดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ือความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 

- หลักสูตรสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ จัดทำ
รายงานผลความพึงพอใจทุกปีการศึกษา และนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในแผนงบประมาณปีถัดไป 

- ประเมินและรายงานกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ือความพร้อม  

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปรญิญาตรีและมคีวามรู้ตรงตามตำแหน่งงาน 

   2) การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการ
อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและและบำรุงการศึกษาภาคปกติ เพ่ือจัดซ้ือหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที ่
ลำดบั รายการและลกัษณะเฉพาะ จำนวนทีมี่อยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 หอ้งเรียนขนาดจุ 50 คน 
หอ้งเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 80 คน 
หอ้งเรียนขนาดจุ 50 คน 
หอ้งเรยีนขนาดจุ 20 คน 
หอ้งเรียนขนาดจ ุ50 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรยีนขนาดจ ุ45 คน 
หอ้งเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 50 คน 
หอ้งเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 หอ้ง 
1 ห้อง 
3 หอ้ง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 หอ้ง 
2 หอ้ง 
1 หอ้ง 
6 หอ้ง 
44 ห้อง 
17 หอ้ง 
20 หอ้ง 
6 หอ้ง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตรฯ์ 
อาคาร 10 ภาควิชาศลิปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สำนักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัตกิารทางจุลชีววิทยา 4 ห้อง  อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

3 หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 หอ้ง 
7 หอ้ง 
1 หอ้ง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

4 หอ้งประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
หอ้งประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 หอ้ง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 หอ้ง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                           
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 

ลำดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ (Printer) 3  เครือ่ง 
4 เครือ่งขยายเสียงประจำห้อง 4  เครื่อง 
5 เครือ่งฉายภาพ (Projector) ทีติ่ดตั้งในห้องเรียน 5 เครื่อง 
6 เครือ่งฉายภาพ (Projector) แบบพกพา 2 เครือ่ง 
7 ไมโครโฟนพกพาพร้อมเครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง 
8 ไมโครโฟนพกพา 6 เครื่อง 
9 กล้องถ่ายรูปและวิดีโอ 1 เครือ่ง 
10 กล้องเว็บแคมและขาต้ังกล้อง 6 ชุด 
11 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) 5 เครื่อง 
12 เครื่องเขยา่ควบคุมอุณหภูมิ (Shaker incubator) 6 เครื่อง 
13 เครือ่งนึ่งไอน้ำฆ่าเชื้อ (Autoclave) 3 เครื่อง 
14 เครือ่งตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 3 เครื่อง 
15 ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) 2 เครือ่ง 
16 เครือ่งปัน่เหวียง (Centrifuge) 2 เครื่อง 
17 เครือ่งดูดกลืนแสงยูวี (UV-VIS spectrophotometer) 3 เครื่อง 
18 เครือ่งอ่านปฏิกรยิาไมโครเพลท (Microplate reader ) 1 เครื่อง 
19 ตู้ดูดควัน  (Fume hood) 2 เครื่อง 
20 เครือ่งระเหยสาร (Evapulator) 1 เครื่อง 
21 เครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas chromatography 1 เครื่อง 
22 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (Light microscope) 24 เครือ่ง 
23 กลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo microscope) 10 เครือ่ง 
24 กล้องจลุทรรศน์ชนิด 3 ตาประกอบกล้องถา่ยภาพ  

(Digital microscope) 
2 เครือ่ง 

25 เครือ่งผลิตน้ำกลั่น 2 เครื่อง 
26 เครื่องผลิตน้ำกำจดัไอออน (Deionized water) 1 เครือ่ง 
27 โถบ่มไรอ้อกซิเจน (Anaerobic jar) 6 เครื่อง 
28 เครือ่งบดไฟฟ้า (Stomacher) 1 เครือ่ง 
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ลำดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 
29 เครือ่งวัดความหวาน (Brix refrectometer) 1 เครื่อง 
30 เครื่องวัดแอลกอฮอล์ (Alcohol refrectometer) 1 เครือ่ง 
31 เครื่องเหวี่ยงแยกสารละลาย (Vortex) 14 เครือ่ง 
32 โถดูดความชื้น  (Desiccator) 1 เครือ่ง 
33 เครือ่งวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 2 เครื่อง 
34 ชุดเยื่อกรอง (Filtration apparatus) 1 ชุด 
35 เครื่องปัน่เหวียง (Centrifuge) 2 เครื่อง 
36 ชุดถังหมัก (Fermenter) 1 เครือ่ง 
37 เครื่องชั่งไฟฟ้าอย่างละเอียด 4 ตำแหน่ง  2 เครื่อง 
38 เครือ่งชั่งไฟฟ้าชนิด 2 ตำแหน่ง 2 เครื่อง 
39 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูม ิ(Water bath) 1 เครื่อง 
40 เครื่องดดูจ่ายสารละลาย (Autopipette) 3 ชุด 
41 เครื่องดูดจ่ายสารละลายหลายช่อง (Mutichanel 

autopipette) 
2 เครื่อง 

42 ตู้อบ 2 เครื่อง 
43 เตาไฟฟ้า (Hot plate) 5 เครื่อง 
44 ตู้เย็น สำหรับเกบ็อาหารเลี้ยงเชื้อ  4 เครื่อง 
45 ถังไนโตรเจนเหลว 1 ถัง 
46 ชุดสกัดดีเอ็นเอสำเร็จรปู (Bacterial DNA extraction kits) 1 ชุด 
47 เครื่อง Thermocycler (PCR) 1 เครื่อง 

 
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และการเกษตร   

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์  2 เครื่อง 
2 เครือ่งพิมพ์ 4 เครื่อง 
3 เครือ่งถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
5 เครื่องขยายเสียงประจำห้อง 10 เครื่อง 
6 เครือ่งโทรสาร 1 เครื่อง 
7 เครือ่งโทรสาร 1 เครื่อง 
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6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครือ่งคอมพิวเตอร์

เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมติัผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและตำรา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จำนวน  6,813 ชื่อเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ   จำนวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,083 ชือ่เรื่อง 

2) เอกสารวชิาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1 ภาษาไทย            จำนวน 174 ชื่อเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 174 ชือ่เรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จำนวน    230 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    230 ชือ่เรื่อง 

 

         6.3.3.2  ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 

                  ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมลู E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานขอ้มลูที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่  Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 
 
 
 

http://aritc.yru.ac.th/
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 2) ระบบฐานขอ้มูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานขอ้มูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง (Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา 
บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี 
เป็นตน้ จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลต้ังแต่ปี 2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากทีสุ่ดทัว่โลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ดำเนินการบอกรับ  เพ่ื อให้บริการกับมหาวิทยาลัย  / สถาบันทั้ ง 78 แห่ ง อาทิ เช่น  ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้ งนี้ ยั งรวมถึง
ฐานขอ้มูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดยีว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซ่ึงรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมลู E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบ            
ไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 
 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซ้ือหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จำเป็น 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรยีน 

 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บรกิารได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่ อ แ ล ะช่ อ งท า งก า ร เรี ย น รู้      
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก ารศึ ก ษ า ใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและเพ่ือ
การเรียนรู้ด้ วยตนเองอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

1. จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์  พร้อมใช้ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้ งในการเรียน 
การสอน  การทำกิ จกรรม ใน
หอ้งเรยีน 

2.จดัเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ ด้ วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ไดด้้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลสำรวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จำเป็นประจำห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จำนวนหนังสือตำรา และสื่อ
ดิ จิทั ลที่ มี ให้ บริการและสถิ ติ                 
การใช้ งานหนั งสื อ  ตำรา สื่ อ
ดิจิทลั 

3. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ  
การฝึกปฏิบัติ 
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7. ตวับ่งชีผ้ลการดำเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีที ่4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่ม 
ในการประชุม เพ่ื อวางแผน  ติดตาม  และทบทวน               
การดำเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
    มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
    ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการดำเนินการของประสบการณภ์าคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรยีนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
    อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในแตล่ะปี 
    การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน  หรือการป ระ เมิ นผลการเรี ยนรู้ จ ากผล                 
การประเมินการดำเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรอื 
    คำแนะนำด้านการจดัการเรยีนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารยป์ระจำทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

x x x x x 

10.  จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน่้อยกว่า 

      รอ้ยละ 50 ต่อปี 
 

x x x x x 
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7. ตวับ่งชีผ้ลการดำเนินงาน (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีที ่4 ปีท่ี 5 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
     ใหมท่ีมี่ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
     คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 

เกณฑ์ประเมิน หลักสตูรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย  
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตวับ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์
การประเมินการสอน และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละ              
ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง คือ 
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตและ
ประเมินการสอนของอาจารย์ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑติ 
        การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม ่
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวฒุิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
        การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ/หรือภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
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2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
   การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยวิธีการสำรวจข้อมลูจากผู้ใช้บัณฑิต 

3. การประเมนิผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ  
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลขา้งตน้  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คณะ 
 4.3 ดำเนินการปรับปรุง 
  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4)  ทุกภาคการศกึษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2 ดำเนินการประเมินผลหลักสตูร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรบัปรงุหลักสูตรภายใน 5 ปี 
  (1) ประเมนิปัญหาอุปสรรคการจดัการเรยีนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
  (2) ประเมนิผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อย่าง 
ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรบัปรุงหลักสตูร 

การปรับปรงุหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2559” เป็น
“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีวิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564”  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

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

หมายเหตุ 

1. ชื่อหลกัสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา    
จุลชีววิทยา  

1. ชื่อหลกัสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีวิทยาทางการแพทยแ์ละอตุสาหกรรม  

  
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
จุลชีวิทยาทางการแพทย์
และอุตสาหกรรม 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย :  
    วิทยาศาสตรบณัฑิต (จลุชีววิทยา)      
ช่ือภาษาอังกฤษ :  
    Bachelor of Science (Microbiology) 
ช่ือย่อภาษาไทย :  
     วท.บ.(จุลชีววิทยา) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  
     B.Sc (Microbiology)   

 2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย :  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์และอุตสาหกรรม) 
ช่ือภาษาอังกฤษ :  
   Bachelor of Science (Medical and 
Industrial Microbiology) 
ช่ือย่อภาษาไทย :  
   วท.บ. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  
   B.Sc (Medical and Industrial 
Microbiology) 

 
ปรับช่ือหลักสูตร เพื่อให้
สอดคล้องกับตามบริบท 
และแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ยะลา 
 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
       บัณฑิตจุลชีววิทยาเป็นนักจุลชีววิทยา 
ผู้รอบรู้ เปี่ยมด้วยทักษะและความชำนาญ
ท า ง จุ ล ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี                
มีความสามารถรอบด้าน รวมทั้งด้านภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในระดับสูงตามหลักวิชากรอบ
คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ    

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
      สร้างบัณฑิตผู้รอบรู้เป่ียมดวยทักษะ
และความ ชํานาญทางจุล ชีว วิทยาทาง
การแพทย์และอุตสาหกรรม  เป็นบุคลากรที่
มีคุณภาพและคุณธรรม  เป็นที่ ยอมรับ 
รวมถึงร่วมพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อ
สั งคม  ท้ อ งถิ่ น  ต ามหลั กวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 
ป รั บ ป รั ช ญ า ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร  เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับตามบริบท 
และแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ -
ยะลา 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เพี ย บ พ ร้ อ ม ด้ ว ย คุ ณ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชา  จุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต

 
ปรับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เพื่อให้สอด- 
ค ล้ อ งกั บ ต าม บ ริ บ ท               
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

ลักษณะต่างๆ ดังนี ้
1. มีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ และ

ความชำนาญทางจุลชีววิทยา 

2.  ส าม ารถ ท ำวิ จั ย ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห า                

จุลชีววิทยาและสาขาอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

3.  ส า ม า ร ถ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ท า ง   

จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถิ่น 

และอื่นๆ ตามพันธกิจบริการวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.  สามารถนำความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา

ทำนุบำรุงวฒันธรรมท้องถิ่น 

5.  มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มนุษยธรรม 

และรักสนัติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

6.  ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ต่ อ ใน ส า ข า วิ ช า 

จลุชีววิทยาและสาขาวิชาทีเ่กีย่วข้อง 

ทีม่ีคุณลักษณะตา่งๆ ดังต่อไปน้ี 
   1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ของ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ    
อุตสหกรรมอย่างถ่องแท้ 
   2. มีทักษะและความชํานาญ เกี่ยวกับ
ป ฏิ บั ติ ก า รท า งด้ าน จุ ล ชี ว วิ ท ย าท า ง
การแพทย์และอตุสาหกรรม 
   3. ส า ม า ร ถ ทํ า วิ จั ย ป ร ะ เด็ น ท า ง          
จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 
และสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
   4. สามารถถ่ายทอดความรู้ทางจุลชีววิทยา 
สู่ ชุมชน ท้องถิ่น และอื่นๆ ตามพันธกิจ 
บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. มี ทั ก ษ ะ ใน ก าร เรี ย น รู้  ค วาม คิ ด
สร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  
   6. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิช า ชี พ  จ งรั ก ภั ก ดี ช าติ  ศ าส น าแล ะ
พระมหากษัตริย์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อืน่หรือศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึน้ได ้

และแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ยะลา 

5. ระบบการจัดการศกึษา 
      ระบบทวิภาค    

5. ระบบการจัดการศึกษา 
      ระบบทวภิาค    

 
คงเดิม 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
      ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
      ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

 
คงเดิม 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    30 หน่วยกิต                          
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หนว่ยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์             6 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี                          6 หนว่ยกิต                                                      
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ          95  หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   30  หนว่ยกติ 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  15 หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวติ             6   หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาพลเมืองโลก             6  หนว่ยกติ 
กลุ่มวิชาอัตลกัษณข์องคณะ     3  หน่วยกิต 
 
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ           84 หน่วยกติ 

 
ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาแกน                     25 หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             70 หน่วยกิต 
    วิชาเฉพาะด้านบังคับ        38 หน่วยกิต 
    วิชาเฉพาะด้านเลอืก         25 หนว่ยกติ  

กลุ่มวิชาแกน                     20 หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน              57 หนว่ยกิต 
    วิชาเฉพาะด้านบังคับ        51 หนว่ยกิต 
    วิชาเฉพาะดา้นเลอืก         6 หน่วยกติ 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

วิชาประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศึกษา                   
                                       7 หนว่ยกิต 
7.3 หมวดเลอืกเสรี               6 หน่วยกิต 

 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศกึษา     
                                       7 หน่วยกิต 
7.3 หมวดเลือกเสร ี              6 หนว่ยกิต 

8. รายวิชา    
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
                   ไม่นอ้ยกวา่ 30  หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
           ก. บังคับเรียน  10 หน่วยกติ 
2100101 ภาษาไทยเพือ่           2(1-2-3) 
การสื่อสาร                                           
2100102  การพัฒนาทักษะการพูด 2(12-3)
และการเขียน            
2100104 ภาษาอังกฤษเพือ่การ     2(1-2-3
สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู ้
2100107  ภาษามลายูเพื่อ          2(1-2-3)
การสื่อสาร     
2100108  ภาษามลายูเพือ่การ      2(1-2-3)
สื่อสารและพฒันาการเรียนรู ้  
 

8. รายวชิา 
1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   
                     ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกติ 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                       ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
       1). วิชาบังคับ              12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด          3(3-0-6)
และการสื่อสาร                                
5100102 ภาษาไทยเพือ่การ       3(3-0-6)
สื่อสาร     
5100103 ภาษาไทยเพือ่การ       3(3-0-6)
ประกอบอาชีพ  
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา     3(3-0-6) 
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
ในสงัคมออนไลน์           
5100107  ภาษาองักฤษเพือ่        2(1-2-3)
การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู ้

 
 

ปรับปรุง 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพือ่       2(1-2-3)
การสื่อสาร 1       
*2100117 ภาษาไทยเพือ่การ      2(1-2-3)
ประกอบอาชีพ  

          หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชา 
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรยีนรู้) 
                ข. เลือกเรียน 2    หน่วยกิต                                   
2100103 หลักการอา่นและการ    2(2-0-4)
เขียนคำไทย 
2100105  การพัฒนาทักษะ         2(1-2-3)
การพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  

5100108 ภาษาอังกฤษเพือ่       2(1-2-3)
การสื่อสาร 1     
5100109 ภาษาอังกฤษเพือ่การ   2(1-2-3)  
สื่อสาร 2   
5100113  ก้าวทันโลกเทคโนโลยี   3(3-0-6)
และสื่อ   
 
 
 
 
 
       2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่  3 หน่วยกติ
5100104 การพัฒนาทักษะการ    3(3-0-6)
พูดและการเขียนภาษาไทย  
5100110 การพัฒนาทักษะการ   3(3-0-6) 
สื่อสารภาษาองักฤษ    
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2100106  ภาษาองักฤษเพื่อ        2(1-2-3) 
พัฒนาการอ่านและการเขียน  
2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน       2(1-2-3)  
2100110  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพืน้ฐาน    2(1-2-3) 
2100116  ภาษาอังกฤษเพือ่        2(1-2-3) 
การสื่อสาร 2 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการ       3(3-0-6)
สื่อสาร 
5100112 ภาษามลายูเพือ่การ     3(3-0-6)
สื่อสาร    

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
           ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
 2100112 วิทยาการแห่งความสขุ 2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวจิกัขณ ์       2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการ      2(1-2-3)
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
2100118 ความจริงของชีวิต       2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน            2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต    2(1-2-3)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
               ไม่น้อยกว่า       6    หนว่ยกติ 
2150101  สงัคมภิวัตน ์       2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสงัคม    2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจติ        2(1-2-3) 
สาธารณะ         
2150108 ทักษะในการดำเนิน      2(1-2-3)
ชีวิต 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาวถิีแห่งชีวิต                              
                  ไม่น้อยกว่า      6  หนว่ยกติ 
        1) วิชาบังคับ              3   หน่วยกิต                                                             
5100116  อยู่ด ีกินด ีมีสุข       3(3-0-6) 
5100117 วิทยาศาสตร์ใน           3(3-0-6)
ชีวติประจำวัน 
        2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6)
เพื่อการนำเสนอ       
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6)
ในชีวิตประจำวัน          
5100118  คณิตศาสตร์ใน           3(3-0-6)
ชีวิตประจำวัน 
5100119 การบริหารร่างกาย       1(0-2-2) 
5100120  การกีฬาเพื่อพัฒนา      2(1-2-3)
คุณภาพชีวิต 
5100121 ศาสตร์พระราชากบั     3(3-0-6) 
การพัฒนาท้องถิน่ 
5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่อง        3(3-0-6)
ทางรวย     
5100123 ความงดงามแห่งตน     3(3-0-6)  
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง           2(1-2-3) 
5100125 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 
5100126 การพัฒนาตน            2(2-0-4)  
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวติ    3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวฒันธรรมไทย  2(1-2-3) 
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กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี            ไม่น้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 
4100101 คณิตศาสตร ์   2(1-2-3) 
ในชีวิตประจำวัน          
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อ        2(1-2-3) 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศ   2(1-2-3) 
ในชีวิตประจำวนั 
4100108 วิทยาศาสตร์ใน          2(1-2-3) 
ชีวิตประจำวัน         
4100109 การกีฬาเพือ่             2(1-2-3) 
พัฒนาคณุภาพชีวิต      
  

กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  
                    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
        1) วิชาบังคบั      3  หน่วยกติ                
5100129 พหวัุฒนธรรมกับ       3(3-0-6)
สนัติภาพ           
        2) วิชาเลอืก  ไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม     3(3-0-6)  
5100131 สังคมภิวัตน์               3(3-0-6)  
กลุ่มวิชาอัตลกัษณ์ของคณะ    3 หน่วยกติ 
      1) คณะครุศาสตร์     3 หน่วยกิต 
5100132 ครูแห่งแผน่ดนิ       3(3-0-6)   
 หรือ 
      2) คณะมนุษยศาสตร ์   3 หนว่ยกติ 
และสังคมศาสตร ์
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น          3(3-0-6)  
 หรือ 
      3) คณะวิทยาการจดัการ   3 หนว่ยกิต 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  3(3-0-6)  
           หรือ 
      4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร               3  หนว่ยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์              3(3-0-6) 
เพือ่ท้องถิ่น      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  
                ไม่นอ้ยกว่า 95 หนว่ยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน   25 หน่วยกิต 
4101117 ฟิสกิส์พืน้ฐาน             3(3-0-6) 
4101118  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์        1(0-3-0) 
พืน้ฐาน  
4102101  เคมีทัว่ไป 1       3(3-0-6) 
4102102 ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 1   1(0-3-0) 
4118101  ชีววิทยาเบือ้งต้น       3(3-0-6) 
4118102  ปฏิบัตกิาร                1(0-3-0) 
ชีววิทยาเบื้องต้น 
4118103 พื้นฐานจุลชวีวิทยา       3(3-0-6) 
4118104  ปฏิบัตกิารพืน้ฐาน       1(0-3-0) 
จลุชีววิทยา                 4118107 
สถิติเพื่อการวจิยัทาง    3(2-2-5) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
4118108 ชีวเคมีจุลินทรีย์          3(3-0-6) 
4118109 ปฏิบัตกิารชวีเคมี        1(0-3-0) 
จลุนิทรีย ์         
4118210  ภาษาองักฤษสำหรับ      (1-2-3) 
นักชีววิทยาศาสตร ์  
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      
               ไม่น้อยกวา่     70   หน่วยกิต       

1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  38   
หน่วยกิต 

4118215  จุลินทรีย์ยูคาริโอต       3(3-0-6) 
และปรสิตวิทยา   
4118216  ปฏิบัตกิารจลุินทรีย์      1(0-3-0)            
ยคูาริโอตและปรสติวิทยา 
4118217 นิเวศวิทยาของ       3(3-0-6) 
จุลินทรีย์และการชีวบำบดั 
4118218  ปฏิบัติการ                1(0-3-0) 
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์
และการชีวบำบดั  
4118219 อนุกรมวิธานของ        3(3-0-6) 
จลุนิทรีย ์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
                ไม่น้อยกว่า    84  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน            20  หน่วยกิต 
34118101 วิทยาศาสตร์          6(4-4-10) 
ชีวภาพพ้ืนฐาน 
34118102 เคมีและเคมี           6(4-4-10) 
วิเคราะห์  
14118103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน    3(3-0-6) 
และสถติิ   
14118104 ฟิสิกส์                    3(2-2-5) 
14118105 ภาษาองักฤษสำหรับ   2(1-2-3)
นักจุลชวีวิทยาทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
                  ไม่น้อยกวา่  57   หน่วยกิต 

1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 51         
หน่วยกิต 

34118106 พืน้ฐาน                 6(4-4-10) 
จุลชีววิทยาและการใช้เครื่องมือปฏิบัตกิาร 
34118207 จุลชีววิทยา            6(4-4-10) 
ทางการแพทย์ 1 
34118308 จุลชีววิทยา            6(4-4-10) 
ทางการแพทย์ 2 
34118309 จุลชีววิทยา            6(4-4-10)              
อุตสาหกรรมและ 
การควบคุมคณุภาพ 
34118310 จุลชีววิทยา            6(4-4-10) 
อาหารและการเป็นผู้ประกอบการ 
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4118220 ปฏิบัติการอนุกรม        1(0-3-0) 
วิธานของจุลินทรีย์  
4118421 พันธุศาสตร์และ           3(3-0-6) 
สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์
4118325 สัมมนาทาง               1(1-0-2) 
จุลชีววิทยา   
4118326  ปฏิบัตกิาร                1(0-3-0) 
สมัมนาทางจลุชีววิทยา    
4118211 แบคทเีรียวิทยา       3(3-0-6) 
4118212 ปฏิบัตกิารแบคทเีรยี     1(0-3-0) 
วิทยา  
4118213  ราวิทยา                   3(3-0-6) 
4118214 ปฏิบัติการราวิทยา       1(0-3-0) 
4118322 ไวรัสวิทยา                3(3-0-6) 
4118423  อิมมูนวิทยา               3(3-0-6) 
4118424  ปฏิบัติการอิมมูนวิทยา  1(0-3-0) 
4118427  วิจัยทางจุลชีววิทยา 1   2(0-4-2) 
4118428  ปฏิบัติการวิจยัทาง 1    1(0-3-0)
จุลชีววิทยา 
4118429 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2   2(0-4-2) 
4118430 ปฏิบัตกิารวจิัยทาง       1(0-3-0)             
จุลชีววิทยา 2 

34118311 อาหารหมัก            6(4-4-10) 
และเทคโนโลยีการหมัก 
14118212 อนุกรมวิธานและ       3(2-2-5) 
สรีรวทิยาของจุลินทรีย์  
14118213 พันธุศาสตร์ของ        3(2-2-5) 
จุลนิทรีย ์
14118214 กายวิภาคและ          3(3-0-6) 
สรีรวิทยาสำหรับจลุชีววิทยา 
ทางการแพทย์            
14118315 ระเบียบวิธีวิจยั         3(2-2-5) 
และสมัมนาทางจลุชีววิทยา  
14118416 โครงงานทาง            3(0-6-3) 
จุลชีววิทยา     
 

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก   
             ไม่น้อยกว่า    25      หนว่ยกิต 
   นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา โดยให้ยึด
ตามแผน ก (การอาหารและการเกษตร), 
แผน ข (การแพทย์และสาธารณสุข) หรือ 
แ ผ น  ค  ( จุ ล ชี ว วิ ท ย า ขั้ น สู ง แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ) จนครบหน่วยกิต 25 
หน่วยกิต โดยเลือกเพียงแผนเดียวต่อหนึ่ง
กลุ่มเรียน 
 

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก   
             ไม่นอ้ยกว่า 6  หน่วยกิต 
14118317 จุลชีววิทยา              3(2-2-5)               
การเกษตร 
14118218 จุลินทรีย์และ            3(2-2-5) 
ผลติภณัฑน์ม     
14118219 เห็ดและการแปรรูป    3(2-2-5) 
14118220 จุลินทรีย์กับอาหาร     3(2-2-5)   
เพื่อสุขภาพ  
14118221 จุลนิทรีย์สำหรบั        3(3-0-6)   
บำบัดน้ำเสีย 
14118222 พืน้ฐานเทคโนโลยี      3(3-0-6)   
ชีวภาพจุลินทรีย ์
 

 
 

ปรับปรุง 
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14118323 ยีสต์เเละยีสต ์          3(3-0-6)   
เทคโนโลยี     
14118324 จุลชีววิทยาการแพทย ์ 3(2-2-5)  
ทางเลือก    
14118325 จุลชีววิทยา              3(2-2-5) 
สิ่งแวดล้อม  

แผน ก (การอาหาร การเกษตรและ
อุตสาหกรรม) 
4118131  อาหารหมักพ้ืนบ้าน    2(1-2-3) 
4118132  ยีสต์และผลิตภัณฑ ์      2(1-2-3) 
4118133  จุลินทรีย์ใน               2(1-2-3) 
ผลติภณัฑ์นม 
4118134  เห็ดบรโิภค                2(1-2-3) 
4118235 วิทยาศาสตรฮ์าลาล      2(1-2-3) 
และจลุชีววิทยา 
4118236 ฮาลาลและความ         3(3-0-6)
ปลอดภัยทางจลุชีววิทยา 
4118237  ปฏิบัติการฮาลาลและ   1(0-3-0)
ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา  
4118238  ฮาลาลในจุลชีววิทยา    3(3-0-6) 
อาหารและการสุขาภิบาล 
4118239 ปฏิบัตกิารฮาลาล        1(0-3-0) 
ในจุลชีววิทยาอาหารและการสุขาภิบาล 
4118352  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม3(3-0-6) 
4118353  ปฏิบัตกิารจลุชีววิทยา   1(0-3-0) 
อุตสาหกรรม 
4118440 การควบคมุคณุภาพ     3(3-0-6)
อาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฮาลาล
4118441 ปฏิบัติการควบคุม       1(0-3-0)   
คณุภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฮาลาล  
4118442 จุลชีววิทยาดินและ       3(3-0-6) 
การเกษตร  
4118443  ปฏิบัติการจลุชีววิทยา    (0-3-0)  
ดนิและการเกษตร1 
4118444 ประเด็นทนัสมยัทาง     2(1-2-3) 
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จุลชีววิทยาดินและการเกษตร 
4118445  จุลินทรีย์กอ่โรคพืช      3(3-0-6) 
และสตัว ์  
 
4118446 ปฏิบัติการจุลนิทรีย์      1(0-3-0)
ก่อโรคพืชและสัตว ์
4118447  ประเด็นทันสมัย       2(1-2-3)
ทางจุลินทรีย์ก่อโรคพืชและสัตว ์
4118448  จุลนิทรีย์ควบคมุ       3(3-0-6)
ทางชีวภาพ 
4118449  ปฏิบัติการจลุินทรีย์      1(0-3-0)
ควบคุมทางชีวภาพ 
4118450  การพัฒนาผลติภณัฑ์    3(3-0-6) 
ทางจุลชีววิทยา 
4118451 ปฏิบัตกิารพัฒนา        1(0-3-0)
ผลิตภณัฑ์ทางจุลชีววิทยา 
แผน ข (การแพทย์และสาธารณสุข) 
4118254 ช่องปากและจุลชีพ      2(1-2-3) 
4118455 จุลชีววิทยาการแพทย์  3(3-0-6) 
4118456  ปฏิบัติการจลุชีววิทยา   1(0-3-0) 
การแพทย์*      
4118457 จุลชีววิทยาการ       3(3-0-6)
วินิจฉัยโรค 
4118458  ปฏิบัตกิารจลุชีววิทยา   1(0-3-0) 
การวินิจฉยัโรค 
4118459  จุลชีววิทยาวิเคราะห์    3(3-0-6) 
4118460  ปฏิบัติการจลุชีววิทยา   1(0-3-0) 
วิเคราะห์        
4118461  อิมมูนวิทยาประยุกต ์   3(3-0-6) 
4118462  ปฏิบัติการอิมมูนวิทยา1(0-3-0) 
ประยุกต ์       
4118463  ประเด็นทันสมัยทาง     2(1-2-3) 
ปรสติวิทยาคลนิิกและการวินิจฉัย  
4118464 จุลชีววิทยาสารต้าน      3(3-0-6) 
จุลชีพ            
4118465  ปฏิบัติการจลุชีววิทยา   1(0-3-0) 
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สารตา้นจุลชีพ 
4118466  ประเด็นทนัสมัยทาง     2(1-2-3) 
จลุชีววิทยาสารตา้นจลุชีพ  
4118467  ประเด็นทันสมัยทาง     2(1-2-3) 
วิทยาแบคทีเรียคลนิิกและการวินิจฉัย  
4118468 ประเดน็ทันสมยัทาง     2(1-2-3) 
ราวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย  
4118469  ประเด็นทันสมัยทาง     2(1-2-3)
วิทยาไวรสัคลินิกและการวินิจฉยั 
4118470  ประเด็นทันสมัยทาง     2(1-2-3) 
อิมมูนวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย 
แผน ค (จุลชีววิทยาขัน้สูงและ
เทคโนโลยีชีวภาพ) 
4118171 กล้องจุลทรรศน์          2(1-2-3)
และจลุชีพ 
4118383 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์   1(0-3-0)
และสรีรวทิยาของจลุินทรีย ์  
4118385 ปฏิบัตกิารไวรสัวิทยา    1(0-3-0) 
4118472  เทคโนโลยีการหมัก      3(3-0-6) 
และการออกแบบ 
4118473  ปฏิบัติการเทคโนโลยี    1(0-3-0) 
การหมักและการออกแบบ  
4118474 ประเด็นทนัสมยัทาง     2(1-2-3) 
เทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ  
4118475 เทคโนโลยีจลุินทรีย์      3(3-0-6) 
และเอนไซม์       
411476 ปฏิบัติการเทคโนโลยี      1(0-3-0) 
จลุนิทรีย์และเอนไซม์  
4118477 ประเดน็ทันสมยัทาง     2(1-2-3) 
วิทยาเอนไซม์ของจลุินทรีย ์
4118478  พื้นฐานเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
ชีวภาพจุลินทรีย ์
4118479  ปฏิบัตกิารพื้นฐาน       1(0-3-0)
เทคโนโลยีชีวภาพจุลนิทรีย ์
4118480 พันธุวิศวกรรมจลุินทรีย์ 3(3-0-6) 
4118481 ปฏิบัติการ                 1(0-3-0) 
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พันธุวิศวกรรมจลุินทรีย์     
4118482 ประเด็นทนัสมยัทาง     2(1-2-3)                  
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และ 
พันธวุิศวกรรมจลุนิทรีย์        
4118484  ประเด็นทันสมัยทาง     2(1-2-3) 
พันธุศาสตร์และสรรีวิทยาของจุลนิทรีย ์                                  
4118486 ไวรัสแบคทีเรยี           3(3-0-6) 
4118487  ไวรัสยคูารียา             3(3-0-6) 
4118488  ปฏิบัติการไวรสั          2(0-6-0) 
แบคทเีรียและยูคารียา 
4118489 ประเดน็ทันสมยั          2(1-2-3) 
ทางไวรัสแบคทีเรียและไวรัสยูคารยีา  
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกจิศึกษา  
                   ไม่น้อยกว่า  7    หน่วยกิต 
4118590  การเตรยีมฝกึ               2(180) 
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศกึษาทาง 
จลุชีววิทยา 
                     และ 
4118591 การฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพทางจลุชีววิทยา 

          หรือ  
4118592  สหกิจศึกษาทาง            6(600) 
จลุชีววิทยา   
 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี      
                  ไม่นอ้ยกวา่   6   หน่วยกิต 

วิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกจิศกึษา  
                     ไม่น้อยกว่า 7    หนว่ยกิต 
14118426 การเตรียมฝกึ           2(0-4-2) 
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศกึษาทาง 
จุลชีววิทยา                                  
                  และ 
14118427 การฝึกประสบการณ์     5(450) 
วิชาชีพทางจุลชีววิทยา 

       หรือ  
14118428 สหกิจศกึษาทาง          6(600) 
 จุลชีววิทยา     
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
                    ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต 

 

9. คำอธิบายรายวิชา  
   9.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   
               ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  
              ไม่น้อยกว่า   12 หนว่ยกิต    

ก. บังคับเรียน       10 หนว่ยกิต  
 
 
 
 

9. คำอธิบายรายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      1. บังคับเรียน        12 หนว่ยกิต 

 
ปรับปรุง 
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2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               
                                        2(1-2-3)                                   
               Thai for Communication 
                ความสำคัญของภาษาไทยใน
ฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ 
ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง  
การพูด  การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาสื่อสารที่ เป็นทางการและไม่ เป็น
ทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่าง
มีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน 
ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตต่อสังคมใน
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
                       Significance of Thai 
language as communication tools,  
practice of language  in daily used in 
listening,  speaking,  reading  and  
writing, use of language in formal             
and   information   communication,  
conducting informative 
presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its 
solutions of language used in daily 
life, realizing ethics and awareness 
of Thai society 

5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                        
                                       3(3-0-6)  
               Thai for Communication 
                ความสำคัญของภาษาไทยใน
ฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกึทักษะ 
ใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขยีน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร 
                  Significance of Thai 
language   as   communication tools,  
practice of  language   in dai ly l i fe 
use in l i stening,  speaking, reading 
and writing, use of language in formal 
and  information   communication, 
conducting informative presentation, 
giving opinion, suggestion and 
rational criticism, study of problem 
conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society 

เพิม่หนว่ยกิต 

ไมม ี 5100101 ภาษา ความคิด และการ 
               สื่อสาร                 3(3-0-6) 
               Language Thought and  
              Communication  
               ภาษากั บ การสื่ อส าร  ความ 
สัมพันธ์ของภาษากับความคิดและการ
สื่อสาร ทักษะการฟังและการอ่าน การ
ลำดับความคิด การสรุปความคิด และการ
ถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูด

รายวิชาใหม ่
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และการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลง
หรือการละเล่น การเล่านิทานพื้นบา้น  
  Language and Communication, 
relation between languages with 
ideas and communication, listening 
and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for 
communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, 
plays and folk tale 

ไม่ม ี
 

5100113  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 
                                       3(3-0-6)  
               Technology and Media 
              Literacy     
               การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การ
รู้ เท่ าทั น สื่ อ  ก ารรู้ เท่ าทั น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและ
ประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ 
การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย 
ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม
ทางเทคโนโลยี   
         Information literacy, media 
literacy, IT and communication 
literacy, information access and 
evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple 
tools usage for media production, 
social media use under law controls 
and ethics in technology 

รายวิชาใหม ่

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและ 
              การเขียน    2(1-2-3) 
    Speaking and Writing  
              Skills Development 
               หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะ
การพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียน

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวาง
โครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตาม 
มาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และ
ฝึก วิจารณ์ 
             Rules and development of 
reading and writing in order to 
speak and write effectively, practice 
of speaking both  individual and 
groups and criticizing for improvement,   
practice of plot writing,  essay and 
article writing with the emphasis on 
standard language used in a certain 
writing and practice in criticizing 
2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
             และพัฒนาการเรียนรู้     
                                      2(1-2-3) 
              English for Communication  
             and Learning Development 
             พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน ใน
ชีวิต ประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนำ
ตนเองและผู้อื่น  การร้องขอ  การเสนอ
ความช่วยเหลือ  การให้คำแนะนำ  การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของและ
สถานที่   การถามและการให้ข้อมูลการ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดง                             
ความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่อง- 
มือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พั ฒ น า ก า ร สื่ อ ส า ร   เ ช่ น   ก า ร ใ ช้
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           Development of English 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

communication skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily 
life of various situations such as 
greeting, leave-taking, self- introduction 
and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing 
people, objects and places, 
inquiring and information giving, 
talking on the telephone and 
expressing opinion; development of 
skills in using tools and resources 
for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper 
and information technology for 
communicative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

 
5100105  ภาษาอังกฤษหรรษา 
                             3(3-0-6) 
               English for Fun 
              การใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการ
สื่ อส าร ใน ชี วิตป ระจ ำวัน  ระบ บ เสี ย ง
ภาษาอั งกฤษ คำศัพท์และสำนวนการ
ทักทาย  การแนะนำตั ว เอง/ผู้ อื่ น  การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
               English usage for daily 
communication, English sound 
systems, vocabularies and greeting 
expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information 
inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 
 
 
 
 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   
                                      2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 
               การใช้ภ าษามลายู เพื่ อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่นการทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบ
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูด 
               Use of Melayu for 
communication in daily life, 
conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple 
introduction  emphasizing on 
listening and speaking skills 

ไม่มี  ปรับออก 

ไม่ม ี
 

5100106  การใช้ภาษาอังกฤษในสังคม 
              ออนไลน์               3(3-0-6)  
               English Usage for Social  
              Network 
               การเขียนประโยคภาษาอังกฤษ
อย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ
การตอบกระทู้ เป็นภาษาอั งกฤษ  การ
สนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียน
หรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   
               Simple English writing in 
social media, giving queries and 
answers in English, online chatting, 
giving opinions in English, writing and 
replying email in English 

รายวิชาใหม ่

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
              และพัฒนาการเรียนรู ้   
                                      2(1-2-3) 
    Melayu for Communication  
            and Learning Development 
            พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึก
การอ่านออกเสียงคำภาษามลายูให้ถูกต้อง  
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
คำแนะนำ การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งใน
และนอกประ เทศ  และฝึ กการเขี ยน
ประโยคทีไ่ม่ซับซ้อน  
                Development of Melayu 
in listening, speaking, reading and 
writing skills in daily life, practice of 
reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in 
different situations; self-introduction, 
greeting, leave-taking, giving suggestion, 
inquiring information nationally and 
internationally as well as  practice 
of simple sentence writing 

ไม่ม ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5100107  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
              และพัฒนาการเรียนรู ้            
                                       2(1-2-3) 
             English for Communication 

   and Learning Development 
             พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำ 
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การ
ถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนา
ทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น 
การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             Development of English 
communication skills, listening, 
speaking, reading and writing in daily 
life of various situations such as 
greeting; leave-taking, self-introduction 
and others, requesting, offering help, 
giving suggestion, describing people, 
objects and places, inquiring and 
information giving, talking on 
telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools 
and resources for communicative 
study such as dictionary, article and 
newspaper and information 
technology for communication 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1
                           2(1-2-3) 

            English for Communication 1             

             การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
ในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวน
พื้ น ฐานที่ ใช้ ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัตงิานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่
ถูกต้องเหมาะสม 

              Practice of English 
listening, speaking, reading, and 
writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and 
expressions relating to working 
performance and career fields, 
studying on customs and traditions 
of English speaking countries 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

including appropriate social 
etiquette 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     
                           2(1-2-3) 
          English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟง พูด  
อานและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถาน- 
การณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่
เกี่ ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิ เค ร าะห์ แก้ ปั ญ ห าแล ะตั ด สิ น ใจ ใน
ชีวิตประจำวนั และการประกอบอาชีพ 
                Practice and development 
of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations 
in related careers; practice of  thinking   
skills, problem solving analyzing and 
decision making skills for daily life 
and future career           

5100109  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2
                             2(1-2-3)   
           English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟง พูด   
อานและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถาน-
การณ์จริง ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่
เกี่ ย วข้ องรวมถึ งการฝึกทั กษะการคิ ด
วิ เค ร าะ ห์ แ ก้ ปั ญ ห าแ ล ะ ตั ด สิ น ใจ ใน
ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 
             Practice and development  
of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations 
in related careers, practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and 
decision making skills for daily life 
and future career 

คงเดิม 

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบ 
             อาชีพ                 2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้
ภาษาไทยดา้นการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพื่อให้ เกิดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดย
ผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ
เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวติประจำวัน 

             Practicing and developing 
Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in 

5100103  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบ 
             อาชีพ                   3(3-0-6) 
             Thai for Careers 
              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้
ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพื่ อให้ เกิดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งใน
ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดย
ผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์  ต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจำวัน 

             Practicing and developing 
Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order 

เพิ่มหน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for 
daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, 
analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic 
research effectively and be able to 
use in various situations which is 
beneficial to the career and daily 
life 

to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for 
daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, 
analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic 
research effectively and be able to 
use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 
 

ไม่ม ี
 

5100113  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  
                                       3(3-0-6) 

        Technology and Media  
             Literacy  
             การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การ
รู้ เท่ าทั น สื่ อ  ก ารรู้ เท่ าทั น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและ
ประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ 
การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสาร 
ง่าย ๆ ในการผลิตสื่ อ  การใช้สื่ อสั งคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
จริยธรรมทางเทคโนโลยี   
            Information literacy, media 
literacy, IT and communication 
literacy, information access and 
evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple 
tools usage for media production, 
social media use under law controls 
and ethics in technology 

รายวิชาใหม ่

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  
            ไม่นอ้ยกว่า   12 หน่วยกิต    
            เลือกเรียน     2  หน่วยกิต          

  
 

 
2100103  หลักการอ่านและการเขียน 
             คำไทย                2(2-0-4) 
             Principles of Reading 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

and Writing Thai Words     
              หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่าน
และเขียนคำไทย ศึกษาปัจจัยที่ทำให้การ
อ่ านและการเขี ยนคำไทยผิ ด ไปจาก
ก ฎ เก ณ ฑ์  เก็ บ ร วบ ร วม  วิ เค ร าะ ห์  
เปรียบเทียบคำที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการ
แก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคำ
ไทย 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและ 
              การอ่านภาษาอังกฤษ 
                                      2(1-2-3) 
            Development of Speaking 
and Reading Skills in English 
             การพัฒนาทักษะการพูดและ
อ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การ
นำเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่าง
มีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การ
อ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
             Effective development of 
speaking and reading skills in 
English, practice of speaking both 
individual and groups,  efficient 
class presentation and reading 
practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, 
and websites 

5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
             ภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 
             English Communication Skills 
               Development  
             ก า ร ฟั ง แ ล ะ พู ด โต้ ต อ บ ใน
สถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น  และ
ประโยคทีม่ีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
             Listening and speaking in 
daily-life situations, short message 
reading and writing, non-complicated 
sentence reading and writing 
 

 
 
 
 

 

1. ปรับชื่อวิชา 
2 .  ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาเพิ่มเติม 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ 
             อ่านและการเขียน   2(1-2-3)                                 
             English for Reading and 
Writing Development 
             พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ให้ ส าม ารถอ่ าน จั บ ใจความ งาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ

ไม่มี  ปรับออก 



108 
 

 

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

หมายเหตุ 

เขี ยนภาษาอั งกฤษที่ ถู กรูปแบบและ    
หน้ าที่ เพื่ อนำไป ใช้ป ระโยชน์ ทั้ งด้ าน
การศึ กษาและอาชีพ  เช่น  การ เขี ยน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน ฯลฯ 
             Effective development of 
reading comprehension in different 
fields and development of writing 
skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and 
career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, 
writing a report, etc. 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
                           2(1-2-3) 
              Basic Melayu 
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือม
ประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษา
สำนวนภาษามลายู ฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิง
ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม     
              Practice of listening, 
speaking, reading and writing skills, 
study on basic sentence patterns; 
sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving 
information and expressing opinions 
in accordance with social context 
application 

ไม่มี  ปรับออก 

ไม่ม ี
 

5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    
                                       3(3-0-6) 
            Melayu for Communication 
             การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์  ไวยากรณ์ขั้น
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้น
ในชีวิตประจำวัน 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

             Melayu useage for 
communicat ion in da i ly l i fe ,  
vocabular ies,  basic Melayu 
grammars,  greet ings and basic 
dai ly-l i fe conversat ion  

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
                                2(1-2-3) 
           Chinese for Communication     
            การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟั งและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได้ 
               Use of Chinese for 
communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an   emphasis 
on listening and speaking skills and 
be able to apply in communicating 
with native speakers 

5100111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
                                 3(3-0-6) 
            Chinese for Communication 
             การออกเสียงระบบพินอิน หลัก- 
การเขียนอักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้น
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้น
ในชีวิตประจำวัน  
         Pin-in pronunciation, principles 
of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings 
and basic daily-life conversation 

1. เพิ่มหน่วยกิต 
2. ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน    
                 2(1-2-3) 
              Basic Arabic 
              อักษรภาษาอาหรับ หลักการ
สร้างคำ ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่อง
ทั่ วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได ้
             Arabic alphabets, word 
and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, 
reading and writing skills to 
understand generality in daily life 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

and be able to apply in 
communicating with native speakers 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    
                 2(1-2-3)    

         English for Communication 2 

         การฝึกและพัฒนาการฟง พูด  อาน
และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์
จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
รวมถึงการฝึกทักษะการคิด วิ เคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 
และการประกอบอาชีพ 

           Practice and development 
of listening, speaking, reading and 
writing English through real 
situations in related careers; 
practice of thinking skills, problem 
solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future 
career 

2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
                                       2(1-2-3) 

            English for Communication 2 

           การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน 
และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์
จริง ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
รวมถึ งการฝึกทั กษะการคิ ด วิ เคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 
และการประกอบอาชีพ 

           Practice and development of 
listening, speaking, reading and 
writing English through real situations 
in related careers, practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and 
decision making skills for daily life 
and future career 

 

ไม่ม ี
 

กลุ่มวชิาวิถีแห่งชีวิต 
                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        1) วิชาบังคับ  3   หน่วยกิต                                                             
5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข       3(3-0-6) 
              Well-being 
             การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน  ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้
เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
             Science and technology 
use in daily life, effects of using 
science and technology on 

ปรับปรุง 
 
 
 

รายวิชาใหม ่



111 
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หมายเหตุ 

environment, foods and nutrition, 
dietetics, nutrition information 
reading, basic drug information, Thai 
herbs, herbs with health, consumer 
protection laws, promoting physical 
and mental health 

ไม่ม ี
 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
                                       3(3-0-6) 
              Science in Daily Life  
             พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงาน
ไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
การดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้
ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณ ฑ์  
อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
             Energy and its sources, 
electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses 
and electrical equipment, principles 
of electrical devices, energy for living, 
human organ systems, heredity, 
chemical use in daily life, using 
microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production 
management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี
 

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
             นำเสนอ                3(3-0-6)        
             Information Technology 
             for Presentation 

 
รายวิชาใหม ่
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             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และ
การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ 
              Introduction to information  
technology, data access and use, 
accessing information methods, 
searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting 
information in various forms 

ไม่ม ี
 

5100115  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
              Information Technology in 
                   Daily Life 
              ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การ
ป ระยุ ก ต์ ค ลั งค ว าม รู้  ก ฎ ห ม าย แ ล ะ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
               Introduction to computer, 
information technology, computer 
application in daily life, data warehouse 
application, laws and ethics in using 
information system and security system 

รายวชิาใหม ่

ไม่ม ี
 

5100118  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
             3(3-0-6) 
             Mathematics in Daily Life 
              หลักการและกระบวนการคิด 
การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่ายภาษี และ
สถิ ติ เบื้ อ งต้ น  เพื่ อ ก ารป ระยุ กต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจำวัน  
             Principle and thinking 
process; giving reasons; financial 

รายวชิาใหม ่
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หมายเหตุ 

mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in 
daily life 

ไม่ม ี
 

5100119  การบริหารร่างกาย 
                             1(0-2-2) 
              Body Exercise 
              หลักการบริหารร่างกาย การฝึก
ทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร
ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละ
ส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการ
เลื อกเล่นกีฬาเพื่ อสุ ขภาพ  การมีน้ ำใจ
นักกีฬา 
               Principles of body 
management, skill practice and basic 
technique of body management to 
gaining muscle, body flexibility and 
physical fitness self-check, exercise 
selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี
 

5100120  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
             ชีวิต                     2(1-2-3)        
             Sports for the Quality of 
             Life Development 
             กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและ
วิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่น กีฬาเพื่ อ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้ น เมื องในท้องถิ่ น  พัฒนา

รายวิชาใหม ่
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หมายเหตุ 

บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ 
              Rules, regulations, etiquette, 
form and methods of sports 
competition, principles and how to 
choose sports for individual 
potential, conduct of principles for 
playing sports at maximum benefits 
to body, emotion and society, injury 
prevention from sports and basic first 
aid, utilizing sports skill and 
developing life quality with sports 
and traditional games, personality 
development promoting leadership 

ไม่ม ี
 

5100121  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา 
             ท้องถิ่น                 3(3-0-6)                           
             King’s Philosophy for 
             Local Development 
              ศาสตร์พระราชากับการจัดการ
ด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  โครงการพระราชดำริเพื่อความกิน
ดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการประยุกต์ ใ ช้ศาสตร์พระราชา
ในการพัฒนาท้องถิ่น  
             King’s philosophy for 
agricultural management, economies, 
environment and education; 
sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of 
people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for 
community development 
 
 
 
 

รายวิชาใหม ่
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หมายเหตุ 

ไม่ม ี
 

5100125  ความจริงของชีวติ              
                                       3(3-0-6) 
             Truth of Life 
              ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ชี วิ ต                    
การดํารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยา-
ศ าส ต ร  แ ล ะ เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ                  
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุ กต์ ในการแก้ ปัญ หาและพัฒ นา 
ปญญาชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติ
สุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลก
ทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและข
อเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่
ถูกตองดีงาม เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
อันนาํไปสคูวามสงบสุขของชีวิตและสังคม 
             Meaning of life, living in 
today society with science and 
information technology, applying 
truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and 
society, moral and ethics 
development based on religious 
precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception,  
advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to 
find out truth and meaning of life to 
be a perfect human being and 
leading to a peaceful life and society 

รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี
 

5100122  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 
                                       3(3-0-6) 
              Introduction of Ethics 
and Wealth    
             การพัฒนาทั กษะการเรียนรู้   
เข้าใจ เห็นคุณค่ าของชีวิต  สั งคม และ

รายวิชาใหม ่
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หมายเหตุ 

สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตน
อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่
เบียดเบียนผู้อื่น  การบริหารจัดการและ
ภาวะผู้นำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ 
การตลาดและการสื่อสาร  
             Development of learning, 
understanding and valuing lives, 
society and environment; self-
development for happy living and 
getting along well with people,  
promoting ethics and moral; care for 
others, leadership management, 
human resource management, 
investment channel, principles of 
basic business, analyzing business 
environment, accounting and 
financing, online business, marketing 
and communication 

ไม่ม ี
 

5100123  ความงดงามแห่งตน   
                                       3(3-0-6) 
             Beauty of Life      
             ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย
สัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ม ารย าท สั งค ม  ห ลั ก ก ารพู ด เบื้ อ งต้ น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำ
และผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงาน
กลุ่มและทำงานทีม  และทกัษะการใช้ชีวิต 
             Introductions to human 
relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, 
personality developments, social 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

etiquette, principles of basic 
speaking, principles of oral 
presentation in front of meeting, 
status of good leadership and 
followership, self-developments for 
groups work and teamwork, living 
skills 

ไม่ม ี
 

5100124  ก้าวสู่โลกกว้าง        2(1-2-3) 
             Step to the World 
              การค้นหาแหล่งงาน  การอ่าน
ประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ม
ใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
หรืออี เมล์ เพื่อสมัครงาน และการเขียน
ประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์
งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการ
ปฏิ เสธการสั มภาษณ์ การสนทนาทาง
โทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและ
น้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และสำนวนเพื่อ
การปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน 
การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการ
ประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่
สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน การ
ทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 
           Job seeking sources, reading 
jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or 
email for job application, writing 
resume, appointment for job 
interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of 
speaking, vocabularies and 
expressions for work practice 
 
 
 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

ไม่ม ี
 

5100126  การพัฒนาตน       2(2-0-4) 
              Self Development  
              ห ลั กก ารและองค์ ป ระกอบ
ตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนา
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การ
ทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
            Principles, elements, as well 
as factors of human behavior, 
emergence process and self- 
development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention 
and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict 
managing 

รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี
 

5100127  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต          
                                       3(3-0-6) 
              Aesthetics for Life 
             ความหมายของสุนทรียศาสตร์
เ ชิ งค ว าม  คิ ด กั บ สุ น ท รี ย ศ าส ต ร์ เ ชิ ง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่าง
ในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การ
เห็น  การได้ยิ น  และการเคลื่ อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลปแ์ละการแสดง ผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคย และนำเข้าสู่ความซาบซึ้ ง 
เพื่ อให้ ได้มาซึ่ งประสบการณ์ ของความ
ซาบซึ้งทางสนุทรียภาพ 
             Meanings of mental and 
behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, 
importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through 
perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and  obtaining experiences 
of aesthetic appreciation 

ไม่ม ี
 

5100128  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        
                                       2(1-2-3) 
               Life and Thai Culture 
               เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ
มนุ ษ ยสั มพั น ธ์  ธรรมชาติ ขอ งม นุ ษ ย์  
กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คคล และ ชุมชน  การพั ฒ นาตน เพื่ อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำ
หลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
             Social identity, local and 
Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological 
process, public consciousness creation 
in order to    build   interpersonal 
relationship and community, self-
development for the advance in life 
and career, religious principles 
application to life and career 

รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี
 

กลุ่มวชิาพลเมืองโลก 
       ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต       
      1) วิชาบังคับ    3  หน่วยกิต 
5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  
                                       3(3-0-6) 
              Multiculture  and Peace 
               ค ว าม ห ม า ย  ค ว าม ส ำคั ญ 
ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการ
สร้ างความ เข้ า ใจ  ความแตกต่ า งท าง

ปรับปรุง 
 

 
รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

วัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพ
และความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งใน
สังคมไทย และสังคมโลก การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทาง
สังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะ
และรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนว
ทางการพิทักษ์สิทธิ 
             Meanings, significance and 
types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference 
and its acceptance, basic concepts  
of   peace     and     reconciliation, 
problems and conflict of Thai and 
World society, resolving conflict with 
peace,  social   activity   for    peace 
promotion, public consciousness and 
responsibility towards multiculture 
society, living together in democratic 
society, right prevention guidelines 

ไม่ม ี
 

     2) วิชาเลือก  
               ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
5100130  ทักษะชีวติเพ่ือสังคม  
                                       3(3-0-6)  
              Life Skill for Society 
              ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบ
องค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน
ศ ต ว ร รษ ที่  21 ค ว าม เข้ า ใจ ใน สั ง ค ม        
พหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การ
เรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การ
สร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิต
สาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
             Holistic problem-solving 
skills, creative thinking, adaptation   in  

 
 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

the 21st century, multiculture under- 
standing, information communication, 
career learning, elder society 
learning, building self-valued and 
public conscious development, life-
long learning for sustainable 
development 

ไม่ม ี
 

5100131  สังคมภิวัตน ์      3(3-0-6)  
             Socialization 
              ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ 
สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สั งคม ในด้ านต่ าง  ๆ  ทั้ งท างประ เพณี  
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
          Relationships between human 
beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, 
globalization and natural phenomenon 
 impacting on the changing of society 
in various dimensions including 
tradition, culture, economics and 
political affairs 

รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี
 

กลุ่มวิชาอัตลักษณข์องคณะ   
                                  3  หน่วยกิต 
      1) คณะครุศาสตร์  3 หน่วยกิต 
5100132  ครูแห่งแผ่นดิน        3(3-0-6)   
   Teachings of King Rama 9 
              คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอด
ชีวติ ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าท่ีพลเมือง   
             Teachings of King Rama 9 
for teachers profession, praising 
teachers, learning to changes, four 
pillars of learning, life-long learning, 

ปรับปรุง 
 
 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

modern teachers, volunteering, civil 
duties 

ไม่ม ี
 

      2) ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์              3  หน่วยกิต 
5100133  วิถีไทย วิถีถิ่น         3(3-0-6)  
              Thai and Local Ways 
               พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชี วิต
ชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น   
อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร 
วัฒ นธรรมการแต่ งกาย  ผ้ าประจำถิ่ น  
วัฒนธรรมด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี  
และความเช่ือ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของ
ผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษา
เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิน่ 
             Fundamentals of culture 
with lifestyle of southern border, 
local community culture and 
southern border identity: food, dress, 
local textiles and language; traditions 
and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people 
lifestyle in southern border, case 
studies of learning resores in local 
community 

 
 

รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี
 

3) คณะวทิยาการจัดการ    
                                    3 หน่วยกิต 
5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์     
                                       3(3-0-6) 
             Young Enterpreneurs 
              ค ว าม เป็ น ม าแ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ
ความส ำคั ญ ของเขต เศ รษ ฐกิ จพิ เศ ษ 
นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบ 
การในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ แนวคิดและ
ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหา

 
 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

โอกาสในการเป็นผู้ ประกอบการ  การ
ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เ ป็ น ไป ได้ ท า ง ธุ ร กิ จ   
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล  การบริหารรายได้  
รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงิน
อย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ 
แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับ
ก าร เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก าร ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล 
ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความ
รับ ผิ ด ชอบ ต่ อสั งคม  และกฎ หมายที่
เกี่ยวข้อง  
             Background and significance 
of special economic zone, 
government and private policy 
special economic zone, analysis        
of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic 
zone, concepts and theory of 
entrepreneurship, seeking for 
opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of 
business probability, forming 
business guideline, personal financial 
planning, income management; 
expenses, savings and debts, 
spending money for investment, 
concept and preparation for 
becoming entrepreneurship in digital 
era, tax benefit, ethics and social 
responsibility, and related laws 

ไม่ม ี        4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร                       3  หน่วยกิต 
5100135  วิทยาศาสตร์เพ่ือทอ้งถิ่น                    
                                       3(3-0-6) 
              Science for Community   
               ค วาม รู้  ค ว าม ส ำคั ญ  ท า ง

 
 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์  เจตคติทางวิทยาศาสตร์  
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
             Knowledge, scientific and 
technological significance, scientific 
skills, aptitude to science, scientific 
process, scientific application for 
community development 

กลุ่มมนุษยศาสตร์    
          ไม่น้อยกว่า   6     หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข        
                                      2(1-2-3) 
              Happiness Study 
              ความหมายและขอบข่ายของ
ความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิง
บวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพ
สิ่ งทั้ งป วง ก ารปรับ ตั ว เข้ ากั บ สภ าพ 
แวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกัน   การนำหลักคำสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม 
กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอยา่งมีความสุข  
             Definition and scope of 
physical and mental happiness, 
being optimistic, self-appreciated 
and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional 
quotient for living and coexisting, 
practice of doctrine, morality, 
ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in 
society 
 
 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์    2(2-0-4) 
              Aesthetics Approach 
              ป รั ชญ าว่ า ด้ ว ย ค ว าม งาม 
ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียง
และการเคลื่ อนไหว ป ระสบ การณ์ ท าง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจาก
ระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้ งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการ
นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
              Philosophy of beauty, 
nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, 
 and artistic experiences, local and 
international artistic patterns in 
terms of ideas, techniques, and 
methods in creating and applying to 
real life situations 

ไม่มี  ปรับออก 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้
              ตลอดชีวติ           2(1-2-3) 
              Information For Life  
              Long Learning 
              ความหมาย  บทบาท และ
ความสำคัญ  ของสารสนเทศ เพื่ อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต แหลง่สารสนเทศและการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหา
และรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศกึษา 
ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอน
ที่เป็นมาตรฐาน 
             Meanings, roles, and 
importance of information for life-
long learning, information sources 
and accessing,  information searching 
and collecting method for self-

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

access learning, presenting  finding 
results by using standard forms and 
steps 
2100118  ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 
              Truth of Life 
              ความหมายของชี วิต  การ
ดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนา    
ปญ ญ า ชี วิต และสั งคม   การพั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก ศาสนธรรม 
ชีวิตที่มีสันตสิุขและสงัคมทีม่ีสันติภาพ การ
เรียนรูโลกทัศนแบบตางๆ การวิเคราะหข
อดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยาง
เพื่ อจะไดรูจักแสวงหาความจริ งและ
ความหมายของชีวิตที่ ถูกตองดีงามเพื่อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ์ อันนําไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสงัคม 
             Meaning of life, living in 
today society with science and 
information technology, applying 
truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, 
life and society, moral and ethics 
development based on religious 
precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, 
advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to 
find out truth and meaning of life to 
be a perfect human being and 
leading to a peaceful life and 
society 
 
 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

2100119  การพัฒนาตน       2(2-0-4) 
             Self Development  
              หลักการและองค์ประกอบ
ตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์
ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การ
พัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์        
การทำงานเป็นทีม และการบริหารความ
ขัดแย้ง 
            Principles, elements, as 
well as factors of human behavior, 
emergence process and self- 
development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention 
and stress managing, human 
relations creating, teamwork and 
conflict managing 

ไม่มี  ปรับออก 

2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต        
                                      2(1-2-3) 
              Aesthetics for Life 
              ความหมายของสุนทรียศาสตร์
เ ชิ งค ว าม คิ ด กั บ สุ น ท รี ย ศ าส ต ร์ เ ชิ ง
พฤติ กรรมโดยสั งเขป การจำแนกข้อ
แ ต ก ต่ า ง ใน ศ า ส ต ร์ ท า ง ค ว า ม ง า ม 
ความสำคัญของการรับรู้กับความ  เป็นมา
ของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และ
การแสดง ผ่านขัน้ตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า
จาก  การรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่
ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and 
behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, 
importance and backgrounds of 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

visual, hearing and movement 
perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through 
perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences 
of aesthetic appreciation 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   
                ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวตัน ์   2(2-0-4) 
              Socialization 
               ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติทีส่ง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลง ของสงัคมใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี  วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง  
              Relationships between 
human beings and environments in 
Thai society; ASEAN and world 
societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the 
changing of society in various 
dimensions including culture, 
tradition, economics and political 
affairs 

ไม่ม ี ปรับออก 

2150102  การจัดการทางสังคม      
                                      2(2-0-4) 
              Social Management  
              วิเคราะห์ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม   เพื่ อนำไปสู่กระบวนการ
จัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิด
ป รั ชญ า เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง  ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตใน
ท้องถิ่น 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

        Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources 
management and environments 
concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; 
utilizing appropriate technology for 
living in local community  
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
                                      2(1-2-3) 
              Life Skills and Public 
              Conscious Mind 
              ความหมายและความสำคัญของ
ทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การ
ตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิ เค ราะห์  และความฉลาดทาง
อารมณ์  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และ  การบริหารจัดการ 
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของ
การมี จิ ต ส าธารณ ะและการส ร้ า งจิ ต
สาธารณ ะ  เพื่ อน ำไปสู่ ก ารอยู่ ร่ วมกั บ  
เพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
             Meanings and importance 
of life skill including important 
elements of life skill; globalization, 
thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, 
analytical thinking and emotional 
intelligence; development of 
interpersonal relationships and 
communication, self-management 
skills and stress management; 
emphasis on public mindedness 
and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

2150108  ทักษะในการดำเนินชวีิต   
                                      2(1-2-3)   
              Skills for Life 
              ความสำคัญ  องค์ประกอบ  
ของทักษะในการดำเนิน ชีวิตในสังคม
สมั ย ใหม่ เกี่ ย วกั บ การวิ เค ราะห์  ก าร
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ 
ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน 
การจัดการอารมณ์และความเครียด และ     
การเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึง
เครียด 
             Significance and elements             
of living skills in new societies 
concerning analysis, situation 
assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, 
human relations and communication; 
decision making and problem 
solving in daily life; emotional and 
stress management; activities for 
stress relief 

ไม่มี  ปรับออก 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย             
                 2(1-2-3) 
              Life and Thai Culture 
              เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ท า ง สั ง ค ม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและชมุชนการพัฒนาตนเพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การ
นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 
             Social identity, local and 
Thai culture; significance of human 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

relations, human nature, psychological 
process; public consciousness creation 
 in order to build interpersonal 
relationship and community; self-
development for the advance in life 
and career; religious principles 
application to life and career  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี            
           ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ใชีวติประจำวัน 
                           2(1-2-3)                    
             Mathematics in Daily Life 
             หลักการและกระบวนการคิด 
การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี 
และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
             Principle and thinking process; 
giving reasons; financial mathematics 
and interest, hire-purchase; accounting, 
tax and fundamental statistics to 
apply in daily life  

ไม่ม ี ปรับออก 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา 
              คุณภาพชีวิต    2(1-2-3)              
              Science for the Quality 
              of Life Development  
              วิ ธี ก า รท า งวิ ท ย าศ าส ต ร์  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ
ท า งวิ ท ย าศ าส ต ร์  ค วาม ส ำคั ญ แล ะ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ 
             Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; 
importance and impact of science, 
technology and environment; 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

health promotion for life quality 
development 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
             ชีวิตประจำวัน    2(1-2-3) 
              Information Technology  
             in Daily Life 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ  การประยุ กต์ ใ ช้
คอมพิ ว เตอร์ ใน ชี วิ ตป ระจำวัน  ก าร
ประยุกต์ ใช้คลั งความรู้  กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
             Introduction to computers, 
information technology; computer 
application in daily life, data 
warehouse application; laws with 
ethics in using information system 
and its security system 

ไม่มี  ปรับออก 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวติ  
              ประจำวัน            2(1-2-3)    
              Science in Daily Life 
              พ ลั ง ง า น  แ ห ล่ งพ ลั ง ง า น 
พลังงานไฟฟ้ า การผลิตกระแสไฟฟ้ า 
วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการ
ทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงาน
ของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม 
สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   การใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ 
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังส ีบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
               Energy and its sources; 
electricenergy and electricity 
generation, electric circuits in 
houses and electrical equipment; 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

principles of electrical devices, 
energy for living; human organ 
systems, heredity; chemical using in 
daily life; using microorganism in 
food industries; agricultural and 
industrial production management 
with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage  
4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
             ชีวิต                2(1-2-3)   
              Sports for the Quality of  
              Life Development 
             กฎ กติกา มารยาท รูปแบบ
และวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่ างๆ  หลั กและวิธี ก าร เลื อกกี ฬ าให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบั ติ ในการเล่นกีฬาเพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การนำ
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง
ภาวะการเป็นผู้นำ 
             Rules, regulations, etiquette, 
form and methods of sports 
competition; principles and how to 
choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for 
playing sports at maximum benefits 
to body, emotion and society; injury 
prevention from sports and basic  
first aid; utilizing sports skill and 
developing life quality with sports 
and traditional games; personality 
development promoting leadership 

ไม่มี  ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

   9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
              ไม่น้อยกว่า 95  หน่วยกิต 
     9.2.1 กลุ่มวิชาแกน                                         
              ไม่น้อยกวา่  25  หน่วยกิต 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
       ไม่น้อยกว่า              84  หน่วยกิต 
       1. กลุ่มวิชาแกน        20  หน่วยกิต 

 
 

ปรับปรุง 
 

4118101  ชีววิทยาเบื้องต้น     3(3-0-6) 
     Essential Biology  
     วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง ชี วิ ต   
คุณสมบัติทางเคมีของโม เลกุลอินทรีย์    
โครงสร้างและฟังก์ช่ันของเซลล ์  โครงสร้าง
และฟังก์ช่ันของเมมเบรน   แมเทบอลิซึม: 
พลังงานและเอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วย
แสงและกระบวนการหายใจ   พื้นฐานทาง
พันธุกรรมของชีวิต: วัฏจักรของเซลล์และ
การสืบพันธุร์ะดับเซลล์ ไมโอซิสและการสีบ
พันธุ์แบบอาศัยเพศ ชีววทิยาโมเลกุลของยีน 
การควบคุมกิจกรรมของยีนและเทคโนโลยี- 
ชีวภาพและจิโนมิก วิวัฒนาการ: อนกุรมวธิาน  
และ ไฟ โล เจนิ ก  และจุ ล ชี ววิท ยาและ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของชีวิต : 
ไวรัส แบคทีเรียและอาร์เคีย โพรตีสท์ พืช 
เช้ือราและสัตว์ ชีววิทยาของสัตว์: เนื้อเยื่อ
และระบบอวัยวะสัตว์ สรีรวิทยาและกาย
วิภาคมนุษย์   พฤตกิรรมและนิเวศวิทยา 
 Science of life; Chemistry of 
organic molecules; Cell structure and 
functions; Membrane Structure and 
Functions; Metabolism; Energy and 
Enzymes; Photosynthesis and Cellular 
Respiration; Genetic Basis of Life; Cell 
cycle and cellular reproduction; 
Meiosis and sexual reproduction, 
Molecular biology of the Gene; 
Regulation of gene activity, and 
Biotechnology and Genomics; Evolution; 
Systematics and phylogeny; Microbiology 
and evolution; Life diversity; viruses, 

34118101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
                พ้ืนฐาน            6(4-4-10) 
                Fundamentals   
                of Biological Science 

   ระ เบี ยบ วิ ธี วิ ท ย าศ าสต ร์  
สารเคมีของสิ่งมีชีวิต สมบัติและหน้าที่ของ
สารชีวโมเลกุล สมบัติของสิ่งมี ชีวิต การ
จัดระบบสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ สมบัติและการทำงานของเอนไซม์ เม
แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของสิ่งมี ชีวิต โครงสร้างและ
ห น้ า ที่ ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์  พื ช  แ ล ะ สั ต ว์  
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  ปฏิบัติการทาง
ชีววิทยาเเละชีวเคมี  

    Scientific method, the 
organism chemistry of life, properties 
and functions of life organization; 
structure and  functions of cells, 
properties and functions of enzyme, 
metabolism, genetic, evolution, 
biodiversity;  structure and function 
of microbes, plants and animal;  biology 
and biochemical  laboratory 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. ปรับคำอธิบาย
รายวิชาทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

bacteria  and archaea, protists, plants, 
fungi, and animals;  Animal Biology:  
animal tissues and organ systems; 
Human Physiology and anatomy;   
Behavior and ecology 

 
 
 
 
 

4118102  ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
                            1(0-3-0) 
    Laboratory of Essential 
              Biology 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม:  4118101 ชีววทิยาเบื้องต้น 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118101 Essential Biology. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board. 
  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ห้ อ ง 
ปฏิบัติการ  ปฏิบัติการสำหรับวิทยาศาสตร์
ของชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างของเซลล์  แมเทบอลิซึม การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การแบ่งเซลล์  การ
สืบพันธุ์  เนื้อเยื่อและระบบอวัยวะสัตว์  
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม
และนิเวศวทิยา 
            Safety practice in the 
Laboratory; Practical procedures for 
exercising science of life, chemistry 
of organic molecules, cell structure, 
metabolism, photosynthesis, cellular 
division, reproduction, tissue and 
organ systems, Life diversity, 
behavior and ecology  
 
 
 
 

ไม่ม ี ปรับเป็นวิชา 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พื้นฐาน     
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4102101  เคมีทั่วไป 1      3(3-0-6) 
    General Chemistry 1 
    โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ 
พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลว 
สารละลาย สมดลุเคมี กรด-เบส เคมีอนิทรีย์
และชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม 
             Atomic structure, periodic 
table, chemical bonds, stoichiometry, 
liquid, solution, chemistry of 
equilibrium, acid-base, Organic chemistry 
and molecular biology, and 
environmental chemistry 
 

34118102  เคมีและเคมีวิเคราะห ์ 
                                     6(4-4-10) 
                        
                Chemistry  and Analytical 
Chemistry  
                 โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ  พั น ธะ เคมี  ป ริม าณ สารสั มพั น ธ์  
ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-
เบส เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม หน่วยทาง
เคมี การเตรียมสารละลายและบัฟเฟอร์  
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์
โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์ เทคนิค
การสกัด การแยกสารเบื้องต้น พื้นฐาน
เทคนิคทางโครมาโทกราฟี การทดสอบ
สารพฤษ เคมี เบื้ องต้น  ปฏิบั ติ การเคมี  
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และการเตรียม
สารละลาย 
                 Atomic structure and 
periodic table, chemical bonding, 
stoichiometry, liquid and solution, 
chemistry equilibrium, acid-base, 
organic chemistry, environmental 
chemistry; chemical unit, solution 
and buffer solution preparation, basic 
of data analysis, gravimetric and 
volumetric analysis; basic of extraction 
and separation techniques, basic of 
chromatography techniques; preliminary 
of phytochymical analysis; chemical 
laboratory, analytical chemistry and 
solution preparation  laboratory  
 
 
 
 

1. ปรับชื่อวิชา 
2 .  ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาทั้ งภาษาไทย
และอังกฤษ 
3. ปรับรวมรายวิชากับ
ร า ย วิ ช า ป ฏิ บั ติ ก า ร
ปฏิบัติการเคมีทัว่ไป 1 
4. เ พิ่ ม ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาในเรื่องเคมีและ
วิเคราะห์  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4102102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                       
                                       1(0-3-0) 
             General Chemistry  
             Laboratory 1 
             วิชาทีต่้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคบัร่วม: 4102101 เคมีทั่วไป 1 
              Co-requisite: 4102101 General 
Chemistry 1  
  เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการ
เคมี  ความปลอดภั ยในห้องปฏิบั ติการ 
เทคนคิการแยกสาร  การกรอง  การตกผลึก  
การกลั่น  การใช้ตัวทำละลาย และ โคร-
ม า โท ก ร าฟี  ก า ร เต รี ย ม ส า รล ะ ล า ย 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกรด- เบส การทดสอบ  
สารอินทรีย์เบื้องต้น และการหาปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 
             Basic techniques in Chemistry 
Laboratory, safety practice in the 
laboratory, separation techniques,  
filtration,  crystallization,  distillation,   
solvent use and chromatography, 
solution preparation, practical exercises 
for acid – base, preliminary tests for 
organic molecules and determination 
of dissolved oxygen (DO) 

ไม่ม ี ปรับรวมกับวิชาเคมีและ
เคมีวิเคราะห์  

ไม่ม ี
 

14118103  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและสถติิ
                             3(3-0-6) 
    Fundamental       
              Mathematics and  Statitic  
              พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์  
จำนวน  อัตราส่วนและร้อยละ  สมการและ
อสมการ  ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม การวิเคราะห์ข้อมูล  การ
ประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน 
            Fundamentals of mathematics, 
numbers, ratio and percentage, 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

equations and inequalities, exponential 
and logarithmic functions, data 
analysis, estimation and hypothesis 
testing   

4101117  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
              Fundamental Physics  
    ระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์
และการวัด แรงและการเคลื่อนที่  งาน 
พลังงานและโมเมนตัม ความร้อนและการ
ถ่ายโอนความร้อน สมบัติของสสาร เสียง
และทัศนศาสตร์  ไฟฟ้า แม่ เหล็กไฟฟ้า  
และการประยุกตฟ์ิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 
  Unit system, physic quantity 
and measurement, force and motion, 
work energy and momentum, heat 

and transferring, Properties of 
Matters, sound and Optics, 

Electrostatics, magnetostatics and 
modern physics  

14118104  ฟิสิกส์                3(2-2-5)  
               Physics 

                 ระบบหน่วย ปริมาณทาง
ฟิ สิ ก ส์ แ ล ะก ารวั ด  แ ร งแ ล ะก าร
เคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม 
ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 
สมบัติของสสาร เสียงและทัศนศาสตร์ 
หลักการทางอุณหพลศาสตร์  การ
ประยกุต์ฟิสิกส์เบื้องต้นทางจุลชีววิทยา
การแพทย์และอุตสาหกรรม  และ
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 
                 Unit system, physic 
quantity and measurement, 
force and motion, work energy 
and momentum, heat and 
transferring, properties of 
matters, sound and optics; 
thermodynamic principles,  
basic physics applications in 
medical and industrial 
microbiology; physical 
laboratory  

1. ปรับชือ่วิชา 
2. ปรับคำอธิบาย
รายวิชาทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ 
3. ปรับรวมรายวิชากับ

รายวิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์พื้นฐาน     

4101118  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน     
                                       1(0-3-0) 
              Fundamental Physics  
              Laboratory 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบงัคับร่วม: 4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
              Co-requisite: 4101117 

ไม่ม ี ปรับรวมกับวิชาฟิสิกส์     
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

Fundamental Physics  
              ป ฏิ บั ติ ก าร เกี่ ย ว กั บ ก ารวั ด
ปริมาณทางฟิสิกส์ สภาพสมดุลของมวล 
การตกอย่างอิสระ การเคลื่อนที่วิถีโค้ง ความ
จุความร้อนจำเพาะของวัตถุ ความหนืด กฎ
ของฮุกส์ การใช้มัลติมิเตอร์ กฎของโอห์ม 
การศึกษาคุณสมบัติของเลนส์ การวัดสนาม 
แม่เหล็กโลก โดยอาศัยเครื่องมือการทดลอง
จากห้องปฏิบัติการหรือที่ประดิษฐ์ขึ้นตาม
ความเหมาะสม 
  Laboratory of measurement 
of physics quantities, equilibrium of 
mass, free falling, projectile motion, 
heat capacity of materials, viscosity, 
Hooke's law, the use of multimeter, 
Ohm's law, the properties of lens, 
and the measurement of Earth's 
magnetic field by using apparatuses 
tool from laboratory or invention 
4118210  ภาษาอังกฤษสำหรับ 
              นักชีววิทยาศาสตร์   2(1-2-3) 
   English for Bioscientist  
   ก ารฝึ ก ทั ก ษ ะ ก าร ใช้ ภ าษ า 
อังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  จากสื่ อตีพิ มพ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงคู่มือการ
ใช้เครื่องมือ บทความและรายงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทักษะการอ่านเพื่อสรุป
ความ และเขียนรายงาน นำเสนอด้วยวาจา
และลายลักษณ์อักษร 
              Skill in English uses for 
communication in biological sciences 
from printed, electronic, advertising, 
and informational media, also 
instrument catalogues, paper and 
bioscience research report; Skill in 

14118105  ภาษาอังกฤษสำหรับนัก 
               จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
               และอุตสาหกรรม    2(1-2-3) 
                English for Medical and 
Industrial Microbiology 
                 ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม จ า ก สื่ อ ตี พิ ม พ์  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
คู่มือการใช้ เครื่องมือ บทความและรายงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทักษะการอ่าน
เพื่อสรุปความ เขียนรายงานนําเสนอด้วย
วาจาและลายลักษณ์อักษร 
                  English language skills 
training for scientific medical and 
industrial communication from 

1. ปรับชื่อวิชา 
2 .  ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาทั้ งภาษาไทย
และอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

reading, digesting and writing report;   
Verbal and literal presentation 

printed media, electronic media, 
advertising media, public relations, 
manual, tools, articles and research 
reports on biological science;  
reading skills for summarizing and 
writing reports verbal and written 
presentations 

4118103  พ้ืนฐานจลุชีววิทยา  3(3-0-6) 
    Fundamental Microbiology 
     วิ ช าที่ ต้ อ งส อบ ผ่ าน ก่ อ น : 
4118101 ชีววิทยาเบื้องต้นหรือตามความ
เห็ นชอบของคณ ะกรรมการหลั กสู ต ร      
จลุชีววิทยา 
             Pre-requisite: 4118101 Essential 
Biology. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
   ความหมาย ความสำคัญ ขอบ- 
ข่ า ย  แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ข อ ง จุ ล ชี ว วิ ท ย า   
โครงสร้างและฟังช่ันของเซลล์โพรคาริโอต
และยูคาริโอต  การจำแนกประเภท สัณฐาน
วิทยา การเพาะเลี้ยง การเจริญเตบิโต แมเท
บอลิซึม การสืบพันธุ์และพันธุกรรมของ
จุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์  สารต้าน   
จุลชีพ  สารเคมีบำบัดและสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพอ่ืนๆ จากจุลินทรีย์ ความหลากหลาย
ของจุลินทรีย์  บทนำเกี่ยวกับชีววิทยาของ
จุลินทรีย์ยูคาริโอตและโพรคาริโอต รวมถึง
ไวรัส  และองค์ประกอบย่อยของไวรัส  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
บทนำเกี่ ยวกับจุล ชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม 
อาหาร  น้ ำน ม  น้ ำ  ท ะ เล  ดิ น  อ ากาศ 
อุตสาหกรรม สาธารณสุข และการแพทย์  
หลักการพื้นฐานของการติดเช้ือ ระบาด
วิทยา โรคตดิเช้ือและภูมิต้านทาน 
Definition, importance, scope and 

ไม่ม ี ปรับเป็นวิชา พื้นฐาน        
จุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ ใน
กลุ่ ม วิ ช า เฉพ าะด้ าน
บังคับ    
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

history of Microbiology;   Structures and 
functions of prokaryotic and 
eukaryotic cells; Taxonomy, morphology, 
cultivation, metabolism, reproduction and 
genetical elements of microorganisms; 
Control of microorganisms; Antimicrobial, 
chemotherapeutic and bioactive agents 
from microorganisms; Diversity of 
microorganisms; Introduction to biology 
of microbial prokaryotes and eukaryotes, 
including viruses and sub-viral elements;   
Interaction of microbes and environment;   
Introduction to environmental, food, 
dairy, aquatic, marine, soil, air, 
industrial, public health, and medical 
microbiology;   Basic concept of infection, 
diseases, epidemiology and immune 
response  
4118104  ปฏิบัติการพ้ืนฐานจลุชีววิทยา
                             1(0-3-0) 
              Practical in Fundamental 
                Microbiology  
                วิ ช า บั ง คั บ ร่ ว ม : 4118101 
พื้นฐานจุลชีววิทยาหรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Co-requisite: 4118101 
Fundamental Microbiology.Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board. 
               ความปลอดภัยของห้องปฏิบัต ิ
การจุลชีววิทยา ประเภทของกล้องจุลทรรศน ์          
วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ในจุลชีววิทยา เทคนิค
การทำให้ปลอดเช้ือ การเตรียมอาหาร
สำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ เทคนิคการแยกเช้ือ
บริสุทธิ์ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการคัดกรอง 
การแยกเช้ือ การคัดเลือกจุลินทรีย์จาก

ไม่ม ี ปรับเป็นวิชา พื้นฐาน        
จุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ ใน
กลุ่ ม วิ ช า เฉ พ าะด้ าน
บังคับ    
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

สภาพแวดล้อม การเตรียมสต๊อกเช้ือและ
การเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน
สำหรับความหลากหลายของจุลินทรีย์  
ชีววิทยาของจุลินทรีย์ยูคาริโอตและโพรคาริ
โอต รวมถึงไวรัส และองค์ประกอบย่อยของ
ไวรัส ปฏิ บัติการเพื่ อศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม เทคนิค
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม อาหาร 
น้ำนม น้ำ ทะเล ดิน อากาศ อุตสาหกรรม 
สาธารณ สุ ข  และการแพทย์   เทคนิ ค
ปฏิบัติการพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจสอบการ
ติด เช้ือ  ระบาดวิทยา โรคติด เช้ือ และ 
ภูมิตา้นทาน 

     Safety practice in 
laboratory of microbiology; Types of 
microscopes; Microscopic methodology 
for Microbiology; Sterile techniques; 
Media preparation for microbial 
cultivation; Pure culture techniques; 
Basic techniques for screening, 
isolation, selection of microorganisms 
from environment; Stock culture 
preparation and preservation;  Basic 
practical exercises for microbial 
diversity, biology of microbial 
eukaryotes and prokaryotes including 
viruses and viral elements (Sub-viral 
elements); Practical exercises for 
interactions between microbes in  
the environment; Techniques in 
microbiological analysis of environment, 
food, milk, water, marine, soil, air, 
industry, public health and medicine; 
Basic practical techniques used in 
investigating infection, epidemiology, 
infectious diseases, and immune response 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118108   ชีวเคมีจุลินทรีย์      3(3-0-6) 
               Microbial Biochemistry 
                คุณ สมบั ติ ท างชี ว เคมี แล ะ
ฟังช่ันของน้ำ คาร์โบไฮเดรตโปรตีน ลิพิด
และกรดนิวคลีอิก  เอนไซม์ การทำงานและ
การควบคุมในเซลล์จุลินทรีย์  ปฏิกิริยา
ชีวเคมีในแมเทบอลิซึมของโมเลกุลกลูโคส
และโมเลกุลไม่ใช่กลูโคส การสร้างพลังงาน
ของจุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ: การทำสำเนา  การ
ถอดรหัสและการแปลรหัส  การแสดงออก
ทางพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตนี 
        Biochemical properties and 
functions of water, carbohydrate, 
lipids, proteins, and nucleic acid;   
Enzymes, their functions and control 
in microbial cells;  Biochemical 
reactions in metabolisms of glucose 
and non-glucose molecules; Energetics 
of microorganisms; DNA: replication, 
transcription and translation; Gene 
expression and protein synthesis 

ไม่ม ี ป รั บ เ ป็ น วิ ช า 
วิทยาศ าสตร์ ชี วภ าพ
พื้นฐาน     

4118107  สถิติเพ่ือการวิจัยทาง 
              วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
               Statistics for Bioscience 
               Research                      
              ชีวส ถิติที่ จำเป็นสำหรับการ
ตีความและการประเมินผล รวมทั้ งการ
สื่อสารในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
เน้นจุลชีววิทยาครอบคลุมพื้นฐานของชีว
ใและวิธีการทางสถิติ  การออกแบบการ
ทดลอง และการใช้สถิติในการออกแบบ การ
ทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูลวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
           Biostatistical concepts necessary 
for the interpretation, evaluation and 
communication of bioscience research, 

ไม่ม ี ปรับรวมกับวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานและ
สถิติ  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

emphasized on Microbiology; Introduction 
 to biostatistics and statistical 
methods; Design of experiment 
(DOE), and the use of statistics in 
bioscientific research design and 
analysis 
4118109  ปฏิบัติการชีวเคมีจุลินทรีย์    
                                       1(0-3-0) 
              Practical in Microbial 
              Biochemistry 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม:  4118108 ชีวเคมีจุลินทรีย์ 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
              Pre-requisite  or Co-requisite: 
4118108  Microbial Biochemistry. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
   ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ 
การชีวเคมี  เทคนิคเบื้องต้นในห้องปฏิบัติ 
การทางชีวเคมี การแยกและการวิเคราะห์
สารประกอบชีวภาพ  เทคนิคปฏิบัตการ
สำหรับคุณสมบัติของเอ็นไซม์และปฏิกิริยา
การเร่งโดยเอ็นไซม์ในจุลินทรีย์ การควบคุม
การสร้างและการทำงานของเอ็น ไซม์  
ปฏิกิริยาชีวเคมีของน้ำตาลชนิดต่างๆ โดย
จุลินทรีย์ 
          Safety practices in the 
laboratory of biochemistry; Basic 
techniques in biochemical laboratory; 
Isolation and analysis of biomolecules; 
Practical methods in characterization 
of enzymes and enzyme-catalyzed 
reactions, enzyme control and 
kinetics;  Biochemical reactions of 
sugars by microorganisms    

ไม่ม ี ปรับเป็นวิชา 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พื้นฐาน     
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

9.2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน                
            ไม่น้อยกว่า   70   หน่วยกิต 
      วิชาเฉพาะด้านบังคับ          
           ไม่น้อยกว่า   38    หน่วยกติ 
 
4118211  แบคทีเรียวิทยา       3(3-0-6) 
    Bacteriology  
       วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิ ช าบั งคั บ ร่ ว ม : 4 1 1 81 0 3  พื้ น ฐ า น         
จุลชีววิทยา หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite  or Co-requisite: 
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
    ความหมาย ความสำคัญ และ
ขอบข่ายของแบคทีเรียวิทยา ชีววิทยาและ
ความหลากหลายของแบคทีเรีย   สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี อนุกรมวิธาน และ
การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่สำคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเกษตร อาหาร 
อุตสาหกรรม การแพทย์และเทคโนโลยี- 
ชีวภาพ และกรณีศึกษาตัวอย่างท้องถิน่ 
              Definition, importance, and 
scope of bacteriology; Biology and 
diversity of bacteria; Morphology, 
physiology, biochemical, taxonomy, 
and cultivation of bacteria with 
economical, environmental, agricultural, 
food, industrial, medicinal and 
biotechnological importances; Case 
study of samples from local 
biodiversity 
 
 
 

9.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
           ไม่น้อยกวา่   57   หน่วยกิต 
      วิชาเฉพาะดา้นบังคับ    

 ไม่น้อยกว่า  51   หน่วยกิต 
 

ไม่ม ี
 

 

 
 
 

 
 
ปรับเป็นวิชา พื้นฐาน 
จุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบตัิการ    
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118212  ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา  
                                       1(0-3-0) 
     Practical in Bacteriology 
                วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118211 แบคทีเรียวิทยา 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
              Pre-requisite  or Co-requisite: 
4118211 Bacteriology.Or with consent 
of the Microbiology Program Committee 
Board. 
               มาตรการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับแบคทีเรีย
วิทยา รวมถึงวิธีการขั้นพื้นฐานของการ
เพาะเลี้ยง การตรวจพิสูจน์ เช้ือ เทคนิค
ปลอดเช้ือ การลงเช้ือ วิธีการย้อมสี การใช้
กล้องจุลทรรศน์และอื่นๆ ทักษะการปฏิบัติ 
การที่จำเป็นสำหรับการแยกเช้ือ การคัล-
เจอร์  และการตรวจพิสูจน์แบคทีเรียใน    
คัลเจอร์ผสม กรณีศึกษาปัญหาในท้องถิน่ 
                 Safety practice in laboratory 
of bacteriology; Introduction to the 
principles and basic laboratory 
methods including basic methods of 
culturing, identifying, and handling of 
bacteria aseptic techniques, streak 
plating, staining methods, microscopy 
and others; Laboratory skills acquired 
to isolate, culture and identify an 
unknown mixture of bacteria; Case 
study of local issues 
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับ เป็นวิชา พื้นฐาน 
จุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ     
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118213  ราวิทยา     3(3-0-6) 
    Mycology  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิ ช า บั งคั บ ร่ ว ม : 4 1 1 8 1 0 3  พื้ น ฐ า น         
จุลชีววิทยา หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite or Co-requisite: 
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
               ความหมาย ความสำคัญ และ
ขอบข่ายของราวิทยา ชีววิทยาและความ
หลากหลายของรา  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธานการเพาะเลี้ยงและ
บทบาททางนิเวศวิทยา  ความสำคัญของรา
ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น และราที่สำคญัทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม      
การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ และกรณี 
ศกึษาตัวอย่างท้องถิ่น 
              Definition, importance, and 
scope of mycology; Biology and 
diversity of fungi; Their morphology, 
physiology, life cycles, taxonomy, 
cultivation and ecological impact; 
Fungal importance to lives; Fungi 
with economical, environmental, 
agricultural, food, industrial, medicinal 
and biotechnological importances; 
Case study of samples from local 
biodiversity 

ไม่ม ี
 

ปรับ เป็นวิชา พื้นฐาน 
จุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ     

4118214  ปฏิบัติการราวิทยา   1(0-3-0) 
    Practical in Mycology 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118213 ราวิทยา หรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จุลชีววิทยา 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชา พื้นฐาน 
จุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ     
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

               Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118213 Mycology. Or with consent 
of the Microbiology Program 
Committee Board. 
               มาตรการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการราวิทยา วิธีการพื้นฐานของ
การปฏิบัติการเช้ือรา การเก็บและการขนส่ง
ตัวอย่างเช้ือรา การเก็บรักษาและการจัดการ
ตัวอย่างสำหรับการศึกษาเห็ดรา การเพาะ- 
เลี้ยงเช้ือราเพื่อศึกษาโครงสร้างและการ
เจริญเติบโต การคัดแยก การเพาะเลี้ยง และ
การตรวจพิสูจน์เช้ือราทั่วไปๆ เช้ือราก่อโรค
ผิวหนังและเชือ้ราทีส่ำคัญในท้องถิ่น 
              Standard safety practice in 
laboratory of mycology; Basic 
laboratory methods in mycology; 
Collection and transportation of 
fungal samples, storage and processing 
of samples for mycological studies;   
Culturing fungi for studying structure 
and growth;  Isolation, cultivation 
and identification of simple fungi, 
superficial mycoses and locally 
important fungi 
4118215  จุลินทรีย์ยูคาริโอตและปรสิต 
              วิทยา                 3(3-0-6) 
    Eukaryotic Microbes and 
              Parasitology  
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118103 พืน้ฐานจุลชีววิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 

ไมม่ ี
 

ปรับเนื้อหาและช่ือวิชา 
- เนื้ อ ห า จุ ลิ น ท รี ย์           
ยู ค าริ โอต  อยู่ ใน วิ ช า 
พื้นฐานจุลชีววิทยาและ
ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
ปฏิบัติการ 
- เนื้อหาปรสิตวิทยา อยู่
ในวิชาจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์                      
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

            ชีววิทยา เทคนิคศึกษาวิเคราะห์ 
ความหลากหลายและประเภทของจุลินทรีย์
ยูคาริโอตและปรสิต โครงสร้าง หน้าที่  
วิ วัฒ นาการและยู ค าริ โอต เซลล์ เดี่ ย ว 
ประกอบด้วยโปรโตซัว  ราและสาหร่าย
เซลล์เดี่ยว อิทธิพลของจุลินทรีย์ยูคาริโอต
ต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับปรสิตวิทยา ความสำคัญ 
ก า ร จั ด จ ำ แ น ก ป ร สิ ต   โป ร โ ต ซั ว , 
Nemathelminths กลไกการก่อโรค การ
ป้องกันและการควบคุม กรณี ศกึษาตวัอย่าง
จากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ท้องถิ่น 
              Biology and techniques as 
related to eukaryotic diversity and 
types, and parasite; Structure, 
functions, and evolution of unicellular 
eukaryotic organisms, including protozoa, 
microbial fungi and unicellular algae;  
Natural impact of eukaryotic microbes 
on human, animals, plants, and 
environment; Introduction to Parasitology 
with emphasized on definition of 
parasitological terms, and classification 
of parasites; Parasitic protozoa, 
nemathelminths; Diagnostic procedures 
of parasites;   Prevention and control 
of parasites;  Case study of samples 
from local biodiversity 
4118217  นเิวศวิทยาของจุลินทรีย์และ 
              การชีวบำบัด      3(3-0-6) 
    Microbial Ecology and  
              Bioremediation  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบั งคั บ ร่ วม : 4118103 จุ ล ชี ววิทย า
พื้ น ฐาน  หรื อตามความ เห็ นชอบของ

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชา พื้นฐาน 
จุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัตกิาร                      
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
            พื้นฐานนิเวศวิทยา ความสำคัญ 
ขอบ ข่ ายและ เทคนิ คศึ กษาวิ เค ร าะห์
นิ เวศวิทยาของจุลินทรีย์  บทบาทและ
ปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในดิน อากาศ น้ำ 
และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุม 
วิธีการวัด การวิเคราะห์และการตรวจสอบ 
ปัจจัยและกระบวนการทางชีวเคมีที่มีผลต่อ
การเติบโตของจุลินทรีย์ บทบาทจุลินทรีย์
ในวัฏจักร ของสารสำคัญ ในธรรมชาติ    
บทบาทของจุลิ นท รีย์ ในการ ชีวบำบั ด  
กรณีศึกษาตัวอย่างจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทอ้งถิ่น   
            Foundation of ecology; 
Importance, scope and techniques 
for study and analysis of microbial 
ecology; Role and interaction of 
microorganisms in soil, air, water, and 
sewage processes, including methods 
of measurement and detection; 
Factors and biochemical processes 
affecting microbial growth; Roles of 
microbes in cycles of important 
elements in nature; Role of 
microorganisms in bioremediation;   
Case study of samples from local 
biodiversity 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118218  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของ 
              จลุินทรียแ์ละการชีวบำบดั                           
                                       1(0-3-0) 
    Practical in Microbial 
             Ecology and Bioremediation 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บั งคั บ ร่ วม : 4118217 นิ เวศ วิท ย าขอ ง
จุลินทรีย์และการชีวบำบัด หรือตามความ
เห็ นชอบของคณ ะกรรมการหลักสู ต ร      
จลุชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite:  
4118217 Microbial Ecology and 
Bioremediation. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
 ขั้นตอนปฏิบัติการเพื่อการตรวจ 
สอบการปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของจุลนิทรีย์ตอ่ 
จุลินทรีย์ พืช สัตว์ เช้ือราและสภาพแวด -
ล้อมในระบบนิเวศ การสังเคราะห์ด้วยแสง 
การชีวบำบัด แบบจำลองจุลินทรีย์ในระบบ
นิเวศ และ Symbiosis รวมถึงการเตรียม
อาหารเลี้ยงเช้ือ เพื่ อคัดแยกฟังไจ และ
แบคทีเรียจากดนิ การวิเคราะห์โคลฟิอร์มใน
น้ำ และเทคนิค Most Probable Number 
(MPN) สำหรับจุลินทรีย์รีดิวซ์ซัลเฟต และ
การชีวบำบดั 
            Laboratory protocols examining 
various interactions of microbes to 
microbes, plants, animals, fungi and 
environment in the ecosystem; 
Production of photosynthesis, 
bioremediation, modeling and 
symbiosis, including preparation of 
selective media for isolation of fungi, 
actinomycetes and bacteria from 
soil, water analysis for coliforms and 

ไมม่ ี
 

ปรับ เป็น วิชา พื้นฐาน 
จุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ                      
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

most probable number technique for 
sulfate-reducers, and bioremediation 
4118219  อนุกรมวิธานของจุลนิทรีย ์    
                                       3(3-0-6)    
              Microbial Systematics 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118103 พื้นฐานจุลชีววิทยา 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลกัสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite:  
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
 พื้นฐานอนุกรมวิธาน ความสำคัญ 
ขอบข่ายและเทคนิคศึกษาและวิเคราะห์
อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ หลักการการ
จำแนกประเภทจุลินทรีย์ การจัดจำแนก
ประเภทแบคทีเรีย ฟังไจและไวรัส ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและจีโนม
สำหรับการจำแนกและบ่ ง ช้ีชนิ ดของ
จุลิ นทรีย์  และการเก็บรักษาสายพันธุ์
จุลินทรีย์ และกรณีศึกษาตัวอย่างจากความ
หลากหลายทางชีวภาคของทอ้งถิ่น 
             Foundation of Systematics 
and taxonomy; Importance, scope 
and techniques for study and 
analysis of microbial taxonomy; 
Concept of microbial classification; 
Classification of bacteria, fungi and 
viruses; Morphology, physiology and 
genome for classification and 
identification of microorganisms; 
Preservation of microbial strains; 
Case study of local samples from 
local biodiversity 
 

14118212  อนุกรมวิธานและสรีรวิทยา   
                ของจุลินทรีย ์  3(2-2-5) 
     Microbial Determination    
                and Physiology  
                 การจำเเนกจุลินทรีย์  การ
สร้างองค์ประกอบสำคัญของเซลล์จุลินทรีย์ 
การเจริญและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สรีรวิทยาที่
เกี่ยวกับพลังงาน กลไกการควบคุมเมแทบอ
ลิซึม พื้นฐานอนุกรมวิธาน ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาเเละสรีรวิทยาสำหรับจำเเนก
จุลินทรีย์ เทคนิคศึกษาทางอนุกรมวิธานที่
เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา การเก็บรักษาสาย
พันธุ์จุลินทรีย์และศึกษาตัวอย่างท้องถิ่น  
                 Microbial classification,  
the structure and function of 
microbes, growth and factors 
affecting growth, energy physiology 
(energetic), mechanism of metabolism 
controlling; basic  taxonomy, 
characterization of  morphology and 
physiology or microbial classification, 
technique  taxonomy  related to  
physiology; stock of microbial strains 
and case study from local specimens 

1. ปรับช่ือวิชา 
2 .  ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาทั้ งภาษาไทย
และอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118220  ปฏิบัตกิารอนุกรมวิธานของ 
              จุลินทรีย ์      1(0-3-0) 
    Practical in Microbial  
               Systematics 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118219 อนุกรมวิธานของ
จุลิ นทรีย์ ห รือตามความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจลุชีววิทยา 
               Pre-requisite or Co- requisite:  
4118219 Microbial Taxonomy. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
 การฝึกปฏิบัติการทางอนุกรม 
วิธานของจุลินทรีย์  การคัดแยก  สัณฐาน-
วิทยา วิธีการในการบ่งบอกชนิด หลักการ
ทดสอบและขั้นตอนวิธิการเพื่อการบ่งบอก
ชนดิ และการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ 
              Practical exercise in 
Microbial Systematic, in Isolation and 
morphology classification of microbes; 
Principles of tests and methodology 
for microbial identification and 
preservation of microbes 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมในวิชาอนุกรมวิธาน
และสรีรวิทยาของ
จุลินทรีย์  

4118322  ไวรัสวทิยา            3(3-0-6) 
    Virology  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิ ช าบั งคั บ ร่ ว ม : 4 1 1 81 0 3  พื้ น ฐ า น         
จุลชีววิทยา หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา  
                Pre-requisite or Co-requisite:  
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
      ความรู้เบ้ืองต้นของไวรัสวทิยา  
อนุภาค Sub-viral particles, Prions และ  
Viroids โครงสร้างและส่วนประกอบ การ

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์                      
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

จำแนก การติดเช้ือ การเพาะเลี้ยง การแยก
เช้ือและการตรวจสอบชนิด และความ
หลากหลายของไวรัสแบคทีเรียและไวรัส 
อิทธิพลของไวรัสต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ประโยชน์
และโทษของไวรัส 
              Introductory to Virology;  
Subviral particles, prions and viroids;   
Structures and composition; Taxonomy, 
infection, cultivation, isolation and 
identification, and diversity of 
bacteriophages and viruses;  Impact 
of viruses to other livings; Benefits 
and harms of viruses 
4118325  สัมมนาทางจุลชีววิทยา  
                                       1(1-0-2) 
   Seminar in Microbiology 
              ข้อกำหนด: ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
             Prerequisite: Consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
              สัมมนาวิจัย รายงานปริทัศน์
หรือปัญหาทางจุลชีววิทยาที่เป็นปัจจุบัน
และตามความสนใจ การเขียนรายงาน
วิชาการในรูปของรายงานทางวิทยาศาสตร์
และการนำเสนอ การเตรียมและการ
นำเสนอเค้าโครงวิจยั 
           Seminar on self-interested 
and updated issues and reports from 
research papers, review articles, or 
other similar problems/issues relating 
to microbiology; Report writing in 
form of scientific reports and 
presentations;   Drafting, writing and 
presenting research proposal 
 

ไม่ม ี ป รั บ เ ป็ น ร า ย วิ ช า
ระ เบี ย บ วิ ธี วิ จั ย แ ล ะ
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118326  ปฏิบัติการสัมมนาทาง   
              จุลชีววิทยา           1(0-3-0) 
              Seminar Workshop in 
              Microbiology   
               วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบั งคับร่วม : 4118325 สัมมนาทาง     
จุลชีววิทยา หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
                Pre-requisite or Co-requisite:  
4118325 Seminar in Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board.  
        ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัย รายงาน
ปริทัศน์หรือปัญหาทางจุลชีววิทยาที่ เป็น
ปัจจุบันและตามความสนใจ โดยวิ ธีการ
จดัการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับห้องเรียน 
เพือ่ให้ได้มาซึ่งรายงานปริทัศน ์หรือเค้าโครง
วิจัยที่มคีุณภาพ เพือ่การนำเสนอตอ่ไป 
              Skills development for 
analysis and debate/discussion of 
self-selected and microbiological 
research report or review by 
organizing class-scaled workshop so 
to obtain a quality report, review/ 
research proposal for presentation 

ไม่ม ี รวมเป็นวิชาระเบียบวิธี
วิ จั ยและสั มมนาทาง  
จุลชีววิทยา 

4118421  พันธุศาสตร์และสรีรวิทยา 
              ของจุลินทรีย์          3(3-0-6) 
    Microbial Genetics and 
              Physiology  
              วิชาที่ตอ้งสอบผ่านกอ่นหรือวิชา
บังคบัร่วม: 4118103 พืน้ฐานจลุชีววิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
              Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118103 Fundamental Microbiology. 

14118213  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
                             3(2-2-5)  
                 Microbial Genetics   

วิช าที่ ต้ อ งสอบ ผ่ าน ก่ อน : 
34118106 พื้นฐานจุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ     

หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 

Pre-requisite: 34118106 
Fundamentals of Microbiology and 

1. ปรับช่ือวิชา 
2 .  ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาทั้ งภาษาไทย
และอังกฤษ 
3. เนื้ อด้ านสรี รวิทยา
ย้ า ย ร ว ม กั บ วิ ช า
อ นุ ก ร ม วิ ธ า น แ ล ะ
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
              สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของ
จุลินทรีย์ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรคาริโอต 
รวมถึงชีววิทยาโมเลกุลและการแสดงออก
ของยีนในโพรคาริโอตและยูคาริโอต หัวข้อท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่  โครงสร้าง   ของเซลล์    
การแบ่งเซลล์ การขนส่งและการขับหลั่ง 
Signal transduction การแปรเปลี่ยนและ
การพัฒนา การเจริญเติบโตและEnergetics  
ของแบคที เรีย  ความหลากหลายของ       
เมแทบอลิซึมของแบคทีเรียและอาร์คียา 
รวมถึงโครงสร้างดีเอ็นเอ โครงสร้างจีโนม 
โครงสร้างโครมาติน ทรานสโปซอนและองค์
ธาตุเคลื่อนที่อื่น การจำลองดีเอ็นเอ การ
ซ่อมดีเอ็นเอ และการรวมดีเอ็นเอ การทำ
แผนที่ ยี นและโครโม โซม  คอนจู เก ชัน 
ทรานส์ฟอร์เมชันและทรานส์ดักชัน กลไก
ของการถอดรหัสและการแสดงออกของยีน 
post-transcriptional RNA processing  
การแปลรหัส  
          Physiology and genetics of 
microorganisms encompassing those 
of structure and function of 
prokaryotic cells, and molecular 
biology and gene expression in 
prokaryotes and eukaryotes;   Related 
topics include cell envelope 
structure, cell division, transport  
and secretion, signaltransduction, 
differentiation and development, bacterial 
growth and energetics, and the 
diversity of metabolic pathways in 
Bacteria and Archaea as well as DNA 
topology, genome structure, and 

Using Equipment. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
                 โครงสร้างและลักษณะสาร
พันธุกรรมของจุลินทรีย์  การจำลองสาร
พันธุกรรม  การซ่อมแซมดี เอ็น เอ การ
แสดงออกและการควบคุมกิจกรรมของยีน 
การกลายพันธุ์ กระบวนการดีเอ็นเอรีคอม
บิเนชันของแบคทีเรีย พันธุวิศวกรรม ชีวสา
รสนเทศ และเทคนิคทางชีวโมเลกุลในการ
จ ำ เ เน ก จุ ลิ น ท รี ย์  เ ช่ น  PCR LAPM 
Sequencing แ ล ะ  Whole genome 
sequcing  เป็นต้น  
               Structures and characteristic 
of genetic materials, genetics of 
synthesis, DNA repair system, 
expression and regulation, mutation, 
DNA recombination; genetics 
engineering bioinformatic and molecular 
technique for microbial identification 
such as PCR, LAPM,  Sequencing  and   
Whole genome sequencing 
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chromatin structure, plasmids, 
recombination and its mechanisms, 
transposons and other mobile 
elements, DNA replication, DNA 
repair and recombination; Gene and 
chromosome mapping; Conjugation; 
Transformation, and transduction;  
Mechanisms of transcription and 
gene expression;  Post-transcriptional 
RNA processing; Translation 
4118423  อิมมูนวิทยา           3(3-0-6) 
   Immunology  
              วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118103 พืน้ฐานจลุชีววิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite:  
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
              พื้นฐานระบบอิมมูน เซลล์และ
อวัยวะในระบบอิมมูน  ประเภทของภาวะ 
อิมมูน แอนติเจนและแอนติบอดี อิมมิวโน-
โกลบูลิน  ปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดี  
คอมพลีเมนต์ ภาวะภูมิไวเกิน  วัคซีนและ
การให้วัคซีน โรคและความผิดปกติของ
ระบบอิมมูน เทคนิคทางอิมมูนและการใช้
ประโยชน ์ 
              Foundation of immune 
system;   Cells and organs in immune 
system;  Types of immunity;  Antigen 
and antibodies;  Immunoglobulins;   
Antigen-antibody reaction; Complements; 
Hypersensitivity; Vaccines and 
Immunisation; Diseases and disorders 
of immune system; Immunological 

ไม่ม ี ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 1                     
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techniques and applications 
4118424  ปฏิบัตกิารอิมมูนวิทยา      
                                       1(0-3-0) 
     Practical in Immunology 
     วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118423 อิมมูนวิทยา หรือ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
                Pre-requisite  or Co-requisite: 
4118423 Immunology. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board. 
                 วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
สำหรับพัฒนาประสบการณ์ และทักษะทาง
ห้องปฏิบัติการ ในเทคนิคอิมมูนวิทยา เพื่อ
ใช้สำหรับการวิจัยและการวินิจฉัย การสร้าง
อิมมูน และเอาเลือดจากสัตว์ทดลอง การ  
ไตเตรท การทำให้บริสุทธิ์ อิมมูโนโกลบิวลิน
บริสุ ท ธิ์  เท คนิ คการแพร่ ก ระจาย เจล 
Immunoelectrophoresis, ก า รแ ย ก ช้ิ น 
อิ ม มู โ น โ ก ล บิ ว ลิ น โ ด ย เ อ น ไ ซ ม์                         
Affinity column chromatography, 
Hemagglutination,Hemagglutination 
inhibition, ELISA, Immuno- fluorescence 
และ เทคโนโลยีไฮบริโดมา ปฏิสัมพันธ์
แอน ติ เจน -แอน ติ บอดี  ก ารออกแบ บ 
Immunoassay   ระบบตรวจจับและการ
ประยุกต์ เอนไซม์ สารเรืองแสงและสาร
ฟลูออเรสเซนต์ ในปฏิกิริยาทางอิมมูนวิทยา
และซิโรโลยี 
                Practice of methods and 
protocols for developing laboratory 
experience and skill in 
immunological techniques used for 
research and diagnosis; Immunization 
and bleeding of lab animals; titration; 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 1                      
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and  purification  of immunoglobulin; 
gel diffusiontechniques; Immuno- 
electrophoresis; enzymatic cleavage 
of immunoglobulins, Affinity column 
chromatography;Hemagglutination; 
Hemagglutination inhibition; ELISA; 
immunofluorescence; Hybridoma 
technology; Antigen-antibody 
interactions; Immunoassay design; 
Detection systems and applications 
of enzyme, luminescent and 
fluorescent assays in immune and 
serological reactions 
4118427  วิจัยทางจุลชีววิทยา 1*    
                                       2(0-4-2) 
  Research in Microbiology 1* 
  ข้อกำหนด: ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสตูรจุลชีววิทยา 
             Prerequisite: Consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
             วิจัยประเด็นท้ องถิ่นทางจุล -  
ชีววิทยาด้วยตนเอง การเตรียมและนำเสนอ
โครงการวิ จั ย  ก ารทบ ทวนแล ะ เขี ยน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการ
วิจัย  การดำเนินการวิจัย และการนำเสนอ
รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจัย 
              Research on self-interested 
and local issues in Microbiology; 
Preparation and presentation of 
research project; Review and writing 
of related literatures;  Research 
experimental design; Conducting 
research and presenting progress of 
research project 
 

14118416  โครงงานทางจุลชีววิทยา                               
                             3(0-6-3)   

Project in   Microbiology  
               วิ ช าที่ ต้ อ งส อบ ผ่ าน ก่ อน : 
14118315  ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทาง 
จุลชีววิทยา หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
              Pre-requis i te:  14118315 
Methods in Microbiology research. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
                วิจัยในประเด็นทางจุลชีววิทยา
ภายใต้ การดู แลของอาจารย์ที่ ปรึกษา                          
การดำเนินการวิจัย สรุปและเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์  การนำเสนอ/เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
                 Research issues in 
microbiology under supervision of 
advisor; continually conducting 
research, summation and writing 
complete research report, 
presenting/publication research work 

1. ปรับช่ือวิชา 
2. ป รั บ เนื้ อ ห า แ ล ะ
คำอธิบายรายวิชาทั้ ง
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 
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4118428  ปฏิบัติการวิจัยทาง 
              จุลชีววิทยา 1*       1(0-3-0) 
              Research Workshop in 
              Microbiology 1* 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118427 วิจยัทางจลุชีววิทยา 1  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลกัสูตรจุลชีววิทยา 
    Pre-requisite or Co-requisite:  
4118427 Research in Microbiology 1. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
               การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การระดับห้องเรียน เพื่อประสิทธภิาพสูงสุด
ของการเข้าถึงประเด็นวิจัยทางจุลชีววิทยา
ของท้องถิ่นด้วยตนเอง การเตรียม และ
นำเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการทบทวน
และเขียนวรรณ กรรมที่ เกี่ ยวข้อง การ
ออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย และ
การเสนอรายงานความ ก้ าวหน้ าขอ ง
โครงการวิจัย 
                Organizing the classroom-
scaled workshop of self-interested 
and local issues in Microbiology to 
increase at most the effectiveness in 
preparing and presenting research 
project, in reviewing and writing of 
related literatures, as well as 
research experimental design and in 
conducting research and presenting 
research project progress 

ไม่ม ี ป รั บ ร ว ม กั บ วิ ช า
โครงงานทางจุลชีววิทยา                                

4118429  วิจัยทางจุลชีววิทยา 2*     
                                       2(0-4-2) 
   Research in Microbiology 2* 
              วิ ช า ที่ ต้ อ ง ส อ บ ผ่ า น ก่ อ น : 
4118427 วิจัยทางจุลชีววิทยา 1 หรือตาม

ไม่ม ี ป รั บ ร ว ม กั บ วิ ช า
โครงงานทางจุลชีววิทยา                                
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จลุชีววิทยา 
            Pre-requisite: 4118427 Research 
in Microbiology 1, Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
   วิ จั ย ป ร ะ เด็ น ท้ อ ง ถิ่ น ท า ง       
จุลชีววิทยาด้วยตนเอง การเตรียม และการ
ดำเนินการวิจัยจนแล้วเสร็จ สรุปและเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  การนำเสนอ
ผลงานวจิัยและเผยแพร่ 
             Research on self-interested 
and local issues in Microbiology; 
Continually conducting research to 
completion; Summation and writing 
complete research report; Presenting 
research work 
4118430  ปฏิบัติการวิจัยทาง     
              จุลชีววิทยา 2*      1(0-3-0) 
              Research Workshop in 
              Microbiology 2* 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118429 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
    Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118429 Research in Microbiology 2. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
              การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระดับห้องเรียน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ
การวิจัยประเด็นทางจุลชีววิทยาของท้องถิ่น
ด้วยตนเองและการดำเนินการวิจัยจนแล้ว
เสร็จ การสรุปและเขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์  การนำเสนอผลงาน วิจัยและ
เผยแพร่อย่างมีประสทิธิภาพ 

ไม่ม ี ป รั บ ร ว ม กั บ วิ ช า
โครงงานทางจุลชีววิทยา                                                        
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              Organizing the classroom-
scaled workshop to maximize effort 
relating to self-interested and local 
issues in Microbiology, and continuity 
in conducting research to completion; 
Summarizing and writing complete 
research report for efficient presentation 
of research work 
4118238  ฮาลาลในจุลชีววิทยาของ 
              อาหารและการสุขาภิบาล*                
                                       3(3-0-6) 
     Halal in Microbiology of 
               Food and Sanitation*  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบั งคับร่วม : 4118235 วิทยาศาสตร์    
ฮาลาลและจุลชีววิทยา หรือ   4118103           
จุลชีววิทยาพื้นฐาน หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลกัสตูรจุลชีววิทยา 
              Pre-requisite or Co-requisite:  
4118235 Halal and Microbiology  or 
4118103 Fundamental Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
             หลักการฮาลาลในจารีตประเพณี    
และหลักศาสนาอิสลาม  ชีววิทยาและ
นิเวศวิทยาของจุลนิทรีย์อาหาร บทบาทและ
ปัจจัยการเจริญ เติบโตในการผลิตและการ
เน่าเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีวิเคราะห์
สำหรับจุลินทรีย์ในอาหาร การเน่าเสียและ
การถนอมอาหาร การหมักและผลิตภัณฑ์
อาหารหมัก จุลชีววิทยาของอาหารกระป๋อง 
จลุินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหารและตัวบ่งช้ีคุณภาพ
ในอาหาร โรคติดเช้ือทางอาหารและโรค
อาหารเป็นพิษ การแปรรูปและการสุขา-    
ภิบาลอาหาร พร้อมหลักการสำคัญในการ
สุขาภิบาล   มาตรฐานและข้อกำหนดจุล

ไม่ม ี ป รั บ ร ว ม เป็ น วิ ช า      
จุลชีววิทยาอาหารและ
การเป็นผู้ประกอบการ  
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ชีววิทยาเกี่ยวกับอาหาร การวิเคราะห์วัสดุ
อันตราย/การควบคุมจุดวิกฤต และข้อ 
กำหนดของ ISO 9000 การควบคุมอาหาร
และพรบ.อาหาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับ
หลกัการฮาลาลในศาสนาอิสลาม 
            Halal concept in Islamic 
culture and doctrine; Biology and 
ecology of food microbes; Role and 
growth factors of microbes in 
production and spoilage of food 
products; Analytic methods for 
microorganisms in food; Fermentation 
and fermented products;   Microbiology 
of canned food; Microbes used as 
foods and an quality indicator of 
food; Food borne diseases and food 
poisoning;  Food processing and 
sanitation with essential principles;  
Microbiological standards and regulations 
of food; Hazard Analysis/Critical 
Control Point and ISO9000 
requirements; Food Control and Act 
in comparing with Halal principle in 
Islam 
4118352  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
                                       3(3-0-6) 
    Industrial Microbiology 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิ ช าบั งคั บ ร่ ว ม : 4 1 1 81 0 3  พื้ น ฐ า น          
จุลชีววิทยา หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสตูรจุลชีววิทยา  
                Pre-requisite or Co-requisite: 
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
   หลักการของเทคโนโลยีกระบวน  

ไม่ม ี ป รั บ ร ว ม เป็ น วิ ช า      
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
และการควบคุมคุณภาพ        
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การชีวภาพ เมแทบอไลท์ขั้นปฐมภูมิและขั้น
ทุติยภูมิ  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเซลล์ที่สำคัญ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การควบคุมกระบวน 
การชีวภาพและการมอนิเตอร์ตัวแปร การ
ผลิตผลติภัณฑ์โดยกระบวนการทางจุลินทรีย์  
การหาสภาวะทีเ่หมาะสม  การคัดเลือก การ
ปรับปรุงสายพันธุ์ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตและการทำให้บริสุทธิ์ การ
ผลิตผลิตภัณฑ์สำคัญโดยจุลินทรีย์ การผลิต
และเทคโนโลยีเอนไซม์ การปรับแต่งทาง
ชีวภาพของผลิตภัณฑ์ตา่งๆ จากจลุินทรีย์ 
              Principles of bioprocess 
technology; Primary and secondary 
metabolites; Biological products from 
cells with biotechnological importance; 
Control of bioprocesses and monitoring 
variables; Product manufacturing by 
using microbial processes; Breed 
optimization,selection, and improvement; 
Factors relating to harvesting and 
purification; Manufacture of important 
products by using microbes;   Production 
and technology of enzymes; 
Biological modification of different 
microbial products 

ไม่ม ี
 

34118106  พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  
                และการใช้เคร่ืองมือ       
                ปฏิบัติการ     6(4-4-10) 
      Fundamentals of 
Microbiology and Using Equipment 
                ความหมาย ความสำคัญ และ
ประวัติของจุลชีววิทยา โครงสร้างและหน้าท่ี            
ของเซลล์โพรคาริโอต และยูคาริโอต การ
สืบพันธุ์และการเจริญของจุลินทรีย์   เม
แทบอลิซึม   การเพาะเลี้ยง  พันธุศาสตร์
ของจุลิ นทรีย์   ความหลากหลายและ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

ประเภทของจุลินทรีย์โพรคาริโอตเเละยูคาริ
โอต นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ บทนำของจุล
ชีววิทยาด้านต่างๆได้เเก่ สิ่งแวดล้อม อาหาร 
อุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันวิทยาและทางการ
แพทย์ การควบคุมจุลินทรีย์ สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์   ปฏิ บั ติ การ
พื้นฐานทางจุลชีววิทยา การใช้เครื่องมือทาง
จุลชีววิทยาและการบำรุงรักษา การจัดการ
และความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตาม
หลักสากล   
                  Definition, importance, 
and history of microbiology;   
structures and functions of 
prokaryotic and eukaryotic cells, 
reproduction and growth of 
microorganisms, microbial metabolism, 
cultivation and microbial genetic, diversity 
and type of prokaryotic and eukaryotic 
microorganisms;  microbial ecology; 
Introduction in  microbiology including  
environmental microbiology, food 
microbiology, Industrial microbiology, 
Immunology and medical microbiology; 
microbial control, antimicrobial, 
microbiology laboratory, using and 
maintenance of microbiology equipment; 
laboratory management and safety   

ไม่ม ี
 

34118207  จุลชีววิทยาทาง 
                การแพทย์ 1    6(4-4-10) 
      Medical Microbiology 1 
                 วิช าที่ ต้ อ งสอบ ผ่ านก่ อน : 
34118106 พื้นฐานจุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
                  Pre-requisite: 34118106 
Fundamentals of Microbiology and 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

Using Equipment.  Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 

โรคติดเช้ือ  เช้ือก่อโรค  การ
ก่ อ โรค และก ล ไก การ เกิ ด โรค ติ ด เช้ื อ  
แหล่งที่มาและการแพร่กระจายของเช้ือ  
การทำให้ปราศจากเชื้อ การทำลายเช้ือ และ
การควบคุมการติ ด เช้ือ การติ ด เช้ือใน
โรงพยาบาล  สารต้านจุลินทรีย์ การใช้ยา
ปฏิ ชีวนะทางคลินิก  การดื้อต่อสารต้าน
จุ ลิ น ท รี ย์  พื้ น ฐ า น ร ะ บ บ ภู มิ คุ้ ม กั น                  
การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการติดเช้ือ  
โรคและความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน เทคนิค
ทางภู มิ คุ้ ม วิทยา วัคซี นและการสร้า ง
ภูมิคุ้มกัน  หลักการและวิธีการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาเบื้องต้น 
            Infectious disease, 
pathogens,  pathogenicity and 
pathogenesis of infectious disease, 
sources and transmission infection; 
sterilization, disinfection and 
infection control; infection in the 
hospital; antimicrobial, antibiotics in 
clinical use, resistance to 
antimicrobial agents; basic of 
immune system, Immune response 
to infection, disease and disorders of 
immune system, vaccine and 
immunization, immunological 
techniques and its application; 
principles and methods of primary 
epidemiological studies. 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

ไม่ม ี
 

34118308  จุลชีววิทยาทาง      
                การแพทย์ 2     6(4-4-10) 
      Medical    
                 Microbiology 2  
                  วิชาที่ ต้ องสอบผ่านก่ อน : 
34118207 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
                   Pre-requisite: 34118207 
Medical Microbiology 1. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board. 
                    ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ ง
จุลินทรีย์ก่อโรคได้เเเก่ เเบคทีเรีย รา ไวรัส
และปรสิตที่สำคัญทางการเเพทย์  ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ การเก็บสิ่งส่งตรวจ  
การวินิจฉัยเช้ือทางห้องปฏิบัติการ  พยาธิ
กำเนิดและพยาธิสภาพของโรคติดเชื้อ  การ
ติดต่อของโรค การป้องกันโรค  การควบคุม
และการรักษาโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค 
เน้นจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดต่างๆ ที่เป็นปัญหา
และตามบริบทท้องถิ่น ปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยาทางการเเพทย์ กรณีศึกษา ประเด็น
ทันสมัยที่ เกี่ยวข้องเเละการศึกษานอก
สถานท่ี 
                Fundamental of microbial 
pathogen  including bacterial fungi  
virus and parasite  imported  to 
medical;  biosafety; sample collection,  
diagnosis, pathogenesis and pathology 
of Infectious disease, transmission, 
prevention, control and treatment 
infectious disease emphasizing 
various pathogenic bacteria related 
to local issues and context; medical 
microbiology laboratory,  case study,   

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

advanced topics in medical 
microbiology and field trip 

ไม่ม ี
 

34118309  จุลชีววิทยา    
                อุตสาหกรรมและการควบคุม     
                คุณภาพ           6(4-4-10) 
      Industrial   
                 Microbiology and         
                 Quality Control  
                  วิชาที่ ต้ องสอบผ่านก่อน : 
34118106 พื้นฐานจุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
                   Pre-requisite: 34118106 
Fundamentals of Microbiology and Using 
Equipment.  Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
                 จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทาง
อุตสาหกรรม  หลักการคัดเลือก การหา
สภาวะที่เหมาะสม การเก็บรักษาสายพันธุ์ 
และการปรับปรุงสายพันธุ์ในอุตสาหกรรม  
พื้ นฐานเอนไซม์  การเปลี่ ยนแปลงทาง
ชีวภาพโดยเอนไซม์จากจุลินทรีย์ เทคโนโลยี
เอนไซม์จากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 
กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ เก็บเกี่ยวผลผลิต และการทำให้
บริสุท ธิ์ ในอุตสาหกรรมจากจุ ลินทรีย์  
หลักการจัดการสุขาภิบาล ความปลอดภัย 
และการประกันคุณภาพตามหลักมาตรฐาน
ทางอุตสาหกรรม ปฏิ บัติการที่ เกี่ยวข้อง 
ป ร ะ เด็ น ส มั ย ให ม่ ท า ง จุ ล ชี ว วิ ท ย า
อุตสาหกรรม และการศึกษานอกสถานท่ี  
                Important microorganisms 
in industry, principles of screening 
and  optimization condition, strain 
stock and stain modifications; 

รายวิชาใหม ่



169 
 

 

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

หมายเหตุ 

fundamental of enzyme,   bioprocesses 
and biotransformation by microbial 
enzyme, microbial enzyme technologies 
and it’s application; fermentation 
processes, kinetic, production, harvesting 
and purification of microbial product 
in industry; principles of sanitation, 
food safety and quality assurance in 
industrial standard; industrial microbiology 
laboratory, advanced topics in 
industrial microbiology and field trip 

ไม่ม ี
 

34118310  จุลชีววิทยาอาหาร    
                และการเป็นผู้ประกอบการ
      6(4-4-10) 
       Food Microbiology and 
Entrepreneurship 
                  วิชาที่ ต้ องสอบผ่านก่อน : 
34118106 พื้นฐานจุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
                  Pre-requisite: 34118106 
Fundamenta l s  o f  Microbiology 
and Using Equipment. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board. 
                   จุลินทรีย์และความสัมพันธ์
ใน อาห าร  ห ลั กการฮ าล าล ในอาห าร 
องค์ประกอบของอาหารที่มีผลต่อการเจริญ
ของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่า
เสียและลักษณะการเน่าเสีย โรคและสารพิษ
จากจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีป้องกันและกำจัด
จุลินทรีย์ในอาหาร วิธีการตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ตามมาตรฐานในอาหาร มาตรฐาน
อาหารทางจุลชีววิทยา การถนอมอาหาร
และแปรรูปทางจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จาก
จุลินทรีย์ การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์จาก

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

จุลินทรีย์เพื่อการค้า ความรู้พื้นฐานแผน
ธุ ร กิ จ  ก ารจั ด ก ารต้ น ทุ น เเล ะราย ได้   
จริยธรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด และ
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
                 Microorganisms and their 
relationship in food; halal principles 
in food; food composition affect ing 
the growth of microorganisms, 
microorganisms causing spoilage and 
spoilage characteristics, diseases and 
microbial toxins in food,  prevention 
methods  and eliminate microbes in 
food;  standards methods  for 
microbiological analysis of food, 
microbiological food standard, food 
preservation and processing in 
microbiology, microbial products 
development and production of 
microbial products for commercial 
purposes; fundamentals of business 
plan, cost and income management, 
business ethics, market analysis and 
product distribution 

ไม่ม ี
 

34118311  อาหารหมักและ 
                เทคโนโลยีการหมัก 
                           6(4-4-10) 
      Fermented       
                Food and Fermentation       
                Technology    
                 วิช าที่ ต้ อ งสอบ ผ่ านก่ อน : 
34118106 พื้นฐานจุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตร      จุลชีววิทยา 
                 Pre-requisite: 34118106 
Fundamentals of Microbiology and Using 
Equipment. Or with consent of the 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

Microbiology Program Committee 
Board. 
                ชนิดของอาหารหมัก ชนิดและ
การเจริญของจุลินทรีย์ ที่ ใช้ ในการหมัก 
ปัจจัยที่มีผลต่อการหมัก การเตรียมการก่อน
ก า ร ห มั ก  ( Upstream processing)  
หลักการ ชนิด และการเตรียมของถังหมัก  
การเก็บ เกี่ ยวผลิตภัณ ฑ์และการทำให้
ผลิตภัณฑ์ บริสุทธิ์  การพัฒนาเพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิตจากกระบวนการหมัก เทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมการหมัก   การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารหมักพื้นบ้านและนานาชาติ  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก   ประเด็น
ทันสมัยที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก  
                  Type of fermented 
foods, type and , growth of bacteria,  
parameters controlled in 
fermentation process, steps involved 
in upstream process; principle, type 
and preparation of bioreactor,  harvesting 
and purification of fermented 
products; development for products 
derived from fermentation, fermentation 
technology; production of local and  
international fermented food,  
Development of fermented food; 
advanced topics  and  case study in 
fermented food product 

ไม่ม ี
 

14118214 กายวิภาคและสรรีวิทยา
สำหรับจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์             3(3-0-6) 

           Anatomy and Physiology        
for Medical Microbiology 
หลักการพื้นฐานทางกายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้าง ตำแหน่ง 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

หน้ าที่   การทำงานของเซลล์  เนื้ อ เยื่ อ 
อวัยวะ และความสัมพันธ์ของอวัยวะใน
ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 

Basic principles of 
anatomy and physiology, structure, 
position functions of cell, tissue 
organs and relationships of organs in 
human body systems    

ไม่ม ี 14118315  ระเบียบวิธวีิจัยและ         
สัมมนาทางจุลชีววิทยา    
3(2-2-5) 

                 Research Methodology 
and Seminar in 
Microbiology 

                 จ ร ร ย า บ ร ร ณ ง า น วิ จั ย        
จุลชีววิทยาและอ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัย การ
ทบทวนและเขียนวรรณกรรม การวางแผน
และออกแบบการทดลอง การนำเสนอ
โครงการวิจัย การนำเสนอข้อมูลของรายงาน
วิ จั ย  ร า ย ง า น ป ริ ทั ศ น์  ปั ญ ห า แ ล ะ
ค วาม ก้ า วห น้ าท างวิ ช าก าร ใน ส าข า               
จุลชีววิทยาที่เป็นปัจจุบันในเชิงวิเคราะห์  
ตามความสนใจ พร้อมทั้ งการนำเสนอ              
และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์                      

Ethics in microbial project 
and reference; research methodology, 
review and writing of related 
literatures, experimental planning 
and design; presentation research 
project, presentation on self-
interested of information updated 
issues current topics and reports from 
research papers, review articles, or other 
similar problems/issues relating to 
microbiology, including presentations 
and submission reports 

รายวิชาใหม ่



173 
 

 

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

หมายเหตุ 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก    
               ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกติ   
              นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา 
โดยต้องยึดตาม แผน ก (การอาหารและ
การเกษตร),   แผน ข (การแพทย์และ
สาธารณสุข) หรือ แผน ค (จุลชีววิทยาขั้นสูง
และเทคโนโลยีชีวภาพ) จนครบหรือไม่ต่ำ
กว่าหน่วยกิต 25 หน่วยกิต โดยเลือกเพียง
แผนเดียวต่อหนึง่กลุ่มเรียน 
 
แผน ก (การอาหารและการเกษตร) 
4118131  อาหารหมักพ้ืนบ้าน*         
                                       2(1-2-3) 
   Folk Fermented Food* 
             พื้นฐานชีววิทยาของจุลินทรีย์    
ประเภท ชนิด ปริมาณ คุณลักษณะ และ
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในอาหารหมักดอง   
การคัดแยก  การ เพาะเลี้ ยงและ   การ
ขยายพันธุ์จุลินทรีย์จากอาหารหมักดอง   
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและรสชาติของ
อาหารหมักดอง  การพัฒนาและการผลิต
อาหารหมักดองเพื่ อการบริโภคเองและ   
การพาณิ ชย์   กรณี ศึกษาตั วอย่ างจาก
ผลติภัณฑ์พืน้บ้าน 
   Foundation in biology of 
microorganisms. Classes, types, density, 
properties, features and benefits of 
microorganisms in fermented foods;   
Isolation, cultivation and propagation 
of microbes from fermented food, 
Factors affecting the quality and taste 
of fermented foods; Development and 
production of fermented foods for 
self-consumption and commercial 
purpose, case study of samples from 
falk product 

วิชาเฉพาะด้านเลือก   
             ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
       
                           
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118132  ยีสต์และผลิตภัณฑ์ 
                             2(1-2-3) 
     Yeast and its products 
     พื้ น ฐาน ชี ววิท ย าขอ งยี ส ต์
ประเภท ชนิด ปริมาณ  คุณลักษณะและ  
ประโยชน์ของยีสต์และผลิตภัณฑ์ การคัด-
แยก การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ยีสต์
จากแหล่งธรรมชาติและผลิตภัณฑ์  ปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์
ยีสต์  การพฒันาและการผลิตผลิตภัณฑ์ยีสต์
เพื่ อ ก ารบ ริ โภ ค เอ งและการพ าณิ ชย์  
กรณศีกึษาตัวอย่างจากท้องถิ่น 
               Foundation in biology of 
yeast, their classes, types, density, 
properties, features and benefits of 
yeast and their products; Isolation, 
cultivation and propagation of yeast 
from natural sources and its 
products; Factors affecting the 
quality and taste of yeast products;   
Development and production of 
yeast products for self-consumption 
and commercial purpose; case study 
of folk and local samples and 
feremented products 

14118323  ยีสตเ์เละยีสตเ์ทคโนโลย ี 
                             3(3-0-6) 
              Yeast and Yeast  
                Technology 
                 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์
ยีสต์ วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ การแยก การ
จัด-หมวดหมู่ และการจำแนกชนิด การเก็บ
รักษาและการปรับปรุงสายพันธุ์ของยีสต์ 
หลักการของกระบวนการหมักโดยยีสต์  
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการหมักโดยยีสต์ 
                 Yeast cell structure and 
function, life cycle, reproduction, 
isolat ion, class i f icat ion and 
ident i f icat ion , storage and 
modi f icat ion of yeast stra ins ;   
principles of yeast fermentation 
process, fermented products from 
yeast          

1. ปรับช่ือวิชา 
2 .  ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาทั้ งภาษาไทย
และอังกฤษ 
3. เปลี่ยนแปลงจำนวน
หน่วยกติ 

 

4118133  จุลินทรียใ์นผลิตภัณฑ์นม 
                                      2(1-2-3) 
    Microbes in Dairy 
              Products 
              พื้นฐานชีววิทยาของจุลินทรีย์  
ประเภท ชนิด ปริมาณ คุณลักษณะ และ
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นม การ
คัดแยก การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์
จุลินทรีย์จากผลิตภัณฑ์นม ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์นม การ
พัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อการ

14118218  จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์นม 
                  3(2-2-5) 
               Microbes and Dairy  
                Products 
                สมบั ติของนม จุลินทรีย์ ใน
น้ำนม และการเน่าเสียของน้ำนมที่เกิดจาก
จุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
นมชนิดต่างๆ การผลิต สขุาภิบาล มาตรฐาน
การผลิตและการควบคุมคุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์นม เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์นม 

1. ปรับช่ือวิชา 
2 .  ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาทั้ งภาษาไทย
และอังกฤษ 
3. เปลี่ยนแปลงจำนวน
หน่วยกติ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

บริโภคเองและการพาณิชย์  กรณีศึกษา
ตัวอยา่งจากท้องถิ่น 
              Foundation in biology of 
microorganisms, their classes, types, 
density, properties, features and 
benefits of microorganisms in dairy 
products;  Isolation, cultivation and 
propagation of microbes from dairy 
products; Factors affecting the 
quality and taste of dairy products;   
Development and production of 
dairy products for self-consumption 
and commercial purpose, case study 
of local samples 

                  Milk properties, milk 
microbes and milk spoilage caused 
by microbes; microbes used in the 
production of various dairy products, 
sanitation production, production 
standards and quality control of 
dairy products; new technology 
related to dairy products 

4118134  เห็ดบริโภค            2(1-2-3) 
   Edible Mushrooms 
   พืน้ฐานชีววิทยาของเห็ดและเห็ด
บริโภค ประเภท ชนิด การแพร่กระจาย 
คุณลักษณะ และประโยชน์ของเห็ด  การ
สำรวจหา การคัดแยก การเพาะเลี้ยงและ
การขยายพันธุ์เห็ดปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
และรสชาติของเห็ด การพัฒนาและการผลิต
เห็ดการบริโภคเองและการพาณิชย์ กรณี 
ศึกษาตัวอย่างจากท้องถิน่ 
              Foundation in biology of 
mushrooms and edible mushrooms,   
their classes, types, distribution, 
properties, features and benefits of 
mushrooms.; Isolation, cultivation 
and propagation of mushrooms;   
Factors affecting the quality and 
taste of mushrooms; Development 
and production of mushrooms for 
self-consumption and commercial 
purpose;  case study of samples 
from local biodiversity 

14118219  เห็ดและการแปรรูป       
                  3(2-2-5) 
                 Mushrooms and   
                 Processing   
                 พื้นฐานชีววิทยาของเห็ด  การ
เพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เห็ด ประโยชน์
ขอ งเห็ ด  ก ารพั ฒ น าและการแป รรู ป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ศึกษานอกสถานท่ี  
                  Foundation in biology of 
mushrooms, cultivation and propagation 
of mushrooms, benefits of mushrooms; 
development and processing 
mushrooms production, field trip   

1. ปรับช่ือวิชา 
2 .  ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาทั้ งภาษาไทย
และอังกฤษ 
3. เปลี่ยนแปลงจำนวน
หน่วยกติ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118235  วิทยาศาสตร์ฮาลาลและ 
              จลุชีววิทยา*      2(1-2-3) 
   Halal Science and 
             Microbiology* 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด
และหลักคำสอนฮาลาล/ฮารอมของอิสลาม 
โดยเปรียบเทียบกับปรัชญาทางวิทยาศาสตร์
และจุลชีววิทยา รวมทั้งการประยุกต์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรม ยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษาปัญหาใน
ท้องถิน่ 
              Introduction to Islamic 
concept and doctrine of Halal/Haram 
in  contrasting  with  philosophy  of  
science  and  microbiology  with 
applications in food, industrial, 
pharmaceutical, and biotechnological 
products, case study of local issues 

ไมม่ ี
 

ปรับออก 

4118236  ฮาลาลและความปลอดภัยทาง 
              จุลชีววิทยา*          3(3-0-6) 
    Halal and Microbiological 
              Safety*  
               วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบั งคับร่วม : 4118235 วิทยาศาสตร์      
ฮาลาลและจุ ล ชี ว วิทยาหรือ  4118103     
จุลชีววิทยาพื้นฐาน หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสตูรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite or Co-requisite: 
4118235 Halal Science and Microbiology 
or 4118103 Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
 คุณภาพฮาลาลและจุลชีววิทยา
ของอาหารและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและ
ข้อปฏิบัติทางจุลชีววิทยาของอาหารและ
ผลิตภัณฑ์  หลักการและการปฏิบัติของ

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อ าห ารแ ล ะ ก าร เป็ น
ผู้ประกอบการ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

คุณ ภ าพ ท างจุ ล ชี ว วิท ย าแล ะฮ าล าล   
ขั้นตอนที่ใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาและฮาลาล กรณีศึกษา
ตวัอย่างในท้องถิ่น 
              Fundamental Microbiology 
Halal and Microbiological quality of 
food and products based on 
Microbiological standards and 
Regulations of food and products; 
Principles and practice of Halal and 
Microbiological quality; Protocols 
used for investigating Halal and 
Microbiological quality; Case study of 
local samples 
4118237  ปฏิบัติการฮาลาลและความ 
              ปลอดภัยทางจุลชีววิทยา*        
                                       1(0-3-0) 
     Practical in Halal and 
               Microbiological Safety* 
     วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118236 ฮาลาลและความ
ปลอดภัยทางจุลชีววิทยา หรือตามความ
เห็ นชอบของคณ ะกรรมการหลั กสู ต ร      
จลุชีววิทยา 
                Pre-requisite or Co-requisite:  
4118236 Halal and Microbiological 
Safety. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board.          
              ปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบ
คุณภาพฮาลาลและจุลชีววิทยาของอาหาร
และผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและข้อปฏิบัติ
ทางจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑ์ 
ขั้นตอนปฏิบัติการสำหรับการตรวจคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาและฮาลาลในตัวอย่างใน
ท้องถิน่ 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อ าห ารแ ล ะ ก าร เป็ น
ผู้ประกอบการ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

              Practical exercises for 
comparative study of Halal and 
Microbiological quality of food and 
products based on Microbiological 
Standards and Regulations of Food 
and Products, Protocols used for 
investigating Halal and Microbiological 
quality, case study of local samples 
4118239  ปฏิบัติการฮาลาลใน 
              จุลชวีวิทยาอาหารและ 
              การสุขาภิบาล*      1(0-3-0) 
              Practical in Halal in  
             Microbiology of Food and 
              Sanitation* 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิ ช า บั ง คั บ ร่ ว ม : 4118238 ฮ า ล า ล ใน       
จุลชีววิทยาอาหารและการสุขาภิบาล หรือ
ตามความเห็นชอบของคณ ะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118238 Halal in Microbiology of 
Food and Sanitation. Or with consent 
of the Microbiology Program 
Committee Board. 
      ความปลอดภัยในการปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปฏิบัติการของ
วิ ธีการ/ขั้ นตอนที่ จะ ช่วยให้ มี ก ารเพิ่ ม
ประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและทักษะ
ทางจุลชีววิทยาอาหาร วิธีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ ใช้ในการวิเคราะห์ทาง           
จุลชีววิทยาของอาหารและระบุลักษณะของ
จุลินทรีย์กลุ่มสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเน่า
เสียของอาหาร โรคที่เกิดจากอาหารและ
อาหารหมักแหนม  ความสามารถในการ
เลือกใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยา เพื่อกำกับ
ดูแลและควบคุมคุณภาพ  การใช้เทคนิค

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ         
การควบคมุคุณภาพ        
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาที่เฉพาะเจาะจง
สำหรับประเมินปริม าณ และชนิดของ
จุลินทรีย์ก่อการเน่าเสียหรือเช้ือโรคทาง
อาหาร การประเมินผลกระทบของวิธีแปร
รูปที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและความอยู่
รอดของ เช้ือจุลินทรีย์  ปฏิ บัติการเพื่ อ
ตรวจสอบอาหารฮาลาลตามมาตรฐาน
อาหารฮาลาลในหลักการอิสลาม 
             Safety practice in Microbiology 
Laboratory; Practice of methods/ 
protocols to assist maximizing 
laboratory experience and skill in 
food microbiology;  Laboratory 
methods used in the microbiological 
analysis of foods, and with the 
identifying characteristics of the 
major groups of microorganisms 
associated with food spoilage, 
foodborne disease, and food 
fermentations; Practice of microbiological 
techniques currently employed in 
regulatory, quality control and 
research laboratories, performance of 
specific microbiological analyses of 
foods to assess numbers andkinds of 
spoilage organisms or foodborne 
pathogens, evaluation of the effects 
of several processing methods on 
growth and survival of microorganisms; 
Practical exercise for investigating 
Halal foods based on Halal Standard 
in Islam 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118353  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
              อุตสาหกรรม          1(0-3-0) 
              Practical in Industrial 
              Microbiology 
              วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บั ง คั บ ร่ ว ม :  4118352 จุ ล ชี ว วิ ท ย า
อุตสาหกรรม หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite or Co- requisite:  
4118352 Industrial Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
   ความปลอดภัยของการปฏิบัติ 
การ สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  การ
ฝึกปฏิบัติสำหรับเทคโนโลยีกระบวนการ
ชีวภาพ รวมถึงสารเมแทบอไลท์ปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ และผลิตภัณฑ์ที่สำคัญทางเทคโน-
โลยีชีวภาพ การสร้างวิธีการทดลอง เพื่อ
ตรวจสอบสภาวะเหมาะสมของกระบวนการ
ผลติทางชีวภาพและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์และ
การทำให้บริสุทธิ์ การออกแบบ การควบคุม
และการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพ ระดับห้องปฏิ บัติการ ขั้นตอน
ดำเนินการ สำหรับการผลิตชีวภาพและ
เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ ข อ งเอ น ไซ ม์ แ ล ะ
สารชีวภาพอื่นๆ 
              Safety practice of Microbiology 
laboratory; Practical exercises for 
bioprocess technology; primary and 
secondary metabolites, and important 
biotechnological products; Experimental 
set up to determine optimal 
conditions of bioprocesses, and 
product harvesting and purification;  
Laboratory-scaled bioreactor design, 
control and operation; Protocols for 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและการ
ควบคุมคุณภาพ        
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

bioproduction and biotechnology of 
enzymes and other bioproducts 
4118440  การควบคุมคุณภาพอาหาร 
              และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
              ฮาลาล                 3(3-0-6) 
    Quality Control of Halal 
              Food and Industrial 
              Products*  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิ ช า บั ง คั บ ร่ ว ม :  4118103 พื้ น ฐ า น         
จุ ล ชี ว วิท ยา ห รื อ  4118238 ฮ าลาล ใน      
จุลชีววิทยาของอาหารและการสุขาภิบาล 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite or Co-requisite:  
4118103 Fundamental Microbiology 
or 4118238 Halal in Microbiology of 
Food and Sanitation. Or with consent 
of the Microbiology Program Committee 
Board. 
    ปรัชญาและรากฐานของการ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพระบบ
คุณภาพ และระบบบริหารจัดการอาหารฮา
ลาล พื้นฐานสถิตแิละวิธีการของการควบคุม
คณุภาพและการพัฒนาคุณภาพ จุดประสงค์ 
ความสำคัญ หลักการ วิธีการและเทคนคิการ
ควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม เพื่อให้มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานที่กำหนด การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต  เครื่องมือ เทคนิค
และระบบการควบคุมคุณภาพที่ประยุกต์ใน
การอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหา 
                Philosophy and foundation 
of the quality control (QC);  Quality 
Control and Total Quality System 
(TQS); Halal food management 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและการ
ควบคุมคุณภาพ        
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

system; Fundamental in statistics and 
methods for quality control and 
development, Objectives, principles, 
methods and techniques in food and 
industrial product quality control as 
to meet the set quality standards;  
Product design and manufacturing 
processes, tools, techniques and 
quality control systems applying to 
industries and problem resolutions 
4118441  ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ 
              อาหารและผลิตภัณฑ ์
             อุตสาหกรรมฮาลาล* 1(0-3-0) 
    Practical for Quality 
              Control of Halal Food 
              and Industrial Products* 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบั งคั บ ร่ วม : 4118440 ก ารควบคุ ม
คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฮ าล าล  ห รื อ ต าม ค วาม เห็ น ชอบ ขอ ง
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
     Pre-requisite or Co-requisite:  
4118440 Quality Control of Halal 
Food and Industrial Products. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board. 
             ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพอาหาร   
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารและ
ผลิตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม  โดยอ้างอิ งถึง
พระราชบัญญัติมาตรฐานอาหารแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบัน  โดยการใช้เทคนิคพื้นฐานทาง
จุล ชีว วิทยา  ตรวจหาปรสิต ในอาหาร
ปลอดภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงความ
ปลอดภั ยของอาหาร และการจัดการ
คณุภาพอาหารฮาลาล     

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและการ
ควบคุมคุณภาพ        
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

              Safety practice of food 
quality control in laboratory;   
Practical aspects of food and 
industrial products with reference to 
current National Food Standard Act 
using basic techniques of Microbiology 
and bioluminescent for parasites 
detection in food safety, rapid 
method of detecting heavy metals 
based on luminescence inhibition, 
food safety risk analysis, and  Halal 
food quality management 
4118442  จุลชีววิทยาดินและการเกษตร
                            3(3-0-6) 
   Soil and agricultural 
             Microbiology  
              วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118103 จลุชีววิทยาพ้ืนฐาน  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
               พื้นฐานของจุลชีววิทยาดินและ
การเกษตร  ชนิ ด และปฏิ สั มพั น ธ์ของ
จุลินทรีย์ดิน  การวัดค่ าจุ ลินทรีย์ ในดิน  
จลุินทรีย์ดินและบทบาทในวัฏจักรธาตุในดิน 
พยาธิวิทยาเช้ือก่อโรคพืชและโรคพืชและ
การควบคุม   จุลินทรีย์กำจัดแมลงและการ
ใช้ประโยชน์อย่างอื่นจากในภาคการเกษตร  
เทคนิคสำหรับการแยกเช้ือ  การเพาะเลี้ยง
และการเติบโตของจลุินทรีย์ดนิ 
      Overview of soil and 
agricultural microbiology;  Soil microbial 
types and interactions;  Estimation of 

14118317 จุลชีววิทยาการเกษตร  
                                       3(2-2-5) 
           Agricultural Microbiology     

พื้นฐานจุลินทรีย์ทางการเกษตร 
ความสำคัญและบทบาทของจุลินทรีย์ต่อ
การ เกษตร  ชนิ ด และปฏิ สั มพั น ธ์ ของ
จุลินทรีย์ในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับ
จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคพืช การควบคุม
โรคพืชโดยจุลินทรีย์  การใช้ประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ในการเกษตร ชีวภัณฑ์การเกษตร  

Basic of microbial soil, 
Importance and function of 
microorganism in agriculture, type 
and interaction of microbes in soil, 
correlation between plant and 
microorganisms; plant microbial 
pathogen, plant disease control by 
microorganisms, application of 
microorganisms in agriculture 
 
 

1. ปรับชือ่รายวิชา 
2. ปรับเป็นวิชาที่เรียน
ทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

soil microflora;  Microbes and their 
roles in biogeochemical cycles; Plant 
pathology and microbial diseases 
and control; Microbial insecticides 
and other applications in agriculture, 
Techniques for isolation, cultivation 
and growth of soil microbestheir 
roles in biogeochemical cycles; 
Laboratory protocols in plant 
pathology; Proficiency evaluation of 
microbial insecticides; Exercises of 
techniques for isolation, cultivation 
and growth of soil microbes and 
plant pathogens 
4118444  ประเด็นทันสมัยทาง 
             จุลชีววิทยาดินและการเกษตร                            
                                       2(1-2-3) 
   Workshop of Current 
             Topics in Soil and 
             Agricultural Microbiology 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118442 จุลชีววิทยาดินและ
การเกษตร หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118442 Soil and Agricultural 
Microbiology. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
                ก า ร ท ำ ค ว า ม เข้ า ใ จ  คิ ด
วิ เคราะห์  อภิ ปราย  สรุปและนำเสนอ
ประเด็นทันสมัย งานวิจัยหรือบทความ
วิชาการทีน่่าสนใจในปัจจุบันดา้นจลุชีววิทยา
ดินและการเกษตร  
                Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing and 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
การเกษตร 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of Soil and 
Agricultural Microbiology 
4118445  จุลินทรีย์ก่อโรคพืชและสัตว์
                             3(3-0-6) 
     Plant and Animal 
               Pathology 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิช าบั งคั บ ร่ วม : 4118103 จุ ล ชี ว วิทย า
พื้ น ฐาน  หรื อตามความ เห็ น ชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
               บทนำจุลินทรีย์ก่อโรคพืชและ
สัตว์  พัฒนาการของโรคพืชและสัตว์  ปัจจัย
ความรุนแรงของเช้ือโรคพืชและสตัว ์และผล
ต่อโฮสท์ การต้านทานของโฮสท์ต่อเช้ือโรค 
วัฏจักรฟังไจก่อโรคในพืชและสัตว์   โรคพืช
และสัตว์ที่มีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส
และพยาธิ  โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว ระบาด
วิทยา การวินิจฉัยและการป้องกันโรคพืช
และสัตว์          
              Introduction to plant and 
animal pathology; Development of 
plant and animal disease; Virulences 
of plant and  animal  pathogens, and  
their  effect  on  host  plants;     
Plant  and  animal  defenses against 
pathogens; Fungal disease cycles in 
plants and animals; Plant and animal 
diseases caused by bacteria, viruses 
and nematodes; Post-harvest diseases;  
 

ไม่ม ี
 

จุลินทรีย์ก่อโรคพืชปรับ
อยู่ ในวิชา จุลชีววิทยา
การเกษตร  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

Epidemiology, diagnosis and control 
of plant and animal diseases 
4118446  ปฏิบัติการจุลินทรีย์ก่อโรคพืช 
              และสัตว์     1(0-3-0) 
    Practical in Plant and 
              Animal Pathology  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118445 จุลินทรีย์ก่อโรค
พืชและสัตว์ หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสูตรจุลชีววิทยา 
            Pre-requisite  or Co-requisite:  
4118445 Plant and Animal Pathology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
  บทปฏิบัติการสำหรับโรคพืชและ
สัตว์ พัฒนาการของโรคพืชและสัตว์ปัจจัย
รุนแรงและผลกระทบต่อโฮสท์พืชและสัตว์  
ขั้นตอนการตรวจสอบการป้องกัน เช้ือโรค
ของพืชและสัตว์ วงจรโรคของพืชและสัตวท์ี่
มีสาเหตุจากฟังไจ แบคทีเรีย ไวรัส และ
พยาธิ วิธีการในการพิสูจน์โรคหลังการเก็บ
เกี่ยว และปฏิ บัติการทางระบาดวิทยา 
ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและการ 
ควบคุมโรคพืชและสัตว์  
              Practical exercise in plant 
pathology, the development of plant 
disease, virulences of plant pathogens, 
and their effect on host plants; 
Investigation procedures on plant 
defenses against pathogens, disease 
cycles in plants and animals caused 
by fungi, bacteria, viruses and 
nematodes; Procedures for identifying 
post-harvest diseases, and epidemiology; 
Protocol practice in diagnosis and 
control of plant diseases 

ไม่ม ี
 

ปฏิ บั ติ ก ารจุ ลิ น ท รี ย์          
ก่อโรคพืชปรับอยู่ในวิชา 
จุลชีววิทยาการเกษตร  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118447  ประเด็นทันสมัยทางจุลินทรีย์ 
             ก่อโรคพืชและสัตว์    2(1-2-3) 
   Current Topics in Plant 
             and Animal Pathology  
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118445 จุลินทรีย์ก่อโรคพืช
และสั ตว์  หรือตามความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite or Co-requisite:  
4118445 Plant and Animal Pathology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
     ก า ร ท ำ ค ว า ม เข้ า ใ จ  คิ ด
วิ เคราะห์  อภิ ปราย  สรุปและนำเสนอ
ประเด็นทันสมัย งานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่น่าสนใจในปัจจุบันด้านจุลินทรีย์
ก่อโรคพชืและสัตว์ 
            Understanding, critical thinking, 
discussion, summarizing and presentation 
of modern issues, research or 
academic articles of self-interest in 
the field of Plant and animal 
pathology 

ไม่ม ี
 

จุลินทรีย์ก่อโรคพืชปรับ
อยู่ ในวิชา จุลชีววิทยา
การเกษตร  
 

4118448  จุลินทรีย์ควบคุมทางชีวภาพ
                             3(3-0-6) 
    Microbial Biocontrol 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบั งคั บ ร่ วม : 4118103 จุ ล ชี ววิทย า
พื้ น ฐาน  ห รื อตามความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการหลักสตูรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite or Co-requisite:  
4118103 Practical in Fundamental 
Microbiology. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
การเกษตร  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

    พื้นฐานการควบคุมทางชีวภาพ  
สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา นิเวศวิทยา   การ
แยกเช้ือ  การเพาะเลี้ยง  การเติบโตและ
ปัจจัย การพัฒนาสายพันธุ์และ  การเก็บ
รักษาของจุลินทรีย์ที่ใช้หรือมีศักยภาพใน
การใช้ควบคมุทางชีวภาพ 
               Overview of biocontrol; 
Morphology, physiology, ecology, 
isolation, cultivation, growth, control 
and factors, and strain development 
and collection of microbes used or 
with potential uses in biocontrol 
4118449  ปฏิบัติการจุลินทรีย์ควบคุม 
              ทางชวีภาพ           1(0-3-0) 
              Practical for Microbial 
              Biocontrol 

    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118448 จุลินทรีย์ควบคุมทาง
ชี วภ าพ  ห รือต ามความ เห็ นชอบ ของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 

   Pre-requisite or Co-requisite:  
4118448 Microbial Biocontrol. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board. 

    เทคนิคพืน้ฐานและขั้นสูงสำหรับ
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การ
แยกเช้ือ การเพาะเลี้ยง  การเติบโตและ
ปัจจัยและการพัฒนาสายพันธุ์และการเก็บ
รักษาของจุลินทรีย์ที่ใช้หรือมีศักยภาพใน
การใช้ควบคมุทางชีวภาพ 
             Basic and advanced techniques 
for investigating the morphology, 
physiology, ecology, isolation, cultivation, 
growth, control and factors, and 
strain development and collection of 
microbes used or with potential uses 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
การเกษตร  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

in biocontrol 
4118450  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง 
              จุลชีววิทยา*          3(3-0-6)   
   Development of  
              Microbiological Products* 
             ข้อกำหนด: ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
              Prerequisite: Consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board 
    ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต
ผลติภัณฑ์ท้องถิ่นตามความสนใจด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการวิจัย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาอย่างเป็นระบบ 
และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม
และการพาณิชย์ต่อไป  
               Systematic self-interested 
development and production of 
local product(s) by using research, 
scientific process and technologies in 
Microbiology with potentiality for 
further industrial development and 
commercialization           

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อ าห ารแ ล ะ ก าร เป็ น
ผู้ประกอบการ 

4118451  ปฏิบัติการการพัฒนา 
              ผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา 
                                       1(0-3-0) 
             Practical for Development  
            of Microbiological Products* 
             วิ ช า ที่ ต้ อ ง ส อ บ ผ่ า น ก่ อ น : 
4118450  ก ารพั ฒ น าผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ท าง         
จุลชีววิทยาหรือวิชาบังคับร่วม หรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จุลชีววิทยา 
              Pre-requisite  or Co- requisite:  
4118450 Development of Microbiological 
Products. Or with consent of the 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อ าห ารแ ล ะ ก าร เป็ น
ผู้ประกอบการ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

Microbiology Program Committee 
Board. 
              การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับห้องเรียนสำหรับการพัฒนาและ  การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามความสนใจด้วย
ตนเองระยะแรก โดยใช้กระบวนการวิจัย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยา
อย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาต่อยอด
เชงิอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ต่อไป 
             Organizing the classroom-
scaled workshop on the first phase of 
systematic self-interested development 
and production of local product(s) by 
using research, scientific process and 
technologies in Microbiology with 
potentiality for further industrial 
development and commercialization. 
แผน ข (การแพทยแ์ละสาธารณสุข) 
4118254  ช่องปากและจุลชีพ   2(1-2-3) 
    Oral Cavity and Microbes  
    ความรู้ทางชีววิทยา ชีวเคมี  
สรีรวิทยา จุลชีววิทยาและอิมมูนวิทยาของ
ช่องปากและผลกระทบ   ปริศนาจุลินทรีย์
ในช่องปากและคำตอบต่างๆ การตรวจ
ทดสอบและการดู แลสุ ขภาพ ช่องปาก   
กรณีศึกษาตัวอย่างท้องถิน่ 
             Biology, biochemistry, physiology, 
microbiology, and immunology of 
oral cavity and its impact; Microbial 
puzzles of oral cavity and their answers; 
Tests and health care practice for oral 
cavity;  Case study of local samples 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

 

 
ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

411845  จุลชีววิทยาการแพทย์*        
                                       3(3-0-6) 
   Medical Microbiology* 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118103 พื้นฐานจุลชีววิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite:  
4118103  Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
             กลไกการก่อโรคของจุลินทรีย์
และการตอบสนองของโฮสท์ ขั้นตอนวิธี
สำหรับกระบวนการก่อโรคและการต้านทาน
ของโฮสท์ ชีววิทยาของเช้ือก่อโรคในมนุษย์ 
กลไก อาการ การวินิจฉัย การรักษา และ
การป้องกันโรคติดเช้ือ เน้นเช้ือก่อโรคชนิด
ตา่งๆ ทีเ่ป็นปญัหาและตามบริบททอ้งถิน่  
               Mechanisms of microbial 
pathogenesis and host response; 
Pathogenesis and host resistance; 
Biology of pathogens in human; 
Mechanism, symptoms, diagnosis, 
treatment and prevention of 
infectious diseases, emphasizing 
various pathogenic organisms related 
to local issues and context 
 
 
 

34118308  จุลชีววิทยาทาง 
                การแพทย์ 2    6(4-4-10) 
      Medical  
                Microbiology  2 
                วิ ช าที่ ต้ อ งส อ บ ผ่ าน ก่ อ น : 
34118207 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
                Pre-requisite: 3 4 1 1 8 2 0 7 
Medical Microbiology 1. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board. 
                ความรู้พื้นฐานของจุลินทรีย์ก่อ
โรคได้เเเก่ เเบคทีเรีย รา ไวรัสและปรสิตที่
สำคัญทางการเเพทย์ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ การเก็บสิ่งส่งตรวจ  การวินิจฉัยเชื้อ
ทางห้องปฏิบัติการ  พยาธิกำเนิดและพยาธิ
สภาพของโรคติดเช้ือ  การติดต่อของโรค    
การป้องกันโรค  การควบคุมและการรักษา
โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค เน้นจุลินทรีย์
ก่อโรคชนิดต่างๆ ที่ เป็นปัญหาและตาม
บริบทท้องถิ่น ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
ทางการเเพทย์ กรณีศึกษา ประเด็นทันสมัย
ทีเ่กี่ยวข้องเเละการศึกษานอกสถานท่ี 
ฺ           Fundamental of microbial 
pathogen  including bacterial fungi  
virus and parasite  imported  to 
medical;  biosafety; sample collection, 
diagnosis,  pathogenesis and 
pathology of Infectious disease, 
transmission, prevention, control and 
treatment infectious disease emphasizing 
various pathogenic bacteria related 
to local issues and context; medical 
microbiology laboratory,  case study,   
advanced topics in medical 

เพิ่มจำนวนหนว่ยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

microbiology and field trip 
4118456  ปฏิบัติการจุลชวีวิทยาการ 
              แพทย์*                1(0-3-0) 
              Practical in Medical      
              Microbiology*                            
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118455 จุลชีววิทยาการแพทย ์ 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
  Pre-requisite or Co-requisite: 
4118455 Medical Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
   มาตรฐานความปลอดภัยของ
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร จุ ล ชี ว วิ ท ย า ค ลิ นิ ก   
ภาคปฏิบัติสำหรับการตรวจทดสอบกลไก
การก่อโรคของจุลินทรีย์และการตอบสนอง
ขอ งโฮส ท์  ขั้ น ต อ น ใน วิ ธี ก า รส ำห รั บ
กระบวนการก่อโรค การต้านทานของโฮสท์ 
และชีววิทยาของเช้ือก่อ โรคในมนุษย์   
รวมทั้ งกลไก  อาการ  การวินิจฉัย  การ
รักษา และการป้องกัน  โรคติดเช้ือ เน้นเชื้อ
ก่อโรคชนิดต่างๆ ที่ เป็นปัญหาและตาม
บริบทท้องถิน่ 
             Standard safety practice in 
laboratory of Clinical Microbiology; 
Practical procedures for investigating 
mechanisms of microbial pathogenesis 
and host response, pathogenesis, host 
resistance, and biology of pathogens 
in human, as well as mechanism, 
symptoms, diagnosis, treatment and 
prevention of infectious diseases, 
emphasizing various pathogenic 
organisms related to local issues and 
context 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 2 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118457  จุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค                     
                                       3(3-0-6)  
             Diagnostic Microbiology 
  วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118455 จุลชีววิทยาการแพทย ์ 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
 Pre-requisite  or Co-requisite: 
4118455 Medical Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
             วิธีการและเทคนิคสำหรับวินิจฉัย
จุลินทรีย์ก่อโรคที่แยกจากตัวอย่างคลินิก 
วิธีการเก็บและนำส่งตัวอย่างทางคลินิก 
วิ ธีการและเทคนิคการตรวจพิสูจน์ เช้ือ 
สมบัติทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมี
ของจุลินทรีย์ก่อโรคจากตัวอย่างคลินิก เน้น
เช้ือก่อโรคชนิดต่างๆ ที่เป็นปัญหาและตาม
บริบทท้องถิ่น  
             Methods and techniques 
used in diagnosis of pathogenic 
microorganisms isolated from clinical 
samples, Procedures and techniques 
of clinical sample collection, 
transportation and identification,  
Morphological, biological and 
biochemical properties of pathogenic 
bacteria from clinical samples, 
emphasizing various pathogenic 
organisms related to local issues and 
context 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 2 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118458  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาการ  
             วินิจฉัยโรค             1(0-3-0) 
              Practical in Diagnostic  
              Microbiology 
              วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม : 4118457 จุล ชีววิทยาการ
วินิจฉัยโรคหรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118457 Diagnostic Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board.  
             ภาคปฏิบัติการของวิธีการและ
เทคนิคสำหรับวินิจฉัยจุลินทรีย์ก่อโรคที่แยก
จากตัวอย่างคลินิก  ปฏิบัติการสำหรับฝึก
เทคนิควิธีการเก็บและนำส่งตัวอย่างทาง
คลินิก การขนส่ง และการตรวจพิสูจน์เช้ือ 
รวมทั้งสำหรับการตรวจทดสอบสมบัติทาง
สัณฐานวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมีของ
จุลินทรีย์ก่อโรคจากตัวอย่างคลินิก เน้นเช้ือ
ก่อโรคชนิดต่างๆ ที่ เป็นปัญหาและตาม
บริบทท้องถิน่ 
           Laboratory procedures for diagnosis 
of pathogenic microorganisms 
isolated from clinical samples;   
Practical procedures for exercising 
techniques of clinical sample collection, 
transportation and identification, as well 
as for investigating morphological, 
biological and biochemical properties 
of pathogenic bacteria from clinical 
samples, emphasizing various pathogenic 
organisms related to local issues and 
context 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย ์2 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118459  จุลชีววิทยาวิเคราะห ์  
                                       3(3-0-6) 
    Analytical Microbiology 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118103 พื้นฐานจุลชีววิทยา 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสตูรจุลชีววิทยา 
            วิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยพื้นฐาน
ทางจุล ชีววิทยาและการทดสอบทางชีวภาพ
แบบอัตโนมัต ิ การทดสอบคุณภาพ  การหา
ค่าความเข้มข้นต่ำสุดของ การยับยั้ง ข้อ 
ปฏิบัติของ FDA และ GMP การวิเคราะห์
ทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
เทคนิคคัลเลอริเมเตอร์และสเปคโตรโฟโตเม
เตอร์ เทคนิคการแยกสารที่ใช้ในจุลชีววิทยา 
Analytic methodology  based  on  
microbiological  foundation, and 
automated biological tests; Quality 
testing; Determination of minimal 
inhibition concentration, FDA and 
GMP regulations; Qualitative and 
quantitative microbiological analysis, 
Colorimeter and spectrophotometric 
techniques; Separation and isolation 
techniques used in Microbiology 

ไม่ม ี
 
 

ปรับออก 

4118460  ปฏิบัติการจลุชีววิทยา        
             วิเคราะห ์              1(0-3-0) 
             Practical in Analytical  
             Microbiology    
             วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118459 จุลชีววิทยาวิเคราะห์ 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
            Pre-requisite  or Co-requisite: 
4118459  Analytical Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

Program Committee Board.  
 วิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยพื้นฐาน
ทางจุลชีววิทยาและการทดสอบทางชีวภาพ
แบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
เชิ งคุณ ภ าพและ เชิ งป ริม าณ  ขั้ น ตอน
ปฏิบัติการสำหรับการทดสอบโดยสเปคโตร
โฟโตเมเตอร์ เทคนิคการแยกสาร  ที่ใช้ใน 
จลุชีววิทยา 
              Analytical methods based  
on microbiological foundation,  
and automated biological      
tests, qualitative and quantitative 
microbiological analysis;  Protocols 
for techniques associating with 
spectrophotometry, separation and 
isolation used in Microbiology 
4118461  อิมมูนวิทยาประยุกต ์                                           
                                       3(3-0-6) 
  Applied Immunology  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118423 อิมมูนวิทยาหรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จุลชีววิทยา 
            Pre-requisite  or Co-requisite: 
4118423 Immunology. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board.  
  เทคนิคและการใช้ประโยชน์อิม
มูนวิทยาในการวินิจฉัยทางการแพทย์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ   โครงสร้างและฟังช่ัน
ของแอนติบอดี   ประเภทของภาวะอิมมูน 
เซลล์และเนื้อเยื่อของระบบอิมมูน คอมพลี-
เมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนตเิจนแอนติบอดี  
การตรวจหาแอนตบิอดีในการวินิจฉัยโรคติด
เชือ้ 
 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

            Techniques and applications 
of immunology in medical diagnosis 
and biotechnology; Structures and 
functions of antibodies ; Types of 
immunity;  Cells and t issues in  
the immune system ;   Complements ;   
Antigen–antibody reactions;   Detection of 
antibodies in the diagnosis of infectious 
diseases 
4118462  ปฏิบัติการอิมมูนวทิยาประยุกต์                        
                                       1(0-3-0) 
             Practical in Applied  
             Immunology 
             วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118461 อิมมูนวิทยาประยุกต์
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลกัสูตรจุลชีววิทยา 
            Pre-requisite  or Co-requisite: 
411 8 46 1   Applied Immunology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
  ภาคปฏิบัติการสำหรับฝึกปฏิบัติ
เทคนิคและการใช้ประโยชน์อิมมูนวิทยาใน
ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ โครงสร้างและฟังช่ันของ
แอนติบอดี ประเภทของภาวะอิมมูน เซลล์
และเนื้อเยื่อของระบบอิมมูน คอมพลีเมนต์ 
ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี และ
การตรวจหาแอนติบอดใีนการวินิจฉัยโรคติด
เช้ือ 
  Practical procedures for 
exercising the techniques and 
applications of immunology in 
medical diagnosis and biotechnology, 
as well as investigating structures and 
functions of antibodies, types of 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

immunity, cells and tissues in the 
immune system, complements, 
antigen–antibody reactions, and 
detection of antibodies in the 
diagnosis of infectious diseases 
4118463 ประเด็นทันสมัยทางปรสิตวิทยา 
             คลินกิและการวินิจฉัย*            
                                       2(1-2-3) 
   Advanced Topics in  
             Clinical and Diagnostic    
             Parasitology*  
  วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บั งคับร่วม : 4118462 จุล ชีววิทยาการ
วินิจฉัยโรคหรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118462  Diagnostic Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board.  
             การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย 
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันด้านปรสิตวิทยาคลินิกและการ
วินิจฉัย เน้นเช้ือก่อโรคชนิดต่างๆ ที่ เป็น
ปัญหาและตามบริบทท้องถิ่น 
          Understanding, critical thinking, 
discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of clinical and 
diagnostic parasitology, emphasizing  
various pathogenic organisms related 
to local issues and context      
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 2 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118464  จุลชีววิทยาสารต้านจุลชีพ*
                             3(3-2-6) 
              Antimicrobial    
              Microbiology*  
              วิชาที่ตอ้งสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118103 พืน้ฐานจุลชีววิทยา  
 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
                 Pre-requisite or Co-requisite: 
4118103 Fundamental  Microbiology. 
 Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
           หลักการของเคมีบำบัดโดยใช้ยา
ต้านจลุชีพ   ความหมาย ประเภท กลไกการ
ออกฤทธิ์ สเปคตรัมและผลข้างเคียงของยา
ปฏิ ชีวนะ ยาต้านฟังไจและยาต้านไวรัส   
กลไกการต้านยาของจุลินทรีย์   การบำบัด
ด้ ว ย ก า ร ใ ช้ ย า ร่ ว ม    ผ ล ข อ ง  host 
determinants ต่อประสิทธิภาพยาต้านจุล
ชีพ   จุลชีววิทยาของสารต้านจุลชีพจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของทอ้งถิน่ 
           Principles of chemotherapy 
using antimicrobial drugs,   antibiotics, 
antifungal and antivirus drugs; their 
definitions, classification, mode of 
actions, spectrum and side effects;  
Microbial resistance mechanisms;   
Combination therapy; Impact of host 
determinants on efficacy of 
antimicrobials; Microbiology of 
antimicrobials from local biodiversity 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 1 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118465  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสารต้าน   
              จุลชีพ*      1(0-3-0) 
              Practical in Antimicrobial  
              Microbiology* 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บ ังค ับร ่วม : 4118464 จ ุลช ีวว ิทยาสาร  
ต้านจุลชีพหรือตามความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118464 Antimicrobial   Microbiology 
 Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
            การฝึกปฏิบัติเทคนิคการประเมิน
ยาต้านจุลชีพ; ยาปฏิชีวนะ ยาต้านเช้ือรา 
และยาต้ าน ไวรัส  และการตรวจสอบ
สเปกตรัมการออกฤทธิ์ เทคนิคในการคัด
กรองสายพันธุ์ดื้อยาจากตัวอย่างทางคลินิก
และสิ่งแวดล้อม   เทคนิคพื้นฐานและขั้นสูง
สำหรับการคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตสารต้าน  
จุลชีพจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการหา
ค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
รักษาด้ วยการใช้ยาต้ านจุล ชีพร่ วมกัน      
จุลชีววิทยาของสารต้านจุลชีพจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของทอ้งถิน่ 
        Practical exercises in evaluating 
the antimicrobial drugs; antibiotics, 
antifungal and antivirus drugs, and 
their spectrum of actions;   Techniques  
in screening resistant strains of 
microorganisms from clinical and 
environmental samples;  Basic and 
advanced technques for isolating  
antimicrobial producer microbes 
from natural environment, and for 
determining the efficacy and  
effectiveness  of antimicrobial; 

ไม่ม ี ป รั บ เ ป็ น วิ ช า                
จุ ล ชี ว วิ ท ย า ท า ง
การแพทย์ 1 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

Combination therapy; Microbiology 
of antimicrobials from local 
biodiversity 
4118466  ประเด็นทันสมัยทาง 
              จุลชีววิทยาสารต้านจุลชีพ      
                                       2(1-2-3) 
    Advanced Topics in 
Antimicrobial Microbiology  
   วิชาที่ ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
เรียนควบคู่กัน: 4118464 จุลชีววิทยาสาร
ต้านจุลชีพ หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสูตรจลุชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118464 Antimicrobial Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
 การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย 
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันด้านจุลชีววิทยาสารต้านจุลชีพ 
            Understanding,  cr i t ical 
thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self- 
interest in the field of Antimicrobial 
Microbiology 

ไม่ม ี ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 1 
 

4118467  ประเด็นทันสมัยทางวทิยา 
              แบคทีเรียคลินิกและการ 
              วินจิฉัย                2(1-2-3) 
    Advanced Topics in  
              Clinical and Diagnostic  
              Bacteriology 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118457 จุลชีววิทยาการ
วินิจฉัยโรค หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 

ไมม่ ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 2 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118457 Diagnostic Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
  การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย 
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันด้านวิทยาแบคทีเรียคลินิกและการ
วินิจฉัย เน้นเช้ือก่อโรคชนิดต่างๆ ที่ เป็น
ปัญหาและตามบริบทท้องถิ่น 
    Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of Clinical and 
Diagnostic Bacteriology, emphasizing 
various pathogenic organisms related 
to local issues and context 
4118468  ประเด็นทันสมัยทางราวิทยา 
              คลินิกและการวนิจิฉัย                           
                                       2(1-2-3) 
    Advanced Topics in   
              Clinical and Diagnostic  
              Mycology  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118457 จุลชีววิทยาการ
วินิจฉัยโรค หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจลุชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118457 Diagnostic Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board.  
   การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย 
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันด้านราวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย ์2 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

เน้นเช้ือก่อโรคชนิดต่างๆ ที่เป็นปัญหาและ
ตามบริบทท้องถิน่ 
              Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of Clinical and 
Diagnostic Mycology, emphasizing 
various pathogenic organisms related 
to local issues and context 
4118469  ประเด็นทันสมัยทางวทิยาไวรัส 
              คลินกิและการวนิจิฉัย                    
                                       2(1-2-3) 
   Advanced Topics in  
             Clinical and Diagnostic  
             Virology  
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บั งคั บ ร่ วม : 4118457 จุ ล ชี ววิท ยาการ
วินิจฉัยโรค  หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118457 Diagnostic Microbiology. 
 Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
  การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย 
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน
ปัจจุ บันด้านวิทยาไวรัสคลินิกและการ
วินิจฉัย 
              Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of Clinical and 
Diagnostic Virology 
 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 2 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118470  ประเด็นทันสมัยทางอิมมูน   
             วิทยาคลินิกและการวินิจฉัย                   
                                       2(1-2-3) 
              Advanced Topics in  
              Clinical and Diagnostic  
              Immunology 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118423 อิมมูนวิทยา หรือ 
4118461 อิมมูนวิทยาประยุกต์ หรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จลุชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118423 Immunology, or 4118461 
Applied Immunology. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board.  
             การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย 
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันด้าน    อิมมูนวิทยาคลินิกและการ
วินิจฉัย เน้นเช้ือก่อโรคชนิดต่างๆ ที่ เป็น
ปัญหาและตามบริบทท้องถิน่ 
             Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of Clinical and 
Diagnostic Immunology, emphasizing 
various pathogenic organisms related 
to local issues and context 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย ์1 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118470  ประเด็นทันสมัยทางอิมมูน   
             วิทยาคลินิกและการวินิจฉัย                   
                                       2(1-2-3) 
              Advanced Topics in  
              Clinical and Diagnostic  
              Immunology 
    วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118423 อิมมูนวิทยา 
หรือ 4118461 อิมมูนวิทยาประยุกต์ หรือ
ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-
requisite: 4118423 Immunology, or 
4118461 Applied Immunology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board.  
             การทำความเข้าใจ คิด
วิเคราะห์อภิปราย สรุปและนำเสนอ
ประเด็นทันสมัย งานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่น่าสนใจในปจัจุบนัด้าน    อิม
มูนวิทยาคลินกิและการวินิจฉัย เน้นเชื้อก่อ
โรคชนิดต่างๆ ที่เป็นปัญหาและตามบริบท
ท้องถิ่น 
             Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing 
and presentation of modern 
issues, research or academic 
articles of self-interest in the field 
of Clinical and Diagnostic 
Immunology, emphasizing various 
pathogenic organisms related to 
local issues and context 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

แผน ค (จุลชีววิทยาขัน้สูงและเทคโนโลย-ี  
         ชีวภาพ) 
4118171  กล้องจุลทรรศนแ์ละจุลชีพ 
                             2(1-2-3) 
   Microscope and Microbes 
   หลักการ ประเภท ส่วนประกอบ 
การทำงาน และการ ใช้ งาน ของกล้ อ ง
จุลทรรศน์   พื้นฐานชีววิทยาของจุลินทรีย์   
เทคนคิและทักษะการใช้กล้องจุลทรรศนเ์ป็น
เครื่องมือสำหรับสำรวจโลกของจุลินทรีย์
ประเภทต่างๆ  เทคนิคและทักษะ    การ
เตรียม การย้อม และการสังเกตตัวอย่าง
จุลินทรีย์  รวมทั้ งข้อมูล  การบันทึกการ
ถ่ายภาพ และการเขียนรายงานผลจาก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ช้ ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์    
กรณีศึกษาตัวอย่างจากความหลากหลาย
ของท้องถิน่ 
               Principles, types, parts, 
functions and application of 
microscope; Foundation in biology of 
microbes; Techniques and skills in 
using microscopes as tools for exploring 
microbial world; Techniques and skills 
in preparation, staining and observing 
microbial samples as well as 
photographying and writing reports 
from microscopy; Case study of 
samples from local biodiversity 

 
 

ไม่ม ี
 
 
 

 
 

ปรับออก 
 
 
 

4118383  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และ 
             สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์                 
                                       1(0-3-0) 
   Practical in Microbial  
             Genetics and Physiology 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บั งคับ ร่วม : 4118421 พัน ธุศาสตร์และ
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  หรือตามความ

ไม่ม ี 1 . ป รั บ เ ป็ น วิ ช า       
พั น ธุ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
จุลินทรีย์ 
2 . ป รั บ อ ยู่ ก ลุ่ ม วิ ช า
เฉพาะด้านบังคับ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

เห็ นชอบของคณ ะกรรมการหลักสู ต ร      
จุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118421 Microbial Genetics and 
Physiology. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board.  
 ปฏิบั ติ การขั้นตอนวิธีการเพื่ อ
พั ฒ น าป ระส บ ก ารณ์ แล ะทั กษ ะท าง
ปฏิบัติการ ในการตรวจสอบพันธุกรรมของ
เชือ้ Escherichia coli, ไวรัสแบคทีเรีย และ
กลไกของการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของ
โพรคาริโอต   การทดลองในห้องปฏิ บัติ
เกี่ยวกับการกำเนิดกลายพันธุ์ การกลาย
พันธุ์ ทรานสดักช่ัน คอนจูเกชัน ทรานสฟอ-
เม ช่ันการทำแผนที่ ยี น  การวิ เค ราะห์        
complementation, Maxi cell expression  
ของโปรตีนและการควบคุมโดยใช้การหลอม
รวมยีนและโอเปอรอน   การฝึกปฏิ บัติ
เทคนิคการวิเคราะห์ที่ ใช้ ในการศึ กษา
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์และการตรวจสอบ
ทางชีวเคมีตา่ง ๆ 
   Practice of methods to 
develop laboratory experience and 
skill in investigating the genetics of 
Escherichia coli, its bacteriophages, 
and mechanisms of genetic exchange 
among prokaryotes; Laboratory 
experiments on mutagenesis, mutation, 
transduction, conjugation, transformation, 
genetic mapping, complementation 
analyses, maxi cell expression of 
proteins, and regulatory studies using 
gene and operon fusions; Laboratory 
procedures for analytical techniques 
commonly used in bacterial physiology, 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

and some useful biochemical assays 
4118385  ปฏิบัติการไวรัสวิทยา       
                                       1(0-3-0) 
    Practical in Virology  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118322 ไวรัสวิทยา หรือ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลกัสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118322 Virology. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
             ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา  การปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัย การเก็บและการจัดการ
ตวัอย่าง การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ไวรัส
สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนปฏิบัติการสำหรับการ
เจริญเติบโตโฮสท์ การขยายพันธุ์และ   การ
ทดสอบ  ได้แก่  คั ล เจอร์ เซลล์  in vitro 
Infectivity assays, แ ล ะ  cytopathic 
effects, Neutralization assay, Plaque 
Reduction Assay, Syncytia formation 
และอื่นๆ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและ
เทคนิคสำหรับไวรัสวิทยา 
            Introduction to laboratory of 
virology; Safety practice, sample 
collection and handling; Isolation 
and purification of environmental 
viruses; Laboratory protocols for virus 
growth characteristics, host range, 
propagation, and assay including cell 
culture, in vitro infectivity assays, and 
cytopathic effects; Neutralization 
assay; Plaque Reduction Assay; 
Syncytia formation and others; 
Electron microscope and its 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

techniques for virology 
4118472  เทคโนโลยีการหมักและการ 
              ออกแบบ              3(3-0-6)   
   Fermentation Technology  
             and its Design  
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บั งคั บ ร่ ว ม : 4 1 1 8 35 2  จุ ล ชี ว วิ ท ย า
อุตสาหกรรม หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118352  Industrial Microbiology. Or 
with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
             เท ค โน โล ยี ก า ร ห มั ก ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรม ชีววิทยาของจุลินทรีย์ทาง
อุตสาหกรรม  กระบวนการการหมัก  การใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ เท ค โน โ ล ยี ก า ร ห มั ก ใน
อุตสาหกรรม  เทคนิคสเตอริ ไลซ์  การ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การแยกเช้ือและ   
การ เก็ บ รั กษ าสายพั น ธุ์ จุ ลิ น ท รีย์ ท าง
อุตสาหกรรม การพัฒนาหัวเช้ือสำหรับ
กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  การ
ออกแบบถังหมัก รูปแบบการหมักและถัง
หมัก   หลักการของการหมักแบบต่างๆ   
เศรษฐศาสตร์ของการหมักในด้าน    การ
ออกแบบถังหมัก การวัดและการควบคุม
ปัจจั ยต่ างๆ  ทางกระบวนการ ชีวภาพ   
เทคโนโลยีสำหรับการกู้คืนและการกรอง
บริสุทธ์ิผลิตภัณฑ์หมัก  การบำบัดนำ้ทิง้ 
  Fermentation technology in 
industrial scale; Biology of Industrial 
Microorganisms;  Fermentation processes 
and applications in industries; 
Sterilization, microbial growth, isolation 
and strain preservation techniques for 
industrial microorganisms;  Microbial 

34118311  อาหารหมักและ      
                เทคโนโลยีการหมัก 
                           6(4-4-10) 
     Fermented Food 
               and Fermentation  
               Technology    
                วิ ช าที่ ต้ อ งส อบ ผ่ า น ก่ อ น : 
34118106 พื้นฐานจุลชีววิทยาและการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
               Pre-requisite: 3 4 1 1 8 1 0 6 
Fundamentals of Microbiology and 
Using Equipment. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
                ชนิดของอาหารหมัก ชนิดและ
การเจริญของจุลินทรีย์ที่ ใช้ ในการหมัก 
ปัจจัยที่มีผลต่อการหมัก การเตรียมการก่อน
ก า ร ห มั ก  ( Upstream processing)  
หลักการ ชนิด และการเตรียมของถังหมัก  
การเก็บ เกี่ ยวผลิตภัณ ฑ์และการทำให้
ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์  การพัฒนาเพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิตจากกระบวนการหมัก เทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมการหมัก การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารหมักพื้นบ้านและนานาชาติ  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก   ประเด็น
ทันสมัยที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก  
                Type of fermented foods, 
type and growth of bacteria,  
parameters controlled in fermentation 
process, steps involved in upstream 
process; principle, type and 
preparation of bioreactor,  harvesting 
and purification of fermented 

1. ปรับช่ือวิชา 
2. ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชาทั้ งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
3. เพิม่จำนวนหนว่ยกติ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

starter development in industry-scaled 
fermentation;  Bioreactor designs; Types 
of fermentation and fermenters; 
Concepts of different fermentation 
modes;  Fermentation economics 
with respect to fermenter designs 
and fermentation culture and media; 
Measurement and control of 
bioprocess parameters; Recovery and 
purification technologies for 
fermentation products;  Waste water 
treatment 

products; development for products 
derived from fermentation,  
fermentation technology; production of 
local and  international fermented 
food,  development of fermented 
food; advanced topics  and  case 
study in fermented food product 

4118473  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก 
              และการออกแบบ    1(0-3-0) 
    Practical in Fermentation  
              Technology and its  
              Design  
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118472 เทคโนโลยีการหมัก
และ     การออกแบบ  หรือตามความ
เห็ นชอบของคณ ะกรรมการหลักสู ต ร         
จุลชีววิทยา 
  Pre-requisite or Co-requisite, 
4118472 Fermentation Technology 
and its Design. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
             การฝึ กปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
เทคโนโลยีการหมักในระดับอุตสาหกรรม 
ค ร อ บ ค ลุ ม ชี ว วิ ท ย า ข อ งจุ ลิ น ท รี ย์
อุตสาหกรรม เทคนิคขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
สำหรับการฆ่าเชื้อ เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
การแยกและการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
ก าร พั ฒ น าก าร เ ช้ื อ จุ ลิ น ท รี ย์ เริ่ ม ต้ น             
การออกแบบถังหมักชีวภาพ การกู้คืนและ 
เทคโนโลยกีารทำให้บริสุทธิ์และบำบัดน้ำเสีย 

ไม่ม ี
 

ปรับ เป็ น วิชา อาหาร
หมักและเทคโนโลยีการ
หมัก 
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หมายเหตุ 

              Practical exercises related 
to fermentation technology in 
industrial scale, covering biology of 
industrial microorganisms, basic and 
advanced techniques for sterilization, 
microbial growth, isolation and strain 
preservation, microbial starter 
preservation, microbial starter 
development, bioreactor design, 
recovery and purification technologies, 
and waste water treatment 
4118474  ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยี 
              การหมักและการออกแบบ                
                                       2(1-2-3) 
              Advanced Topics in  
              Fermentation    
             Technology and its Design 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118472 เทคโนโลยีการหมัก
และการออกแบบหรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลกัสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118472 Fermentation Technology 
and its Design. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
  การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย 
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน 
ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีการหมักและการ
ออกแบบ 
              Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of Fermentation 

ไม่ม ี
 

ปรับ เป็ นวิชา อาหาร
หมักและเทคโนโลยีการ
หมัก 
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หมายเหตุ 

Technology and its Design 
4118475  เทคโนโลยีจุลินทรีย์และ 
              เอนไซม์                3(3-0-6) 
    Microbial and Enzyme  
              Technology  
               วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิ ช า บั ง คั บ ร่ ว ม :  4118103 พื้ น ฐ า น         
จุลชีววิทยา หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118103 Fundamental Microbiology. 
 Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board.  
   พื้ น ฐ า น เ อ น ไ ซ ม์ วิ ท ย า 
ก ร ะ บ ว น ก า ร  เท ค โน โล ยี แ ล ะ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงทางชีวภ าพ โดย เอนไซม์
จุลินทรีย์ของอาหาร ผลิตภัณฑ์น้ำนม และ
ผลิตภัณฑ์ทาง  การเกษตร   เทคโนโลยี
จุลินทรีย์และเอนไซม์ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปรับแต่ง-ยีน การวิเคราะห์ยีนและการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและการแพทย์ 
รวมถึ งเทค โน โลยี การใช้ป ระโยชน์ ใน
ก า ร เ ก ษ ต ร  ก า ร ชี ว บ ำ บั ด แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
              Fundamental of Enzymology;   
Bioprocesses, biotechnologies and 
biotransformation by microbial 
enzymes in foods, dairy and 
agricultural products; Microbial and 
enzyme technologies involving in 
gene modification, analysis and 
production of pharmaceutical and 
medical products, including uses of 
technologies in agriculture, 
bioremediation and biotechnology 
 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและการ
ควบคุมคุณภาพ        
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หมายเหตุ 

4118476  ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีจุลินทรีย์     
              และเอนไซม์     1(0-3-0) 
    Practical in Microbial and  
               Enzyme Technology  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบั งคับร่วม : 4118475 เทคโนโลยี
จุลิ นทรีย์ และเอนไซม์  หรือตามความ
เห็ นชอบของคณ ะกรรมการหลั กสู ต ร      
จลุชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4 1 1 8 4 7 5  Microbial and Enzyme 
Technology Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
            การฝึกปฏิ บัติสำหรับเอนไซม์
วิ ท ย า   แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ชี ว ภ า พ  
เทคโนโลยีชีวภาพและการเปลี่ยนรูปทาง
ชีวภาพโดยเอนไซม์   ขั้นตอนปฏิบัติการ   
ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร นม
และผลติภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลของ
การใช้เทคโนโลยี เอนไซม์    ภาคปฏิบัติ
สำหรับการปรับแต่งยีน การผลิตผลิตภัณฑ์
ยาและการแพทย์  จากการใช้ประโยชน์
เอนไซม์ 
         Practical exercisesf or enzymology, 
and enzyme bioprocesses, biotechnologies 
and biotransformation, Laboratory 
protocols associated with foods, 
dairy and agricultural products 
resulting from enzyme  technology;  
Practical  set  up for enzyme  derived  
gene modification, production of 
pharmaceutical and medical 
products 
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและการ
ควบคุมคุณภาพ        
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หมายเหตุ 

4118477  ประเด็นทันสมัยทางวทิยา 
              เอนไซม์ของจุลินทรีย์                           
                                       2(1-2-3) 
    Current Topics in  
              Microbial Enzymology  
   รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118475 เทคโนโลยีจุลินทรีย์
และเอนไซม์หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสตูรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118475 Microbial and Enzyme 
Technology. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
             สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการทำความเข้าใจ คิด
วิ เคราะห์  อภิ ปราย  สรุปและนำเสนอ
ประเด็นทันสมัย งานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่น่าสนใจในปัจจุบันด้านวิทยา
เอนไซม์จุลนิทรีย์ 
          Practical workshop to 
enhance the capability of 
understanding, critical thinking, 
discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of Microbial 
Enzymology 

ไม่ม ี
 

ปรับเป็นวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและการ
ควบคุมคุณภาพ        

4118478  พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพ 
              จุลินทรีย์*       3(3-0-6) 
   Basic Microbial  
             Biotechnology 
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118103 พืน้ฐานจุลชีววิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลกัสูตรจุลชีววิทยา 

14118222  พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพ   
                 จุลินทรีย ์          3(3-0-6) 
       Basic Microbial  
                 Biotechnology  
                 หลักการเทคโนโลยีชีวภาพ
จุลินทรีย์ ประเภทการหมักชีวมวลจุลินทรีย์ 
เอนไซม์และแมเทบอไลท์ ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการของรีคอมบิเนนต์และทรานส

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board.  
  ห ลั กก าร เทค โน โล ยี ชี วภ าพ
จุลินทรีย์ ประเภทการหมักชีวมวลจุลินทรีย์ 
เอนไซม์และแมเทบอไลท์ ผลิตภัณฑ์และ
ก ระ บ วน ก ารข อ งรี ค อ ม บิ เน น ต์ แ ล ะ    
ทรานสฟอร์เมชัน   กระบวนการหมักแบบ
ใช้และไม่ใช้ออกซิเจน แบบ submerged 
แ ล ะ  solid state  ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
กระบวนการหมัก  การพัฒนากระบวนการ
และการเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักแบบ
ต่างๆ   เศรษฐศาสตร์ของการหมักและ
ผลิตภัณฑ์ตามบริบทท้องถิ่นและศาสนา
อิสลาม 
             Principles of microbial 
biotechnology, Types of Microbial 
biomass fermentation; Enzymes and 
metabolites; Recombinant products 
and processes, and transformation, 
submerged and solid state types of 
anaerobic and aerobic fermentation 
processes; Factors affecting 
fermentation processes; Process 
development and optimization of 
different modes of fermentation; 
Economics of fermentation and its 
products based on local and Islamic 
context 
 
 
 
 
 
 

ฟอร์เมชัน   กระบวนการหมักแบบใช้และไม่
ใช้ออกซิเจน การหมักแบบเหลวและหมัก
แบบแห้ง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมัก  
การพัฒ นากระบวนการและการเพิ่ ม
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน การห มั ก แบ บ ต่ า งๆ   
เศรษฐศาสตร์ของการหมักและผลิตภัณฑ์
ตามบริบทท้องถิ่นและศาสนาอิสลาม 
     Principles of microbial 
biotechnology, types of Microbial 
biomass fermentation, enzymes and 
metabolites; recombinant products 
and processes, and transformation, 
submerged and solid state types of 
anaerobic and aerobic fermentation 
processes, factors affecting 
fermentation processes, process 
development and optimization of 
different modes of fermentation; 
economics of fermentation and its 
products based on local and islamic 
context 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118479  ปฏิบัติการพ้ืนฐาน 
              เทคโนโลยีชีวภาพจุลนิทรีย์  
                                       1(0-3-0) 
     Practical for Basic  
               Microbial Biotechnology 
     วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิ ช าบั งคั บ ร่ ว ม : 4 1 1 8 4 7 8  พื้ น ฐ า น
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุล
ชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4 1 1 8 4 7 8    Basic Microbial 
Biotechnology. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
  ภาคปฏิบัติการสำหรับฝึกปฏิบัติ
หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 
ประเภทการหมักชีวมวลจุลินทรีย์ เอนไซม์
แ ล ะ แ ม เท บ อ ไล ท์    ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
กระบวนการของรีคอมบิเนนต์และทรานส
ฟอร์เมชัน   กระบวนการหมักแบบใช้และไม่
ใช้ออกซิ เจน   แบบ  submerged  และ  
solid state  ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวน  การ
หมัก การพัฒนากระบวนการ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหมักแบบต่างๆ  
            Practical procedures for 
exercising the principles of microbial 
biotechnology, types of microbial 
biomass fermentation, enzymes and 
metabolites, recombinant products 
and processes, and transformation, 
submerged and solid state types of 
anaerobic and aerobic fermentation 
processes, factors affecting 
fermentation processes, process 
development and optimization of 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

different modes of fermentation 
4118480  พันธวิุศวกรรมจุลินทรีย์* 
                                 3(3-0-6) 
                Genetic Engineering of  
                Microbes* 
                วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118421 พันธุศาสตร์และ
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  หรือ  4118478 
พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์  หรือ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรจุลชีววิทยา 
              Pre-requisite or Co-requisite: 
4118421 Genetics and Physiology of 
Microbes, or 4118478 Basic Microbial 
Biotechnology. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
             พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ หลักการ
โคลนยีน  เวกเตอร์และกลไก การจำลองตัว   
เอนไซม์ที่ ใช้ในการปรับแต่งยีน เทคนิค
สำหรับการถ่ายโอนดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์ กล
ยทุธ์การโคลนนิ่ง วิธีการตรวจ คัดกรอง การ
ตรวจสอบและการคัด เลือกโคลน การ
ประยุ กต์ เทค โน โลยี ชี วภ าพและพั น ธุ
วิศวกรรมในการแพทย์ การเกษตรการสัตว
แพทย์และอุตสาหกรรม ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีการตัดต่อ ดีเอ็นเอ  ประเด็นทาง
จริยธรรมทัว่ๆไป และอิสลาม สิทธิทรัพย์สิน
ทางปัญญา และขั้นตอนการจดสิทธิบัตร  
             Microbial Genetic Engineering; 
Principle of cloning gene; Vector and 
replication mechanisms; Enzymes 
used in gene modification; Techniques 
for transferring DNA into cells; Strategies 
for gene cloning; Protocols of clonal 
screening, detection, investigation and 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

selection, Application of biotechnology 
and genetic engineering in medicine, 
agriculture, veterinary and industries; 
Safety in recombinant DNA technology; 
General and Islamic ethical issues;          
Intellectual property rights (IPR), and 
patent procedures 
4118481  ปฏิบัตกิารพันธวุิศวกรรม   
              จุลินทรีย ์     1(0-3-0) 
    Practical for Genetic  
              Engineering of Microbes 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118480 พันธุวิศวกรรม
จุลินทรีย์  หรือตามความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสูตรจุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4 1 1 8 4 8 0  Genetic Engineering of 
Microbes. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
              ภาคปฏิบัติการสำหรับฝึกปฏิบัติ
พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์  ได้แก่ หลักการ
โคลนยีน เวกเตอร์และกลไกการจำลองตัว 
เอนไซม์ที่ ใช้ในการปรับแต่งยีน เทคนิค
สำหรับการถ่ายโอนดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์  กล
ยุทธ์การโคลนนิ่ง  วิธีการตรวจ คัดกรอง 
การตรวจสอบและการคัดเลือกโคลน  การ
ประยุกต์ เทคโน โลยี ชี วภาพและ พัน ธุ
วิศวกรรมในการแพทย์ การเกษตร การสัตว
แพทย์และอุตสาหกรรม ตลอดจนความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีการตัดต่อดีเอ็นเอ   
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) และขั้นตอน
การจดสิทธิบัตร 
             Practical procedures for 
exercising Microbial Genetic Engineering; 
principle of cloning gene, vector and 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

replication mechanisms, enzymes used 
in gene modification, techniques for 
transferring DNA into cells, strategies 
for gene cloning, protocols of clonal 
screening, detection, investigation 
andselection, application of 
biotechnology and genetic engineering in 
medicine, agriculture, veterinary and 
industries, as well as safety in 
recombinant DNA technology, 
Intellectual property rights (IPR), and 
patent procedures 
4118482  ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยี    
              ชีวภาพจุลินทรีย์และพันธ ุ
              วิศวกรรมจุลินทรีย์   2(1-2-3) 
    Advanced Topics in  
              Microbial Biotechnology  
              and Genetic Engineering  
              of Microbes  
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิ ช าบั งคั บ ร่ ว ม : 4 1 1 8 4 7 8  พื้ น ฐ า น
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ หรือ 4118480 
พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์  หรือตามความ
เห็ นชอบของคณ ะกรรมการหลักสู ต ร      
จลุชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118478  Basic Microbial Biotechnology, 
or 4 118 48 0  Genetic Engineering of 
Microbes. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board.      
              การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย 
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันด้านเทคโนโลยี ชีวภาพและพันธุ
วิศวกรรมของจุลินทรีย์ 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

               Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of microbial 
Biotechnology and Genetic 
Engineering 
4118484  ประเด็นทันสมัยทางพันธ ุ
              ศาสตร์และสรีรวทิยาของ 
              จุลินทรีย์              2(1-2-3) 
    Advanced Topics in  
              Microbial Genetics and   
              Physiology 
    วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118421 พันธุศาสตร์และ
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุล
ชีววิทยา 
               Pre-requisite or Co-requisite 
4118421  Microbial Genetics and 
Physiology. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board.      
               การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย  
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันด้านสรีรวิทยาและ   พันธุศาสตร์
ของจุลินทรีย์ 
     Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self- 
interest in the field of microbial 
Genetics and Physiology  
 
 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 



221 
 

 

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

หมายเหตุ 

4118486  ไวรัสแบคทีเรีย      3(3-0-6) 
   Bacteriophage   
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118322 ไวรัสวิทยา หรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118322  Virology. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
   ชีววิทยาและความหลากหลาย
ของไวรัส แบคที เรี ย    ก าร เพ าะ เลี้ ย ง
กระบวนการติดเช้ือและเทคนิคสำหรับไวรัส
แบคทีเรีย   การใช้ประโยชน์และวิธีการใน
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 
            Biology and diversity of 
bacteriophage; Their cultivation, pathogenesis 
and analytical techniques; Their 
applications and methodologies in 
biotechnology and genetic engineering 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 

4118487  ไวรัสยูคารียา          3(3-0-6) 
   Viruses of Eukarya  
   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118322 ไวรัสวิทยา หรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4118322  Virology. Or with consent of 
the Microbiology Program Committee 
Board. 
    ชีววิทยา และความหลากหลาย
ข อ ง ไ ว รั ส ยู ค า รี ย า  ก า ร เพ า ะ เลี้ ย ง
กระบวนการติดเชื้อ การก่อโรคและเทคนิค
ศึกษาวิเคราะห์วินิจฉัย การใช้ประโยชน์ใน
ดา้นสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

               Biology and diversity of 
eukaryotic viruses; Their cultivation, 
pathogenesis and analytical study 
technique; Their applications in 
relation to environment and 
biotechnology 
4118488  ปฏิบัติการไวรัสแบคทีเรียและ 
              ยูคารียา      2(0-6-0) 
    Practical for  
              Bacteriophages  
              and Viruses of Eukarya 
            วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชา
บังคับร่วม: 4118486 ไวรัสแบคทีเรีย และ/
หรือ  4118487 ไวรัสยูคารียา หรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ หลักสูตร
จุลชีววิทยา 
            Pre-requisite  or Co-requisite: 
4118486 Bacteriophages, and/or 
4118487 Viruses of Eukarya. Or with 
consent of the Microbiology Program 
Committee Board. 
  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ไวรัส   ขั้นตอนปฏิบัติการสำหรับชีววิทยา 
และความหลากหลายของไวรัสแบคทีเรีย
และยูคารียา การเพาะเลี้ ยง กระบวน     
การติดเช้ือ การก่อโรค เทคนิคการวิเคราะห์
วินิ จฉั ย  และการ ใช้ป ระ โยชน์ ใน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี ชีวภาพและพันธุ
วิศวกรรม 
             Safety practice in laboratory 
of Virology, Laboratory procedures 
for biology and diversity of 
prokaryotic and eukaryotic viruses, 
their cultivation, pathogenesis, diagnostic 
examination and their applications in 
relation to environment, biotechnology 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

and genetic engineering 
4118489  ประเด็นทันสมัยทางไวรัส 
              แบคทีเรียและไวรัสยูคารียา
                             1(0-2-1) 
     Advanced Topics in  
               Bacteriophage and  
               Viruses of Eukarya 
     วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือ
วิชาบังคับร่วม: 4118486 ไวรัสแบคทีเรีย 
และ/หรือ 4118487 ไวรัสยูคารียา หรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จุลชีววิทยา 
             Pre-requisite or Co-requisite: 
4 1 1 8 4 8 6  Bacteriophages, and/or 
4118487  Viruses of Eukarya. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board.  
    การทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปและนำเสนอประเด็นทันสมัย  
งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันดา้นไวรัสแบคทีเรียและ ยูคารียา 
     Understanding, critical 
thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, 
research or academic articles of self-
interest in the field of Bacteriophages 
and viruses of eukarya 

ไม่ม ี
 

ปรับออก 

ไม่ม ี
 

14118220 จุลินทรีย์กับอาหาร 
               เพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 
               Microorganisms and                        

Functional Food                  
   ความรู้พื้นฐานของจุลินทรีย์    

ความสัมพันธ์ของจุลิ นทรีย์กับอาหาร 
จุลินทรีย์ โพรไบโอติกและประโยชน์ต่อ
สุขภาพ การคัดเลือกจุลินทรีย์โพรไบโอติก 
อาหารพรีไบโอติก ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

สุขภาพจากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 
Basic of microorganisms, 

Interaction of microbes with food, 
Probiotic bacteria and their benefit to 
heathy; isolation of probiotic, 
prebiotic; functional food production 
from microorganisms and its 
applications 

ไมม ี 14118221  จุ ลิ น ท รี ย์ ส ำ ห รับ บ ำ บั ด                   
น้ ำ เสี ย            3(3-0-6) 
Microbes for Wastewater 
Treatment 
จุ ลิ นท รี ย์ ใน น้ ำ เสี ยแต่ ล ะ

ประเภท ชนิดบทบาทและปัจจัยที่มีผลต่อ
กิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย 
การวิ เคราะห์ปัญหาการควบคุมเพื่อให้  
ระบบบำบัดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การศึกษานอกสถานท่ี 

Type and role of 
wastewater microorganisms, factors 
affecting microbial activities in 
wastewater treatment systems, 
analysis of problems; process control 
for efficient treatment operation, 
field trip required  

รายวิชาใหม ่

ไมม ี 14118324  จุ ล ชี ว วิ ท ย าก ารแ พ ท ย์
ทางเลือก            3(2-2-5) 

                Alternative Medical 
Microbiology 
ความรู้พื้นฐานของจุลินทรีย์   

ความสัมพันธ์ของจุลิ นทรีย์กับอาหาร 
จุลินทรีย์ โพรไบโอติกและประโยชน์ต่อ
สุขภาพ การคัดเลือกจุลินทรีย์โพรไบโอติก 
อาหารพรีไบโอติก ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 

 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

Basic of microorganisms, 
Interaction of microbes with food, 
Probiotic bacteria and their benefit to 
heathy; isolation of probiotic, 
prebiotic; functional food production 
from microorganisms and its 
applications   

ไมม ี 14118325 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
                       3(2-2-5) 
Environmental 
Microbiology  

                 บทบาทและความสัมพันธ์ของ
จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆในสิ่งแวดล้อม การ
แพร่กระจายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ 
จุลินทรีย์ ในการระบบหมุนเวียนแร่ธาตุ  
จุลินทรีย์กับการย่อยสลายสารอินทรีย์และ
สารพิษต่างๆ การบำบัดน้ำ จุลินทรีย์ดัชนี
สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ  

Role and importance of 
microorganisms in environment; 
prevalence of microorganisms in 
ecology, microorganisms in biogeochemical 
cycling, microorganisms and organic 
compound and toxic substances 
degradation, wastewater treatment; 
microbiological indicators in water 
quality. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

วิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกจิศกึษา       
              ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 
4118590  การเตรียมฝกึประสบการณ์      
              วิชาชีพและสหกิจศกึษา 
              จุลชีววิทยา             2(180) 
              Preparation for    
              Professional Experience  
              and Cooperative  
             Education in Microbiology 
              

ความหมาย ความสำคัญและ
ขอบข่ายวิชาชีพและสหกิจศึกษา  การให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับงานและอาชีพ   การ
พัฒนาบุคลิกภาพและอาชีพ   การเขียน
จดหมายสมัครงาน   ทักษะการสัมภาษณ์ 
การทำงานและการตัดสินใจ   การประเมิน
ตนเองและการกำหนดเป้าหมาย   การจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาทางจุล ชีววิทยา ในด้านการรับรู้  
ทักษะ ลกัษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ  และการพั ฒ น าคุณ ลั กษณ ะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ     
               Definition, importance and 
scope of profession and cooperative 
education;   Job and career counseling;   
Personality and career development;  
Cover Letter Writing;   Skills in 
interview, working, and decision 
making;  Self-assessment and Goal 
determination;   Organizing learning 
and training activities relating to Field 
Experience and Cooperative Education 
in Microbiology to be undertaken, 
encompassing skill recognition, 
occupational characteristics and 

วิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกจิศึกษา       
              ไม่น้อยกวา่  7  หน่วยกิต 
14118426  การเตรียมฝึกประสบ 
               การณ์วิชาชีพและสหกิจ 
               ศึกษาทางจุลชีววิทยา    
                                       2(0-4-2)  
                Preparation for  
                Professional Experience  
                and Cooperative  
                Education in Microbiology 
                 การเตรียมความพร้อมของ 
ผู้ เ รี ย น ก่ อ น ไป ฝึ ก ง า น ท า ง วิ ช า ชี พ 
ห รื อ ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  เ ช่ น 
ทางด้านความรู้ทักษะปฏิบัติทางจุลชีววิทยา 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม                    
การป รับ ตั ว  เข้ ากั บ สั งคมการท ำงาน 
บุคลิ กภาพ  มารยาท   จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
                 Training the essential 
skills  for  job training or cooperative 
education in microbiology including 
communication skills, team work 
skills, adaptation to work society, 
personality and manners, ethics and 
professional ethics 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

opportunities, and profession 
development 
4118591  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              ทางจุลชีววิทยา        5(450) 
    Professional Experience  
              in Microbiology  
    วิ ช าที่ ต้ อ งส อ บ ผ่ า น ก่ อ น : 
4118590 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษาจุลชีววิทยาหรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จุลชีววิทยา 
                Pre-requisite : 4 1 1 8 5 9 0 
Preparation for Professional Experience 
and Cooperative Education in 
Microbiology. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board.  
    การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วน
ร่วมด้านจุลชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน เพื่อนำความรู้ความสามารถรวบ
ยอดจากการศึ กษาตลอดหลั กสู ตรไป
ประยุกต์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                 Field practice as a co-
participating and microbiologically-
associated worker in state agencies 
and private organizations as to 
conceptualized and enhauce 
proficiency in Microbiology with full 
effectiveness;is expected to be 
conceptualized and applied with full 
effectiveness 
 
 
 
 
 

14118427  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              ทางจุลชีววิทยา        5(450)   
              Professional Experience  
              in Microbiology 
              วิ ช า ที่ ต้ อ งส อ บ ผ่ า น ก่ อ น : 
14118424 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษาจุลชีววทิยาหรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จุลชีววิทยา 
                 Pre-requisite : 14118424 
Preparation for Professional Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology 
Program Committee Board. 
                การฝกึงานทางด้านจุลชีววิทยา 
ในหน่วยงานของรัฐ  เอกชนหรือในโรงงาน 
อุตสาหกรรม การเสนอรายงานการฝึกงาน 
และสมัมนาหลังฝึก 
                Practical training in 
microbiology at government, private 
organization or industrial factories, 
submission of training and seminar 
reports after practice 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

4118592  สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 
                               6(600) 
    Cooperative Education  
              in Microbiology  
    วิ ช าที่ ต้ อ งส อ บ ผ่ า น ก่ อ น : 
4118590 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษาจุลชีววิทยาหรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จลุชีววิทยา 
               Pre-requisite : 4118590 
Preparation for Professional Experience 
and Cooperative Education in 
Microbiology. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
    การฝึกงานทางจุลชีววิทยาใน
สถานประกอบการหรือสถาบันทาง จุล
ชีววิทยาไม่ น้ อยก ว่า  16 สัป ดาห์  เพี่ อ
แก้ปัญหาในองค์กร  งานที่ได้รับมอบหมาย
ควรเป็นโครงงานอิสระ และมีการกำหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจน นักศึกษาต้องทำ
บันทึกการทำงานประจำวัน และนำเสนอ
ผลงานโดยสัมมนาหลังฝกึงาน 
              Training in Microbiology in 
microbiology-related enterprises or 
institutions for at least 16 weeks with 
task to resolve the organization-
based issues;   Assigned job should 
be of independent type and with 
clear objective, and   Students have 
to report their daily work, and 
present it in the apprenticeship 
seminar upon completion 
 
 
 
 

14118428  สหกิจศึกษาทางจลุชีววิทยา     
                                         6(600)   
               Cooperative Education  
               in Microbiology 
                วิ ช าที่ ต้ อ งส อ บ ผ่ าน ก่ อ น : 
14118426 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษาจุลชีววิทยาหรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
จุลชีววิทยา 
                  Pre-requisite : 14118424 
Preparation for Professional Experience 
and Cooperative Education in 
Microbiology. Or with consent of the 
Microbiology Program Committee 
Board. 
                การฝึกปฏิบัติ งานหรือทำ
วิจัยเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการที่มี
การดําเนินงานเกี่ยวขอ้งกับสาขาจุลชีววิทยา 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา ผ่านอบรมเตรียมความพร้อมก่อน
ไปปฏิบัติงาน  เสนอรายงานการฝึกงาน 
สัมมนารายงานหลังการฝึกงานและ/หรือ
รายงานวิจัย  
                 Operational training or 
conducting research to meet needs 
of the organizational in the field of 
microbiology, duration is not less 
than 600 hours per semester, passed 
the training to prepare before going 
to field work,  submission of training, 
seminar reports after practice and/or 
reseacher reports 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

   9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
              ไม่น้อยกวา่     6     หน่วยกิต 
               ให้ เลื อ ก เรี ย น วิ ช า ใด  ๆ  ใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่
ซำ้กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ กำหนดให้ เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี ้   

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
                ไม่น้อยกว่า   6     หน่วยกติ 
      ให้ เลือกเรียนวิชาใด ๆ  ใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่
ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่กำหนดให้ เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
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ภาคผนวก ข 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2768/2563   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ค 

คำสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4322 /2563 
เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม  
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2 /2563 
เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวชิาและชุดวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  

ว่าดว้ย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวพิากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลกัสูตร 

ชื่อ - สกลุ ผทูรงคุณวุฒิ  

1. รศ. ดร. เอกวัล  ลือพร้อมชัย  
ลำดับ ข้อสงัเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1.  วิชาแกนของหลักสูตรมีจำนวนน้อย  เพ่ิมรายวิชานคณิ ตศาสตร์
พ้ืนฐาน, เคมีวิ เคราะห์และ
ปฏิบัติการเคมวีิเคราะห์  

2.  วิชาเฉพาะด้านเลือกมีจำนวนเยอะเกนิ ปรับลดวิชาโดยตัดรายวิชา
จุ ลิ นท รี ย์ และความหลาก 
หลาย และรายวิชาจุลินทรีย์
ในชีวิตประจำวัน  

3 ชื่อรายวิชาแกนบางรายวิชามีความจำเพาะทำให้
อาจจะมีผลต่อการเขา้ทำงานต่อไป  

ปรับชื่อรายวิชาฟิสิกส์สำหรับ
จุลชีววิทยา และเคมีสำหรับ
จุลชีววิทยาเป็นรายวิชาฟิสิกส์
และเคมี  

4 วิชาเฉพาะด้านเลือกที่เป็นรายวิชาทางการแพทย์
และอุตสาหกรรมควรปรับเป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับ
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

 
 2. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  รุ่งจินดามยั 

ลำดับ ข้อสงัเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 วิชาแกนของหลักสูตรมีจำนวนน้อย เพ่ิมรายวิชาคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน, เคมีวิเคราะห์และ
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

2 รายวิชาบางรายวิชามีเนื้อหาใกล้เคียงกันได้แก่                
ฮาลาลในจุลชีววิทยาอาหารและสุขาภิบาล 
ฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา  
การควบคุมและประกันคุณ ภาพ จึงควรปรับ
คำอธิบายรายวิชาไม่ใหซ้้อนทับกัน  

ปรับลดรายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชา รายวิชาให้ เนื้ อหา
แตกต่างชัดเจนไดแ้ก่  
1. จุลชีววิทยาอาหารและ

ฮาลาล  
2. สุ ข า ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร

ควบคมุคุณภาพ  
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ลำดับ ข้อสังเกตของผูท้รงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
3 รายวิชาวิจยัทางจลุชีววิทยา 1 วิจยัทางจุลชีววิทยา 

2 และจรรยาบรรณและระเบียบวิธีวิจัย มีเนือ้หา
ใกล้เคียงกันจึงควรปรับคำอธิบายรายวิชา และปรบั
จำนวนหน่วยกติ 

ปรับลดรายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชาเป็นรายวิชา วิจัยทาง
จุ ล ชี ววิ ท ย า  และรายวิ ช า
จรรยาบรรณและระเบียบวิธี
วิจัย 

4 รายวิชาประเด็นจลุินทรีย์ทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรมควรเป็นรายวิชาทีศ่ึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ตัดรายวิชาออก และแทรก
เนื้อหาในรายวิชาแบคทีเรีย
ทางการแพทย์ ไวรัสวิทยาและ
ป ร สิ ต วิ ท ย า ท า ง แ พ ท ย์                   
ร า ก่ อ โ ร ค  จุ ล ชี ว วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การหมัก  

5 รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามีหนว่ยกติ
น้อย 

ป รับ เ พ่ิ ม ห น่ วย กิ ต จาก  2 
หนว่ยกิต เป็น 3 หนว่ยกิต 

6 ควรเพ่ิมรายวิชาสารต้านจุลินทรีย์ เพ่ิมรายวิชาสารต้านจุลินทรีย์
และการควบคุมโรค 

7 ควรเพ่ิมรายวิชาเกีย่วกบัเอนไซม์ เพ่ิ ม ราย วิ ช า เอ น ไซ ม์ จ าก
จุลินทรีย์ 

8 รายวิชาราวิทยาและปรสิตวิทยา ควรปรับชื่อวิชา 
พรอ้มทั้งนำชื่อและเนื้อหาทางด้านปรสิตวิทยาไป
รวมกับวิชาไวรัสวิทยาทางการแพทย์ 

ปรับเป็นรายวิชารากอ่โรค 
และรายวิชาไวรัสวิทยาและ
ปรสิตวิทยาทางการแพทย ์ 

9 เนื้อหาในคำอธิบายรายวิชาอนุกรมวิธานของ
จุลินทรีย์  ค่อนขว้างกว้างเกินไป ควรปรับเนื้อหามี
ความเฉพาะเจาะจง และนำไปฝึกปฏิบัติได ้ 

ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชา 
อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย 

10 ควรมหีัวขอ้เกี่ยวกบัอณูชีวโมเลกุลระบุในคำอธิบาย
รายวิชา  

เพ่ิมหวัข้ออณูชีวโมเลกลุใน
รายวิชาพันธุศาสตร์ของ
จุลินทรีย์ 

11 ควรเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางจุล
ชีววิทยา 

เพ่ิมรายวิชาการใช้เครื่องมือ
และความปลอดภัยของ
หอ้งปฏิบัติการ  
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
12 ไม่ควรเร่งให้จบการศึกษา ในระยะเวลา 3 ปี ครึ่ง 

เพราะอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดย
เพ่ิมรายวิชา จำนวนหนว่ยกิต 
และปรับแผนการเรียนเป็น 4 
ปี  

13 รายวิชาเกีย่วกับการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การตลาดยังมีค่อนข้างน้อย 

ปรับ เพ่ิมเป็นรายวิชา ผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยาและ
ก า ร เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
จุ ล ชี ว วิ ท ย าแ ล ะก าร เป็ น
ผู้ประกอบการ 

 
3. ผศ.ดร.พิมลศรี  มิตรภาพอาทร 

ลำดับ ข้อสังเกตของผูท้รงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ในรายวิชาพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ควรเพิม่เทคนิค

ที่ทันสมัย เช่น LAMP, PCR 
ปรับเพ่ิมตามข้อเสนอแนะ 

2 รายวิชาบางรายวิชามีเนื้อหาใกล้เคียงกันได้แก่                
ฮาลาลในจุลชีววิทยาอาหารและสุขาภิบาล 
ฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา  
การควบคุมและประกันคุณ ภาพ จึงควรปรับ
คำอธิบายรายวิชาไม่ให้ซ้อนทับกัน  

ปรับลดรายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชา รายวิชาให้ เนื้ อหา
แตกต่างชัดเจนไดแ้ก่  
1. จุลชี ววิทยาอาหารและ          
ฮาลาล  
2. สุขาภิบาลและการควบคุม
คุณภาพ  

3 Lerning outcome ยังไม่สอดคล้องกับความยาก
ง่ายของรายวิชา 

ปรับปรุงและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

4 รายวิชาที่เก่ียวขอ้งกับจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ควรปรับเป็นรายวิชา
เฉพาะด้านบังคบั 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่  11/2563  
เมือ่วันที่  23  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ 2563 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              
ในคราวประชุมคร้ังที่  11/2563 เมื่อวันที่  23  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ 2563 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรับจำนวนรับนักศึกษาจาก 30 คนเป็น  40 

คนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ปรับจำนวนรับนักศึกษาจาก 30 
คนเป็น  40 คน 

2 ปรับเพิ่มคำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์และ
สถิติให้มีส่วนเนื้อหาของสถิติ 

เ พ่ิ ม ค ำ อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า 
คณิตศาสตร์และสถิติให้มีส่วน
เนื้อหาของสถิต ิ

3 วิชาบทนำจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชื่อวิชา
ควรตัดคำว่า “บทนำ” และคำอธิบายรายวิชา
เน้นเรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยา  

ใช้ ชื่ อ รายวิ ช า เดิ ม โดยมี ก าร
ปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
เน้นทางภูมิคุ้มวิทยา การติดเชื้อ 
โรคติดเชื้อและสารต้านจุลินทรีย์ 
ซึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ข อ ง           
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ และ
ปรับแยกเนื้อหาทางกายวิภาค
และสรีรวิทยาเป็นรายวิชากาย
วิภาคและสรีรวิทยาสำหรับจุล
ชีววิทยาทางการแพทย์ 

4 ตัดคำว่า บทนำ  ในคำอธิบายรายวิชาต่างๆ 
ได้แก่ วิชาบทนำจุลชีววิทยาทางการแพทย์ วิชา
อาหารหมักและเทคโนโลยีการหมัก และวิชา
อนุกรมวิธานและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

5 วิชาอาหารหมักนานาชาติ คำอธิบายรายวิชา
ระบุข้อความ “แบบ submerged และ solid 
state” ควรเขียนทับศัพท ์  

ปรับคำอธิบายตามข้อเสนอแนะ 
ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ร า ย วิ ช า  พ้ื น ฐ า น
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์  

6 วิชาสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา คำอธิบาย
รายวิชาควรเขียนในลักษณะเน้นปฏิบัติงาน
ลักษณะใด เรียนรู้อะไร แก้ปัญหาอะไร นำ
ความรู้แบบใดไปประยุกต์ใช้ และเสนอรายงาน
อะไร   

ปรับแก้คำอธิบายรายวิชา ตาม
ข้อเสนอแนะ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา           
ในคราวประชุมคร้ังที่  11/2563 เมื่อวันที่  23  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ 2563 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
7 การฝึกปฏิบัติ เชิ งบูรณาการกับการทำงาน

ในช่วงปิดภาคเรียนของชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 
เพ่ือไม่ ให้ เกิ ดปัญหาในการบริหารจัดการ
หลักสูตร ควรมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้าตั้งแต่การปฐมนิเทศ   

เพ่ิมรายละเอียด ในหมวดที่  7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร  
หัวข้อ นักศึกษา 

8 พิจารณาทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสำเร็จการศึกษา ข้อ 8.2 นักวิทยาศาสตร์ 
ข้อ 8.4 นักวิจัยและพัฒนา เขียนกว้างเกินไป 
และข้อ 8.5 พนักงานส่งเสริมการขายอุปกรณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรอย่างไร   

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

9 วิชาวิจัยทางจุลชีววิทยา คำอธิบายรายวิชา
เหมือนการทำสารนิพนธ์  ควรทบทวนว่ า
ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้อะไร 

ปรับแก้ชื่อวิชา เป็น โครงงานทาง
จุลชีววิทยา ที่มีวัตถุประสงค์ให้
นักศึกษาได้ดำเนินการวิจัยทาง
จุลชีววิทยา 

10 พิจารณาทบทวนความคาดหวังผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อสิ้นปกีารศึกษาทั้ง 4 ปี  

ป รั บ แ ก้ เนื้ อ ห า ให้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับศาสตร์มากข้ึน 

11 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ทุ กหลักสูตรควรเน้น เรื่องความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดย
เพ่ิมในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และเพ่ิมในผลการเรียนรู้ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ในหมวดวิชา
เฉพาะ 

12 ผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้  ข้อ  2 สามารถ
วิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ ปรับเป็นผล
การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

13 หมวดที่ 7 ข้อ 1 การกำกับมาตรฐาน นำเสนอ
ในรูปแบบตาราง แต่ข้อ อ่ืน ๆ นำเสนอใน
รูปแบบการบรรยาย ควรจัดทำให้เป็นรูปแบบ
เดยีวกัน 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา             
ในคราวประชมุครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่  23  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ 2563  (ต่อ) 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวฒิุ การปรับปรุงแก้ไข 
14 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ ข้อ 5 หลักสูตร 

การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ให้แยก
หัวข้อเป็น 5.1 หลักสูตร 5.2 การเรียนการ
สอน 5.3 การประเมินผู้เรียน   

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

15 วิชาสารต้านจุลินทรีย์ 1(1-0-3) วิชาสัมมนา
ทาง  จุ ลชี ววิทยา 1 (0 -3 -0 ) ไม่ ควรเป็ น
รายวิชา ควรนำมาบูรณาการเป็นหัวข้อใดห้อ
ข้อหนึ่งของรายวิชาหรือชุดวิชา  

วิชาสารต้านจุลินทรีย์ปรับรวมอยู่
ในวิชาบทนำจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ และวิชาสัมมนาทาง
จุ ล ชี ว วิ ท ย า  ป รั บ รวม อยู่ ใน
รายวิชา ระเบียบวิธีวิจั ยและ
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 

16 หลักสูตรควรจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น โรงพยาบาล และเชิญบุคลากร
จากโรงพยาบาลเป็นอาจารย์พิเศษหรือสอน
ร่วมกัน    

หลักสูตรได้มีการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

17 ทบทวนผลการเรียนรู้ให้มีความจำเพาะกับ
ศาสตร์มากขึน้ 

ปรับผลการเรียนรู้ทางด้านความรู้
แ ล ะทั ก ษ ะท า งปั ญ ญ า ให้ มี
ความจำเพาะกับศาสตร์มากขึ้น 

18 ควรปรับแยกเนื้อหาของกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาออกจากชุดวิชาบทนำจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์  

ปรับแยกเนื้อหาของกายวิภาค
และสรีรวิทยาเป็นวิชา กายวิภาค
และสรีรวิทยาสำหรับจุลชีววิทยา
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  แ ล ะ ป รั บ
คำอธิบายรายวิชา บทนำทางจุล
ชีววิทยา 

19 ชุดวิชาบทนำจุลชีววิทยาทางการแพทย์ควรมี
เนื้อหาของวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา  

เพ่ิมเนื้อหาภูมิคุ้มกันวิทยาในชุด
วิชาบทนำจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมือ่วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร                
ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 

ลำดับ ข้อสงัเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 กรณีมีการอ้างอิงข้อมูลจากบุคคลหรือ

หน่วยงานใดในรายละเอียดที่ระบุในข้อ 11 ให้
อ้างอิงตามหลักบรรณานุกรม 

ด ำ เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

2 ให้ระบุเหตุผลเกี่ยวกบัความต้องการและความ
จำเป็น (S-Curve, BCG Models หรืออ่ืนๆ) ใน
การกำหนดชื่อสาขาวิชา”จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์และอุตสาหกรรม” พร้อมแหล่ง
อ้างอิง ในข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

เพ่ิมข้อมูลดังกล่าว ในหัวข้อที่ 11 

3 แก้ไขการเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เรื่องแนวปฏิบัติในการเขียนคำอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
ข้อ 3 ความว่า “การเขียนคำอธิบายรายวิชาที่
เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของวลี ให้ขึ้นต้น
อักษรแรกของคำอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์
ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ 
และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มี
เนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหา
เดียวกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) โดยไม่ต้อง
มี เครื่ องหมายมหัพภาค (.) เนื่ องจากเป็ น
นามวลีไม่ได้เป็นประโยค  

ด ำ เนิ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

4 แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษโดยการตัดคำว่า 
Module   

 ด ำ เนิ น ก าร ป รั บ แ ก้ ไข ต าม
ข้อเสนอแนะ 

5 ตรวจสอบและแก้ไขวิชา บทนำจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์และจุลชีววิทยาทางการแพทย์ เป็น 
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 และ จุลชีววิทยา
ทางการแพทย ์2 ตามลำดับ 

ด ำ เนิ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร           
ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
6 ปรับ เนื้ อห ารายวิช าของจุลชี ววิทยาทาง

การแพทย์เนื่องจากให้เป็นชื่อเป็น จุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 2 ดังนั้น คำว่า ความรู้เบื้องต้น
ของจุลชีววิทยาก่อโรค.... จึงไม่เหมาะสม  

ดำเนิ นการปรับแก้ ไข เนื้ อห า
รายวิชาตามข้อเสนอแนะ จาก 
“ ความรู้เบื้องต้นของจุลชีววิทยา
ก่อโรค....” เป็น “ความรู้พ้ืนฐาน
ของจุลชีววิทยาก่อโรค....” 

7 ให้เพ่ิมคำว่าเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือโครงงานใน
คำอธิบายรายวิชา โครงงานทางจุลชีววิทยา 

ด ำ เนิ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

8 ตรวจสอบการใช้ คำภ าษาไทยของคำว่ า 
“Metabolism” 

ดำเนินการตรวจสอบและปรับแก้
ไขตามข้อเสนอแนะ 

9 ให้รวมรายวิชา เคมี เคมีวิเคราะห์และการ
เตรียมสารละลาย 

ด ำ เนิ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่. 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 

ลำดับ ข้อสงัเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรับชุด วิ ชาจุ ลชี ววิทยาสิ่ งแวดล้อมและ

การเกษตร  เป็นรายวิชาจุลชีววิทยาการเกษตร 
และปรับลดจำนวนหน่วยกิต  

ด ำ เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อ เสนอแนะ  โดยปรับ จาก     
ชุดวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
และการเกษตร เป็นรายวิชา         
จุ ล ชี ว วิ ท ย าก าร เกษ ตรและ      
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

2 เพ่ิมรายวิชาเฉพาะด้านเลือกที่ เกี่ยวข้องกับ   
จุลชี ววิทยาทางอาหาร โดย ให้ นำเนื้ อห า
บางส่วนมาจากรายวิชาอาหารหมักนานาชาติ
มาปรับเป็นรายวิชาใหม่ 

ป รั บ ร า ย วิ ช า อ า ห า ร ห มั ก
นานาชาติเป็นรายวิชาจุลินทรีย์
กับอาหารเพื่อสุขภาพ 

3 เพ่ิมรายวิชาเฉพาะดา้นเลือกทางด้านการแพทย ์ เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า จุ ล ชี ว วิ ท ย า
การแพทย์ทางเลอืก 

4 เขี ยนปั ญ หาแรก เข้ าของนั กศึ กษ า ให้ มี                      
ความชัด เจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน              
การดำเนินการแกไ้ขปัญหา 

ด ำ เนิ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

5 ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
ฝึกสหกิจศึกษา ให้ระบุให้ชัดเจนว่า กำหนดให้
ฝึกปฏิบัติ 1  ภาคการศึกษา ในชั้นปีการศึกษา
ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

ด ำ เนิ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

6 ให้ทบทวนเรื่อง การกำหนดรหัสวิชาตัวที่ 6             
ให้สอดคล้องกับการจัดแผน การศึกษาของแต่
ละชั้นปี 

ด ำ เนิ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

7 ให้ปรึกษากองบริการการศึกษาเกี่ยวกับข้อสรุป
เรื่อง ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

ดำเนิ นการแก้ ไขปีที่ เผยแพร่
หลักสูตรจากปี 2565 เป็น 2566 
ตามข้อเสนอแนะของกองบริการ
การศึกษา 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรจุลชีววิทยา  
2. ชื่อ – สกุล นางซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. จุลชีววิทยา 2545 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 2541 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี)  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 

       ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2558). พื้นฐานจุลชีววิทยา. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
                     การเกษตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (363 หน้า) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสอืรวมบทความทีมี่การบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ,  พูรกอนนี  สาและ,   อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี,  คอสียาห์ สะลี  และ
นุรอัยนี หะยียูโซะ. (2561). การปนเปื้อนของแบคทีเรียและราบางชนิดในอากาศใน
รถยนต์ส่วนบุคคล. ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 7(2) : 
238-244.  

           นุรอยันี  หะยียูโซะ, คอสียาห์  สะลี, อับดลุลาห์  โดลาห์ ดาลี, ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ  และพูรกอนนี   
สาและ. (2559). การตรวจหาเชื้อ Cryptococcus neoformans จากมูลนกและไก่ใน
เขตจังหวัดยะลา. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น. 38(1) : 48-59.  

Dalee, A. D., Chehama, M., Sali, K., Hayeeyusoh, N., & Hayeewangoh, Z. (2018). 
Keratinase-producing fungi from local environmental samples of Far South 
Thailand and their efficiency in hydrolyzing keratinous wastes. In Journal 
of Physics: Conference. Series. 1097 012036. DOI : http://10.1088/1742-
6596/1097/1/012036 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่
มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

คอสียาห์ สะลี, อับดุลาห์โดลาห์ ดาลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ, พูรกอนนี สาและ 
และหัสลินดา  บินมะแอ. (2562). ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านและ
ผลิตภัณฑ์ในการยับยั้งเชื้อ Bacillus sp., Escherichia coli, Salmonella sp. และ 
Staphylococcus aureus.  ใน งานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” วันที่ 12 
กันยายน 2562 (หน้า 310-319). สมุทรปราการ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ,  ซีตีคอลีเยาะ  โตะหะ  และนุรฟาตีหะ  แวสาและ. (2562). ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชวงศ์ซิงกิบราซิอ้ี. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่  8 ประจำปี 2562 วันที่  10 กรกฎาคม 2562  (หน้า 180-187). 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

รอยญาณย์  กาแว,  ทัศสุวรรณ แดวอสนุง  และซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2562). ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรต่อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ 
Pseudomonas aeruginosa. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้  ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562. (หน้า 795-
802).สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ซูรียานี  อาแวแย๊ะ  และซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2561). คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุ
ขวดที่ผลิตในจังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 
(หน้า 458-468). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

รอฮานี ยะมา, อาอีซะห์ กาเดาะ และซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ. (2560). การปนเปื้อนของเชื้อราและ
แบคทีเรียในอากาศภายในรถยนต์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  ครั้ งที่  27 ประจำปี  2560  และการประชุม วิชาการระดับชาติด้ าน
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 (หน้า 446-452). 
สงขลา : มหาวิทยาลัยทกัษิน 

 Dalee, A. D., Sali, K., Hayeeyusoh, N., Hayeewangoh, Z., & Thadah, A. (2017). 
Microbiological quality of cooked foods and drinks sold in higher 
educational institutions around Yala, Pattani, and Narathiwat Provinces, 
Southern Thailand. In AIP Conference Proceedings on 15-16 May 2017 
(pp. 090014-1-090014-15). DOI : https://doi.org/10.1063/1.4995206 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่
มี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 17 ปี 

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา พ้ืนฐานจุลชีววิทยา 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุลชีววิทยา 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวชิา ราวิทยา 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสัมมนาทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวชิา พันธุศาสตร์และสรรีวิทยาของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิจัยทางจลุชีววิทยา 2 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา อาหารหมักพ้ืนบ้าน 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา จลุชีววิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา จุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ประเด็นทันสมัยทางแบคทีเรียคลินิกและการวินิจฉัย 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา จลุินทรยี์โพรคารโิอต 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา อนกุรมวิธานของจลุินทรีย์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา อิมมูนวิทยา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วิจัยทางจุลชีววิทยา 1 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา วิจัยทางจุลชีววิทยา 2 2(0-4-2) นก. 
ชื่อวิชา จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา จุลชีววิทยาวิเคราะห์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจุลชีววิทยา 2(180)   นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา 5(450)   นก. 
ชื่อวชิา สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6(600)   นก. 

 

 

 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปรญิญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาจลุชีววิทยา  

2. ชือ่ – สกุล นางสาวสุธิมา ปรีเปรม  
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกดั คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวชิา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. จลุชีววิทยา 2561 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. จุลชีววิทยา 2557 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. จุลชีววิทยา 2555 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสอื หรือบทความทางวชิาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสอืรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวจิัยและได้รบัการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ 
Tongphrom, C., Preeprem, S., Nishibushi, M., Vuddhakul, V., and Mittraparp-

arthorn, P. (2018). Rapid and sensitive enumeration of total coliforms and 
Escherichia coli in water and foods by most-probable-number loop-
mediated isothermal amplification (MPN-LAMP) method. Scienceasia. 
44(5):  365-370. 

Tulatorn, S., Preeprem, S., Vuddhakul, V., and Mittraparp-Arthorn, P. (2018). 
Comparison of virulence gene profiles and genomic fingerprints of Vibrio 
cholerae O1 and non-O1/non-O139 isolates from diarrheal patients in 
southern Thailand. Tropical medicine and health. 46(1): 31. 

Kissalai, P., Preeprem, S., Vuddhakul, V., and Mittraparp-arthorn, P. (2018).  
Phylogenetic analysis of atypical hemolysin gene in Vibrio campbellii and  
effects of cultivation salinity and pH on hemolytic activity and virulence.  
Walailak Journal of Science and Technology (WJST). 17(4): 324-333.  
https://doi.org/10.48048/wjst.2020.4266. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสอืรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมนิและตรวจสอบ              
(ไม่มี) 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมนิและตรวจสอบ 

Aksonkird, T., Preeprem, S., Pankaew, N., Srisawad, P.,Mittraparp-arthorn, P. (2019). 
Antibacterial and antibiofilm activitis of rambutan  (Nephelium lappaceum 
L.) Peel extract on Vibrio parahaemolyticus and Escherichia coli isolated 
from foods. In 45th Congress on Science and Technology of Thailand 
(STT 45) 7-9 th October 2019 (pp 135-141). Mae Fah Luang University: 
Chiang Rai, Thailand  

ธัญชนก ใยขันธ์, สุธิมา ปรีเปรม, ตัยยีย๊ะ นุ้ยเดช , พิมลศรี มิตรภาพอาทร และกาญจนา             
ศรีนิติวรวงศ์ (2562). การตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผักสดพร้อมรับประทานใน
อําเภอหาดใหญ่.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 1001-1011). สงขลา: 
คณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่ม)ี 
 

7.ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 1 ปี 6 เดือน  

ชื่อวิชา จุลชีววิทยาการแพทย์ 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา อิมมูนวิทยา 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา นิเวศวิทยา  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา พ้ืนฐานจุลชีววิทยา 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3 (3-0-6)   นก. 
ชื่อวิชา จุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค 3 (3-0-6)   นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้งต้น 3 (3-0-6)   นก. 
ชื่อวิชา จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ประเด็นทันสมัยทางวิทยาแบคทีเรียคลินิกและการวินิจฉัย 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และ 2 (1-2-3) นก. 
 พันธุวิศวกรรมจลุินทรีย์   
ชื่อวิชา โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2 2 (0-6-0) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักชีววิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา วิจัยทางจุลชีววิทยา 1 2 (0-4-2) นก. 
ชื่อวิชา วิจัยทางจลุชีววิทยา 2 2 (0-4-2) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจุลชีววิทยา 2 (180) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุลชีววิทยา 1 (0-3-0) นก.  
  และเทคโนโลยีการอาหาร   
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยาสาหรับครู 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ไวรัสวิทยา  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการอิมมูนวิทยา 3 (3-0-6) นก. 
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  7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
  

 
(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ          

                                      (อาจารย์ ดร.สุธิมา ปรีเปรม)  
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ประวัติอาจารยผู้์รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปรญิญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวหัสลินดา  บินมะแอ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลใหด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรยีบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 2563 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วท.ม เทคโนโลยีชีวภาพ 2548 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ 2544 
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
6.2.1 บทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสอืรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่
มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
 คอสียาห์ สะลี, อับดลุาห์ โดลาห์ ดาลี, นุรอยันี หะยียูโซะ,  ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ,  พูรกอนนี สาและ, 

และหัสลินดา บินมะแอ. (2562). ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านและ
ผลิตภัณฑ์ในการยับยั้งเชื้อ Bacillus sp., Escherichia coli, Salmonella sp. และ 
Staphylococcus aureus. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติ "งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม" ประจำปี 2562 
(กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) วันที่  12 กันยายน  2562 (หน้า 310-319). 
สมุทรปราการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาและโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุร.ี 

หัสลินดา  บินมะแอ, ปาตีเมาะ ดือมาลี และ รอฮานี อาลี. (2563). ประสิทธิภาพของแบคทีเรียใน 
  การบำบัดน้ำทิ้ง จากโรงงานแปรรูปน้ำยางข้น อำเภอเบตง จังหวัดยะลา. ใน การประชุม 
  วิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ "งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" วันที่ 17-18  
  สิงหาคม 2563 (หน้า 323-330). กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รบัการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7.ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 

          ชื่อวิชา  ชีววิทยาพ้ืนฐาน     3 (2-3-0)     นก. 
ชื่อวิชา  ชีววิทยา 2       3 (3-0-0)  นก. 
ชื่อวิชา   สรีรวิทยาทัว่ไป      3 (2-3-0)  นก. 

 ชื่อวิชา  ธรรมชาติของชีวิต     5 (3-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา   ปฎิบัติการชีววิทยา     2 1 (0-3-0)  นก. 
ชื่อวิชา  ชีววิทยาของเซลล์     3 (2-3-0)  นก. 
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ชื่อวิชา  ชีววิทยาของเซลล์     3 (2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา  ชีววิทยา 1      3 (3-0-0)  นก. 
ชื่อวิชา  ปฎิบัติการชีววิทยา 1     1 (0-3-0)  นก. 
ชื่อวิชา  สัมมนาทางชีววิทยา     2 (2-0-0)  นก. 
ชื่อวิชา  จลุชีพ       5 (3-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  เทคโนโลยีการหมัก     3 (2-3-0)  นก. 
ชื่อวิชา  ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี     3 (2-3-0)  นก. 
ชื่อวิชา  เทคโนโลยีการหมกั     3 (2-3-0)  นก. 
ชื่อวิชา  จุลชีววิทยาทางอาหาร     3 (2-3-0)  นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา     1 (0-3-2)  นก. 
ชื่อวิชา  จลุชีววิทยา      3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา  สัมมนาทางจลุชีววิทยา 1     (1-2-3)   นก. 
ชื่อวิชา  วิจัยเฉพาะทาง      3 (0-6-3)  นก. 
ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา   2 (90)   นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1     (0-3-2)   นก. 
ชื่อวิชา  วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต    2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา   5(450)   นก. 
ชื่อวิชา  อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์    3 (2-3-6)  นก. 
ชื่อวิชา  ปฎิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์  1 (0-3-0)  นก. 

และเทคโนโลยีการอาหาร  
ชื่อวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้งต้น    3 (2-3-6)  นก. 
ชื่อวิชา  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม    3(2-3-6)  นก. 
ชื่อวิชา  ชีววิทยาทั่วไป      3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา  นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์     3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  จุลินทรยี์ยูคาริโอต     3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  ชีววิทยาพืน้ฐาน      3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา  นิเวศวิทยาทัว่ไป      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ  1 (0-3-0)  นก. 
ชื่อวิชา  ชีววิทยาสาหรับครู 1     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรยี์ 2 (1-2-3)  นก. 

และพันธุวิศวกรรมจุลินทรยี์  
ชื่อวิชา  เทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ    3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา  นิเวศวิทยาเชิงทอ่งเทีย่ว     3 (2-2-5)  นก. 
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ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพและ  2 (180)  นก. 
สหกจิศึกษาจลุชีววิทยา   

ชื่อวิชา  ฮาลาลในจุลชีววิทยาของอาหารและการสุขาภิบาล  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  ชีววิทยาของเซลล์     4 (2-4-6)  นก. 
ชื่อวิชา  โครงงานวิจัยทางชีววิทยา    1 1 (1-2-0) นก. 
ชื่อวิชา  ชีววิทยาสาหรบัครู 2      3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการวิจัยทางจลุชีววิทยา 1    1 (0-3-0)  นก. 
 

 
 (ลงชื่อ)..........................................................เจ้าของประวัติ 

                                         (อาจารย์หัสลินดา  บินมะแอ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปรญิญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรจุลชีววิทยา  
 สาขาวิชาชีววิทยา 

2. ชือ่ – สกุล นางสาวนุรอัยนี หะยียูโซะ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
Universiti Kebangsaan Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 

M.Sc.   Microbiology 2551 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏยะลา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ 2545 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรยีบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธกิารประเมนิและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ  พูรกอนนี  สาและ   อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี  คอสียาห์ สะลี  และนุรอัยนี  
หะยียูโซะ. (2561). การปนเปื้อนของแบคทีเรียและราบางชนิดในอากาศในรถยนต์ส่วน
บุคคล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(2): 238-
244. 

Dalee, A. D., Chehama, M., Sali, K., Hayeeyusoh, N., and Hayeewangoh, Z. (2018).  
Keratinase-producing fungi from local environmental samples of Far South 
Thailand and their efficiency in hydrolyzing keratinous wastes. In Journal 
of Physics: Conf. Ser. 1097(1) p. 12-36. doi. 10.1088/1742-
6596/1097/1/012036 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจยัใน Proceeding ของการประชมุทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

ฮากีหม๊ะ เจ๊ะโด และนุรอัยนี หะยียูโซะ.(2563). ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือการ
ยับยั้งเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียน บริเวณพ้ืนที่ อำเภอธารโต จังหวัด
ยะลา ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
สั งคม” วันที่  6-7 กุมภาพั นธ์  2563 (หน้ า  1768-1779) นครศรีธรรมราช  : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

คอสียาห์ สะลี, อับดุลาห์โดลาห์ ดาลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ, พูรกอนนี สา
และ และหัสลินดา บินมะแอ. (2562). ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน
และผลิตภัณฑ์ในการยับยั้งเชื้อ Bacillus sp., Escherichia coli, Salmonella sp. 
และ Staphylococcus aureus.  ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” วันที่ 
12 กันยายน 2562 (หน้า 310-319). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.    

ซูไรดา สอมะ, นูรีฮัน กอแล และนุรอัยนี หะยียูโซะ. (2562). การแพรกระจายของแบคทีเรีย
และรา (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Aspergillus sp., Rhizopus 
sp.) ในหมวกนิรภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใตครั้งที่ 4 ประจำป 2562 
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์2562 (หนา 784-794). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
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ฟาดีนี เด็นตํา, อาอีเสาะ บาโงสะนอ และนุรอัยนี หะยียูโซะ. (2561). คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตในจังหวัดยะลา ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิท
ยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใตครั้งที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2561 วันที ่11-12 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 (หนา 480-490). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

จริยา อะจิ, สุปราณีเ จะหะ และนุรอัยนี หะยียูโซะ. (2560). การหาสภาวะที่เหมาะสมของ          
การผลิตขาวหมากและการยับยั้ งแบคที เรียกอโรค (Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli และ Bacillus sp.) ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ งานราชภัฏ
วิชาการ ประจำปี  2560 วันที่  13 – 14 กุมภาพันธ 2560 (หนา 285-292 ). 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรอืงานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณสอน  
    7.1 ระดับปริญญาตรี 10 ป  

ชื่อวิชา ชีววิทยาเบื้องตน           3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัตกิารชีววิทยาเบื้องตน         1(0-3-0) นก. 

  ชื่อวิชา แบคทีเรียวิทยา             3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา            1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา วิจัยทางจุลชีววิทยา2            2(0-4-2) นก. 
ชื่อวิชา ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียและพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษาจุลชีววิทยา       2 (180)  นก. 
ชื่อวิชา จุลชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร           3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร          1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา                     6 (560)   นก. 
ชื่อวิชา พ้ืนฐานจุลชีววิทยา             3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุลชีววิทยา            1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ           3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบันักชีววิทยาศาสตร           1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม             3 (3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม            1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา            1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร             3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สรีรวิทยาทางจุลินทรีย์   3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา แบคทีเรียวิทยา  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา อนุกรมวิธานของจุลินทรีย  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพจุลชีววิทยา  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา อาหารหมักพ้ืนบาน  2 (1-2-3) นก. 

          ชื่อวิชา จุลินทรีย์โปรคาริโอต 2 (2-2-5) นก. 
          ชื่อวิชา พันธุศาสตรของจุลินทรีย  3 (2-2-5) นก. 
          ชื่อวิชา สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1 (0-2-1) นก. 
          ชื่อวิชา เทคโนโลยีการหมัก  3 (2-2-5) นก. 
          ชื่อวิชา เทคโนโลยีจุลนิทรยีและเอนไซม  3 (2-2-5) นก. 
          ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพจุลชีววิทยา  3 (2-2-5) นก. 
          ชื่อวิชา วิจัยเฉพาะทาง 3 (0-6-3) นก. 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัติ       
    (อาจารยนุรอัยนี หะยียูโซะ) 
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ประวัติอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดบัปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรจลุชีววิทยา  
     สาขาวิชาชีววิทยา 

2. ชือ่ – สกุล    นางสาวคอสียาห์ สะลี   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
Universiti Kebangsaan Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 

M.Sc.   Microbiology 2551 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏยะลา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ 2545 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสอื หรือบทความทางวชิาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสอื 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสอืรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ 

ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ, พูรกอนนี  สาและ, อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี, คอสียาห์ สะลี  และนุรอัยนี  
หะยียูโซะ. (2561). การปนเปื้อนของแบคทีเรียและราบางชนิดในอากาศในรถยนต์ส่วนบุคคล.  
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(2): 238-244. 

Dalee, A. D., Chehama, M., Sali, K., Hayeeyusoh, N., & Hayeewangoh, Z. (2018).  
Keratinase-producing fungi from local environmental samples of Far South 
Thailand and their efficiency in hydrolyzing keratinous wastes. In Journal of 
Physics: Conference. Series. 1097 012036. DOI: http://10.1088/1742-6596/ 
1097/1/012036 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมนิและตรวจสอบ (ไม่
มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ
ประเมนิและตรวจสอบ 

ซูรียา สาและ , มูสลีนี  เปาะแต  และคอสีย าห์  สะลี . (2563). ประสิทธิภ าพการยับยั้ ง เชื้ อ 
Phytophthora sp. ด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่แยกได้จากดินในเขตพ้ืนที่อำเภอเบตง จังหวัด
ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 1890-1901) นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. 

คอสียาห์ สะลี, อับดุลาห์โดลาห์ ดาลี, นุรอัยนีหะยียูโซะ, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ, พูรกอนนี สาและ และ 
หัสลินดา บินมะแอ. (2562). ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านและผลิตภัณฑ์ใน
ก า ร ยั บ ยั้ ง เ ชื้ อ  Bacillus sp., Escherichia coli, Salmonella sp. แ ล ะ 
Staphylococcus aureus. ใน งานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” วันที่ 12 กันยายน 
2562 (หน้า 310-319) สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.    

มารีนี ปาติเป๊าะ, พาตีเมาะ เจะนะ และคอสียาห์ สะลี. (2561). การปนเปื้อนของเชื้อราบนเสื้อผ้ามือ
สองที่จำหน่ายในตลาดนัดในจังหวัดยะลา และปัตตานี. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที ่3 ประจำปี 2561 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 
2561 (หน้า 491-496). ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.    
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6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 
 ชื่อวิชา     จุลชีววิทยา       3 (3-0-6)   นก.  
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (0-3-2) นก. 
ชื่อวิชา  นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 3 (2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา  ไวรัสวิทยา 3 (2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา  จลุชีววิทยาทางอาหาร 3 (2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา  ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 3 (2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา  ชีววิทยาพื้นฐาน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา  ชีวเคมีจุลินทรีย์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการชีวเคมีจลุินทรีย์ 1 (0-3-0)   นก. 
ชื่อวิชา  จลุินทรีย์ยูคาริโอต 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  เทคโนโลยีการหมัก 3 (3-2-6) นก.  
ชื่อวิชา  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  วิจัยเฉพาะทาง 3 (0-6-3) นก. 
ชื่อวิชา  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3 (2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยา 1 (0-3-0) นก.  
ชื่อวิชา  จลุชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 (2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา  จลุินทรีย์อาสา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  จุลชีววิทยาวิเคราะห ์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพจุลชีววิทยา  2 (90) นก. 
ชื่อวิชา  วิจัยทางจลุชีววิทยา 1 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา 5 (450) นก. 
ชื่อวิชา  พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา      วิจยัทางจุลชีววิทยา 2 2 (0-4-2) นก. 
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ชื่อวิชา จลุชีววิทยาชีวบำบัด 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การควบคุมศัตรพืูชและโรคพืชโดยจุลินทรีย ์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พ้ืนฐานจุลชีววิทยา 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีจุลินทรีย์และเอนไซม์ 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา     ปฏิบัตกิารอนกุรมวิธานของจุลินทรีย์ 1 (0-3-0) นก. 

  ชื่อวิชา      จุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค      3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  จุลินทรีย์ยูคาริโอตและปรสิตวิทยา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการจุลินทรีย์ยูคาริโอตและปรสิตวิทยา 1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา  จุลชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   ราวิทยา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา       ปฏิบัติการราวิทยา      1 (0-3-0)   นก. 
ชื่อวิชา   สหกิจศกึษาทางจุลชีวิทยา  6 (560) นก. 
ชื่อวิชา   นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์และการชีวบำบัด 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา   ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์และการชีวบำบัด 1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา   อาหารหมกัพ้ืนบ้าน   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา   เห็ดบริโภค 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา  1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา  สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  นิเวศวิทยาทัว่ไป 3 (2-2-5) นก. 
 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารยค์อสียาห์ สะลี)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


