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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
    รหัส           :  25501571102845 

ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Microbiology 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
   ชื่อยอ : วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Microbiology) 
   ชื่อยอ : B.Sc (Microbiology) 
 
3.  วิชาเอก   
       ไมมี 
 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ภาษาท่ีใช 
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5.3  การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือเปนไปตามขอตกลงและระเบียบ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตลอดระยะเวลาการใชหลักสูตรนี้ 
 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
6.2 เริม่ใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรใหเสนอ

หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี    

2/2559   เม่ือวันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2559  
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี  3/2559  เม่ือวันท่ี  9  เมษายน  พ.ศ. 2559  
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี  3/2559  เม่ือวันท่ี  29 

เมษายน พ.ศ. 2559 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีในปการศึกษา 2561 
 
 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  
      8.1 นักจุลชีววิทยา (Microbiologist) 
      8.2 นักวิทยาศาสตร (Scientist)  
      8.3 นักวิจัยทางจุลชีววิทยา (Microbiologist Researcher) และสาขาท่ีเก่ียวของ 
      8.4 นักวิชาการ (Academician) ดานจุลชีววิทยาและสาขาท่ีเก่ียวของ 

8.5 ครูผูสอนวิทยาศาสตร และสาขาท่ีเก่ียวของ 
      8.6 นักควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา (Quality Controller in Microbiology) 
      8.7 ตัวแทน (Sale Agent or Sale Representative) จําหนายวัสดุ สารเคมี และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 
      8.8 ประกอบอาชีพอิสระทางดานจุลชีววิทยา (Independent Profession) และสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ เชน ผูประกอบการผลิตอาหารหมัก ธุรกิจสวนตัว ผลิตผลิตภัณฑหมักจําหนาย และอ่ืนๆ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

(เอก, โท, ตรี) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

1. นายอับดุลลาห โดลาห ดาล*ี 
   อาจารย 
 

MScM (Science Management) 
 
M.Sc (Microbiology) 
 
M.Sc (Microbiology) 
 
B.Sc (Hons.) Microbiology 

University of Technology 
Sydney, ประเทศออสเตรเลีย 
Universiti Kebangsaan 
Malaysia, ประเทศมาเลเซยี 
University of Karachi, ประเทศ
ปากีสถาน 
University of Karachi, ประเทศ
ปากีสถาน 

2552 
 

2538 
 

2534 
 

2532 

2. นางซูไบดะ หะยีวาเงาะ* 
   อาจารย 
    

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2545 
 

2541 

3. นางสาวนุรอัยนี หะยียโูซะ* 
   อาจารย 
   

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

Universiti Kebangsaan 
Malaysia, ประเทศมาเลเซยี 
สถาบันราชภฏัยะลา 

2551 
 

2545 

4. นางสาวคอสียาห สะล ี
   อาจารย 
    

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

Universiti Kebangsaan 
Malaysia, ประเทศมาเลเซยี 
สถาบันราชภฏัยะลา 

2551 
 

2545 
5. นางสาวพูรกอนนี สาและ 
   อาจารย 
    

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

Aligarh Muslim University, 
ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2556 
 

2553 
หมายเหต ุ* หมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ/หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนภายใตขอตกลงความรวมมือ 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงรวมถึงสาขาวิชา     
จุลชีววิทยา สนองตอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงไดกลาวถึง
สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ท่ีควรไดรับการ

http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/P12/Book_Plan12.pdf
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ยกระดับใหดีข้ึน โดยวิธีผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมจาก
ทุกฝาย ท้ังองคกรภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยในป 2556 ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP เพ่ิมข้ึนจากเดิม คือรอยละ 0.27 ตอ GDP ขณะท่ี
ประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาอยูท่ีรอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับ ขณะเดียวกัน
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนามีจํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวน
ใหญจะอยูท่ีระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน 

นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว ซ่ึงสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ถือเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่ง ท่ีสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ควรหันมา
สนับสนุนและจัดการอยางเทาทัน ท้ังนี้เพ่ือตอบรับความตองการและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  โดยการลงทุนทรัพยากรมนุษยในดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
จะเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําประเทศใหมีความสามารถและไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอาเซียน   
ประเทศไทยจึงตองกําหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
กฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอม
มากข้ึน สําหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีตองใชแรงงานและวัตถุดิบ ควรเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและ
การใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบาน   ในการนี้ ประเทศตองการทรัพยากรธรรมชาติและบุคลากร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถสูง 

การพัฒนาหลักสูตรไดยึดแนวทางเหลานี้ เพ่ือยกระดับศักยภาพการแขงขัน และผลิต
บุคลากรท่ีมีความสามารถในการขับเคลื่อนและสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนไดอยางแทจริง ท้ังในเชิงพาณิชยและสาธารณะ หลักสูตร         
จุลชีววิทยามีสวนในการพัฒนาคุณภาพแรงงานดานสติปญญา จนมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ี
สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม อาเซียน และผลิต
บุคลากรท่ีสามารถพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเพ่ือเปนแหลงบริการและถายทอดเทคโนโลยี โดย    
จุลชีววิทยาถือเปนศาสตรพ้ืนฐานในการปรับโครงสรางการผลิต โดยเฉพาะการปรับโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ทักษะความชํานาญทางจุลชีววิทยาจะสามารถปรับเปลี่ยนจาก
การผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมภูมิ เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล   

ศาสตรทางดานจุลชีววิทยายังเปนพ้ืนฐานสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาทางดาน
สุขภาพ โดยสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรู และบูรณาการองคความรูในการพัฒนาศักยภาพทาง
การแพทย ดานการบริการวิชาการและงานวิจัย ดังเชน การคนพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหมๆ 
จากจุลินทรียท่ีมีประโยชนทางการแพทย การคิดคนและพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ เปนตน 
นอกจากนี้ผลกระทบจากความกาวหนาของเทคโนโลยีกอใหเกิดท้ังความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัย
คุกคาม อันไดแก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะจุลินทรีย  
ท้ังหมดนี้ สามารถถือเปนความจําเปนท่ีจะตองเตรียมพรอมของบุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
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ของสถานการณและเทคโนโลยีดังกลาว   ดังนั้น การบริหารจัดการองคความรูทางวิทยาศาสตรอยาง
เปนระบบจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน ท้ังนี้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมท้ังสาขาจุลชีววิทยาดวย   อนึ่ง 
ความสามารถในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผลมาจากการประยุกตวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอยางลงตัว โดยการผสมผสานกับสังคมในบริบททองถ่ินของจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึง
เปนชุมชนพหุวัฒนธรรมดวยอัตลักษณเฉพาะ จึงบรรจุรายวิชาฮาลาลและจุลชีววิทยาทางอาหาร    
ฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา อาหารหมักพ้ืนบาน เปนตน   และดวยเหตุนี้ หลักสูตรฯ 
จึงมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต เพ่ือใหสามารถจัดการกับผลประโยชนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางรูทัน ซ่ึงเปน     
สิ่งสําคัญท่ีมีสวนสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 
 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีนํามาใชกันอยางกวางขวาง ทําใหบางเรื่องสงผลกระทบ

ตอสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทย รวมถึงการคนควา การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับจุลินทรีย ท้ังในดานวิทยาศาสตรการแพทย ดานการเกษตร ดานอาหารและดาน
สิ่งแวดลอมมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  จึงจําเปนจะตองใชนักวิทยาศาสตรจํานวนมาก รวมท้ัง     
นักจุลชีววิทยา ท่ีมีความสามารถมีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ท่ีจะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบท่ีสอดคลองและ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีเปนขอควรพิจารณา คือ บริบททาง
สังคมอันเปนแหลงท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการดํารงชีวิตรวมกันอยางสมานฉันทและเก้ือกูลกัน อัน
เปนอัตลักษณของจังหวัดชายแดนภาคใต จึงจําเปนตองมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทใน
พ้ืนท่ี การวิจัยท่ีเชื่อมโยงจุลชีววิทยากับภูมิปญญาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งท่ีจะชวยตอยอดสูนวัตกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันล้ําคาตอการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมในทองถ่ินตอไป 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
จากบริบทท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญ จน

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับไมวาจะเปนระดับโลก ภูมิภาคและระดับประเทศ การปรับปรุง
หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของชาติ จึงกลายเปนข้ันตอน
พ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ   ในการ
นี้ บัณฑิตจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงนี้ จะตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที ดวยศักยภาพ 
ทักษะ ความชํานาญ และประสบการณการเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนา ท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรตอชุมชน สังคม ทองถ่ินและภูมิภาค เสริมดวยความ
มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ รักและสงเสริมสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม   โดยท้ังหมดนี้
สอดคลองกับแนวนโยบายวิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ีมุงใหมหาวิทยาลัย
เปนคลังปญญาแหงชายแดนใตในดินแดนพหุวัฒนธรรม 
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12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน   
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาและการขยายตัวของ

เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน สงผลกระทบไมมากก็นอยตอบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 
และมีผลตอการกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปรับตัวเพ่ือกาว
ไปขางหนาตอไป มุงสูความเปนเลิศ โดยเฉพาะดานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีทักษะและความ
ชํานาญในศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับการบมเพาะมา  ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรฯ จึงตองเนน
ผลิตบัณฑิตทางจุลชีววิทยาใหเปนผูมีความรู คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและสูงาน อีกท้ังสามารถ
ประยุกตความรูกับงานท่ีหลากหลายรูปแบบและมีความเทาทันเทคโนโลยี หลักสูตรฯ ยังสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญบนฐานของการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการและ
เผยแพรงานวิจัย สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย และงานสรางสรรคระหวางสถาบัน 
และสงเสริมการประยุกตหรือบูรณาการองคความรูทางจุลชีววิทยาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินสู
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงนอกจากจะเปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลว ยัง
เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินและในภูมิภาคอีกดวย 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ  
การเกษตร 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดย
หลักสูตรตางๆในมหาวิทยาลัย 

13.2 กลุมวิชา /รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
 รายวิชาในหลักสูตรเปดใหนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ    ในคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และการเกษตร เรียนเปนวิชาเฉพาะดาน ท้ังกลุมบังคับและเลือก โดยเฉพาะรายวิชาเฉพาะดานเลือก 
ซ่ึงเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาอ่ืนท่ีสนใจลงทะเบียนเรียนได อาทิ รายวิชาอาหารหมักพ้ืนบาน 
จุลินทรียในผลิตภัณฑนม  ยีสตและผลิตภัณฑ  เห็ดบริโภค  กลองจุลทรรศนและจุลชีพ   ชองปาก
และจุลชีพ เปนตน 

 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
 การจัดการเรียนการสอนนั้น บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึง

จะตองมีการประสานงานกับสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ฝายวิชาการคณะ และกองบริการการศึกษาใน   
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การจัดรายวิชา และจัดแผนการเรียนท่ีนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกัน
ระหวางผูเก่ียวของต้ังแตผูบริหาร และอาจารยผูสอน ซ่ึงอยูตางสาขาวิชา เพ่ือกําหนดเนื้อหา และ   
กลยุทธการสอนตลอดจนการวัด และประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร และไมตํ่ากวามาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
     บัณฑิตจุลชีววิทยาเปนนักจุลชีววิทยา ผูรอบรู เปยมดวยทักษะและความชํานาญทาง  

จุลชีววิทยาและเทคโนโลยี มีความสามารถรอบดาน รวมท้ังดานภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ พรอม
ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงตามหลักวิชา กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร  
สาขาวิชาจุลชีววิทยาเปนสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ท่ีศึกษาเก่ียวกับชีววิทยาของ

จุลินทรีย อันไดแก แบคทีเรีย ฟงไจ ไวรัส โพรโตซัว และสาหราย รวมถึงความเขาใจกระบวนการ
ตางๆ ท่ีกระทําโดยจุลินทรีย ตัวอยางเชน กระบวนการกอโรค การปองกันและการบําบัดรักษา ซ่ึง
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของมนุษยอยางมาก  กระบวนการหมัก ซ่ึงใหคุณประโยชนในทางการ
ผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตร การอาหารและทางอุตสาหกรรม กระบวนการยอยสลายหรือการบําบัด
ทางชีวภาพ ซ่ึงสามารถรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางยืนตอไป เปนตน   
ยิ่งกวานั้น  จุลชีววิทยากับบริบทชุมชนทองถ่ินและภูมิภาค สามารถเชื่อมโยงไดในทางวิชาการ ดังจะ
เห็นไดจาก รายวิชาเพ่ิมใหม ไดแก รายวิชาฮาลาลในจุลชีววิทยาของอาหารและการสุขาภิบาล และ
รายวิชาฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา   นอกจากนี้ เทคโนโลยีจุลินทรียไดกลายเปน
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม และถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ   การวิจัยและการวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม รวมถึงการวินิจฉัยโรค  
ติดเชื้อแบคทีเรีย ฟงไจและไวรัส ซ่ีงอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรียเปนสวนใหญ 
 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ี

เพียบพรอมดวยคุณลักษณะตางๆ ดังนี้ 
1. มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และความชํานาญทางจุลชีววิทยา 
2. สามารถทําวิจัยประเด็นปญหาจุลชีววิทยาและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
3. สามารถถายทอดความรูทางจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีสูชุมชน ทองถ่ิน และอ่ืนๆ 

ตามพันธกิจบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถนําความรูทางดานจุลชีววิทยาทํานุบํารุงวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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5. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร มนุษยธรรม และรักสันติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
6. สามารถศึกษาตอในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาใหมีมาตรฐานไม
ตํ่ากวาเกณฑท่ี สกอ.กําหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยอิงเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสกอ.  

- ติดตามประเมินการใชหลักสูตรตาม
ตัวบงชี้ท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ินและใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน  

 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการของประกอบการใน
วิชาชีพท่ีเก่ียวของ และความ 
กาวหนาทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

- รายงานผลการประเมิน
ความ พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตใน
สถานประกอบการและ
หนวยงานราชการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ 
ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรสายผูสอน สาย
สนับสนุน และสื่อการเรียนการสอนให
ไดมาตรฐาน เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการในหลักสูตร 

   

- สนับสนุนบุคลากรใหศึกษาตอ รวม
ประชุมวิชาการ ฝกอบรม เพ่ือ
พัฒนาจัดการเรียนการสอน      
การวิจัย และบริการวิชาการแก
สังคม 

- จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณท่ีเก่ียวของ
ใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด  

- แผนพัฒนาของหลักสูตร  
- รายงานสรปุผลการดําเนนิงาน

ของหลักสูตร  

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
        1.1 ระบบการจัดการศึกษา  

ระบบทวิภาค 
        1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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        1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
              เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
         2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
               ภาคการศึกษาท่ี 1        เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
               ภาคการศึกษาท่ี 2        เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 เปนผู สํ า เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเ ทียบเท าทาง            

ดานวิทยาศาสตร 
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับระเบียบหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา    
 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
      นักศึกษาแรกเขามีปญหาทางดานพ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษ  พ้ืนฐานความรูวิชา
ชีววิทยาของจุลินทรีย วิชาคณิตศาสตรและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคนควา 
 
 
        2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาของนักศึกษาในขอ 2.3 
                จัดสอนเสริมและปรับพ้ืนฐานใหมสําหรับนักศึกษาแรกเขาชั้นปท่ี1 ไดแก พ้ืนฐาน   
ความรูภาษาอังกฤษ ความรูพ้ืนฐานวิชาชีววิทยาของจุลินทรีย คณิตศาสตรพ้ืนฐาน และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาขอมูล และจัดการทดสอบวัดผลประเมินผลหลังจากจัด
สอนเสริมและปรับพ้ืนฐานแลว 
 
        2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับช้ันป 
   

จํานวนนักศึกษา   
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 
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รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณ  

2559 2560 2561 2562 2563 
1. คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
10,000 บาทตอภาคการศึกษา 

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

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ  
    2,700 บาทตอป 

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 
              
 
 
 
 
 
 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณ  

2559 2560 2561 2562 2563 
1. เงินคงคลังรอยละ 20  181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 
2.รายจายระดับมหาวิทยาลัยรอยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 
3. คาใชจายดําเนินงานรอยละ 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 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
 
 

  2.7 ระบบการศึกษา 
              แบบชั้นเรียน  

          2.8 การเทียบโอนหนวยกิต และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
                   มีระบบการเทียบโอนหนวยกิตโดยใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
          3.1 หลักสูตร 
              3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
                      ไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
      3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
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โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุม
วิชาแกน กลุมวิชาเฉพาะดาน และกลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา) และหมวด
วิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิต แตละหมวดวิชาและหนวยกิตรวมท้ังหลักสูตร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
   กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 25 หนวยกิต 
   กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 70 หนวยกิต 
      วิชาเฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
      วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 25 หนวยกิต 
      วิชาประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา                           ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
    
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

   3.1.3 รายวิชา 
           รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ดังนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
            กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

                  บังคับเรียน  10 หนวยกิต 
        
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(12-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
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 Malayu for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 Malayu for Communication and Learning Development 

 
 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 

 Thai for Careers 
 
 
 

 

       
เลือกเรียน 2    หนวยกิต                    

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 

 Principles of Reading and Writing Thai Words  

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 

 Development of Speaking and Reading Skills in English  

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน 2(1-2-3) 

 English for Reading and Writing Development  

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 

 Basic Malayu  

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 

 Chinese for Communication  

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 

 Basic Arabic  

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 

 English for Communication 2  
 

             กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา                 6    หนวยกิต 
 2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 

 Happiness Study  
 2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 

 Aesthetics Approach  
 2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 
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 Information for Life Long Learning  
 2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 

 Truth of Life  
 2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 

 Self Development  
 2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 

 Aesthetics for Life  
 

             กลุมวิชาสังคมศาสตร                     ไมนอยกวา                   6    หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 

 Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 

 Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 

 Life Skills and Public Conscious Mind  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 

Skills for Life 
2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  

 

                   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี    
                                                                ไมนอยกวา                   6    หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Mathematics in Daily Life  
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

 Science for the Quality of Life Development  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Information Technology in Daily Life  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Science in Daily Life  
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development 
 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    95  หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน    25  หนวยกิต 

   
4101117 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
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 Fundamental Physics  
4101118 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

 Fundamental Physics Laboratory  
4102101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

 General Chemistry 1  
4102102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

 General Chemistry Laboratory 1  
4118101 ชีววิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Essential Biology  
4118102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องตน 1(0-3-0) 

 Laboratory of Essential Biology  
4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา 3(3-0-6) 

 Fundamental Microbiology  
4118104 ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

 Practical in Fundamental Microbiology  
4118107 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) 

 Statistics for Bioscience Research  
4118108 ชีวเคมีจุลินทรีย  3(3-0-6) 

 Microbial Biochemistry  
4118109 ปฏิบัติการชีวเคมีจุลินทรีย 1(0-3-0) 

 Practical in Microbial Biochemistry  
4118210 ภาษาอังกฤษสําหรับนักชีววิทยาศาสตร 2(1-2-3) 

 English for Bioscientist 
 
 
 
 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 70 หนวยกิต 
วิชาเฉพาะดานบังคับ  38 หนวยกิต 

    
4118211 แบคทีเรียวิทยา 3(3-0-6) 

 Bacteriology  
4118212 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา 1(0-3-0) 

 Practical in Bacteriology  
4118213 ราวิทยา 3(3-0-6) 

 Mycology  
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4118214 ปฏิบัติการราวิทยา 1(0-3-0) 
 Practical in Mycology  

4118215 จุลินทรียยูคาริโอตและปรสิตวิทยา 3(3-0-6) 
 Eukaryotic Microbes and Parasitology  

4118216 ปฏิบัติการจุลินทรียยูคาริโอตและปรสิตวิทยา 1(0-3-0) 
 Practical for Eukaryotic Microbes and Parasitology  

4118217 นิเวศวิทยาของจุลินทรียและการชีวบําบัด 3(3-0-6) 
 Microbial Ecology and Bioremediation  

4118218 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรียและการชีวบําบัด 1(0-3-0) 
 Practical in Microbial Ecology and Bioremediation  

4118219 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย 3(3-0-6) 
 Microbial Systematics  

4118220 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของจุลินทรีย 1(0-3-0) 
 Practical in Microbial Systematics  

4118322 ไวรัสวิทยา 3(3-0-6) 
 Virology  

4118325 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1(1-0-2) 
 Seminar in Microbiology  

4118326 ปฏิบัติการสัมมนาทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
 Seminar Workshop in Microbiology  

4118421 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(3-0-6) 
 Microbial Genetics and Physiology  

4118423 อิมมูนวิทยา 3(3-0-6) 
 Immunology  

4118424 ปฏิบัติการอิมมูนวิทยา 1(0-3-0) 
 Practical in Immunology  

4118427 วิจัยทางจุลชีววิทยา 1* 2(0-4-2) 
 Research in Microbiology 1*  
4118428 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-3-0) 

 Research Workshop in Microbiology 1*  
4118429 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2* 2(0-4-2) 

 Research in Microbiology 2*  
4118430 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา 2* 1(0-3-0) 

 Research Workshop in Microbiology 2*  
   

วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 25 หนวยกิต 
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นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา โดยใหยึดตามแผน ก (การอาหารและการเกษตร), 
แผน ข (การแพทยและสาธารณสุข) หรือ แผน ค (จุ ลชี ววิทยาข้ันสู งและ
เทคโนโลยีชีวภาพ) จนครบหนวยกิต 25 หนวยกิต โดยเลือกเพียงแผนเดียวตอหนึ่งกลุม
เรียน 

   
แผน ก (การอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม) 

4118131 อาหารหมักพ้ืนบาน* 2(1-2-3) 
 Folk Fermented Food*  

4118132 ยีสตและผลิตภัณฑ 2(1-2-3) 
 Yeast and its products  

4118133 จุลินทรียในผลิตภัณฑนม 2(1-2-3) 
 Microbes in Dairy products  

4118134 เห็ดบริโภค  2(1-2-3) 
 Edible Mushrooms   

4118235 วิทยาศาสตรฮาลาลและจุลชีววิทยา* 2(1-2-3) 
 Halal Science and Microbiology*  

4118236 
 

ฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา* 
Halal and Microbiological Safety* 

3(3-0-6) 

4118237 ปฏิบัติการฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา* 1(0-3-0) 
 Practical in Halal and Microbiological Safety*  

4118238 ฮาลาลในจุลชีววิทยาอาหารและการสุขาภิบาล* 3(3-0-6) 
 Halal in Microbiology of Food and Sanitation*  

4118239 ปฏิบัติการฮาลาลในจุลชีววิทยาอาหารและการสุขาภิบาล* 1(0-3-0) 
 Practical in Halal in Microbiology of Food and Sanitation*  

4118352 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Microbiology  

4118353 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 
 Practical in Industrial Microbiology  

4118440 การควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฮาลาล* 3(3-0-6) 
 Quality Control of Halal Food and Industrial Products*  

4118441 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฮาลาล* 

1(0-3-0) 

 Practical for Quality Control of Halal Food and Industrial 
Products* 

 

4118442 จุลชีววิทยาดินและการเกษตร  3(3-0-6) 
 Soil and agricultural Microbiology  

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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4118443 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาดินและการเกษตร 1(0-3-0) 
 Practical in Soil and agricultural Microbiology  

4118444 ประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยาดินและการเกษตร 2(1-2-3) 
 Workshop of Current Topics in Soil and agricultural 

Microbiology 
 

4118445 จุลินทรียกอโรคพืชและสัตว 3(3-0-6) 
 Plant and Animal Pathology  

4118446 ปฏิบัติการจุลินทรียกอโรคพืชและสัตว 1(0-3-0) 
 Practical in Plant and Animal Pathology  

4118447 ประเด็นทันสมัยทางจุลินทรียกอโรคพืชและสัตว 2(1-2-3) 
 Current Topics in Plant and Animal Pathology  

4118448 จุลินทรียควบคุมทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Microbial Biocontrol  

4118449 ปฏิบัติการจุลินทรียควบคุมทางชีวภาพ 1(0-3-0) 
 Practical for Microbial Biocontrol  

4118450 การพัฒนาผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา* 3(3-0-6) 
 Development of Microbiological Products*  

4118451 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา* 1(0-3-0) 
 Practical for Development of Microbiological Products*  

   
แผน ข (การแพทยและสาธารณสุข) 
4118254 ชองปากและจุลชีพ 2(1-2-3) 

 Oral Cavity and Microbes  
4118455 จุลชีววิทยาการแพทย* 3(3-0-6) 

 Medical Microbiology*  
4118456 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาการแพทย* 1(0-3-0) 

 Practical in Medical Microbiology*  
4118457 จุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค 3(3-0-6) 

 Diagnostic Microbiology  
4118458 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค 1(0-3-0) 

 Practical in Diagnostic Microbiology  
4118459 จุลชีววิทยาวิเคราะห 3(3-0-6) 

 Analytical Microbiology  
4118460 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวิเคราะห 1(0-3-0) 

 Practical in Analytical Microbiology  
4118461 อิมมูนวิทยาประยุกต 3(3-0-6) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 

 



 
18 

 

 

 Applied Immunology  
4118462 ปฏิบัติการอิมมูนวิทยาประยุกต 1(0-3-0) 

 Practical in Applied Immunology  
4118463 ประเด็นทันสมัยทางปรสิตวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย* 2(1-2-3) 

 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Parasitology*  
4118464 

 
จุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ* 
Antimicrobial Microbiology* 

3(3-0-6) 

4118465 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ*  1(0-3-0) 
 Practical in Antimicrobial Microbiology*  

4118466 ประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Antimicrobial Microbiology  

4118467 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาแบคทีเรียคลินิกและการวินิจฉัย 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Bacteriology  

4118468 ประเด็นทันสมัยทางราวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Mycology  

4118469 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาไวรัสคลินิกและการวินิจฉัย 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Virology  

4118470 ประเด็นทันสมัยทางอิมมูนวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Immunology  
   

แผน ค (จุลชีววิทยาข้ันสูงและเทคโนโลยีชีวภาพ) 
4118171 กลองจุลทรรศนและจุลชีพ 2(1-2-3) 

 Microscope and Microbes  
4118383 ปฏิบัติการพันธุศาสตรและสรีรวิทยาของจุลินทรีย 1(0-3-0) 

 Practical in Microbial Genetics and Physiology  
4118385 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา 1(0-3-0) 

 Practical in Virology  
4118472 เทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 Fermentation Technology and its Design  
4118473 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ 1(0-3-0) 

 Practical in Fermentation Technology and its Design  
4118474 ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ 

Advanced Topics in Fermentation Technology and its Design 
2(1-2-3) 

4118475 เทคโนโลยีจุลินทรียและเอนไซม 3(3-0-6) 
 Microbial and Enzyme Technology  

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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411476 
 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรียและเอนไซม 
Practical in Microbial and Enzyme Technology 

1(0-3-0) 

4118477 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาเอนไซมของจุลินทรีย 2(1-2-3) 
 Current Topics in Microbial Enzymology  

4118478 พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย* 3(3-0-6) 
 Basic Microbial Biotechnology*  

4118479 ปฏิบัติการพ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย 1(0-3-0) 
 Practical for Basic Microbial Biotechnology  

4118480 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย* 3(3-0-6) 
 Genetic Engineering of Microbes*  

4118481 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย 1(0-3-0) 
 Practical for Genetic Engineering of Microbes  

4118482 ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียและพันธุวิศวกรรม
จุลินทรีย 

2(1-2-3) 

 Advanced Topics in Microbial Biotechnology and Genetic 
Engineering of Microbes 

 

4118484 ประเด็นทันสมัยทางพันธุศาสตรและสรีรวิทยาของจุลินทรีย 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Microbial Genetics and Physiology  

4118486 ไวรัสแบคทีเรีย 3(3-0-6) 
 Bacteriophages   

4118487 ไวรัสยูคารียา 3(3-0-6) 
 Viruses of Eukarya  

4118488 ปฏิบัติการไวรัสแบคทีเรียและยูคารียา 2(0-6-0) 
 Practical for Bacteriophages and Viruses of Eukarya  

4118489 ประเด็นทันสมัยทางไวรัสแบคทีเรียและไวรัสยูคารียา 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Bacteriophages and Viruses of Eukarya 

 
 
 
 
 

 

วิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
    

4118590 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา   2(180) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 Preparation for Professional Experience and Cooperative 
Education in Microbiology 
                     และ 

 

4118591 การฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา 5(450) 
 Professional Experience in Microbiology 

                     หรือ 
 

4118592 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6(600) 
 Cooperative Education in Microbiology  
   

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา หนวยกิต น(ท-ป-อ)  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

410117 ฟสิกสพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

410118 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน   1(0-3-0) 
4102101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
4102102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 
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 4118101 ชีววิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 
 4118102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องตน 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   เลือกเสรี 2-3 หนวยกิต 

                          รวม 20-21 หนวยกิต  
  
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา หนวยกิต น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
4118104 ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
4118107 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) 
4118108 ชีวเคมีจุลินทรีย 3(3-0-6) 
4118109 ปฏิบัติการชีวเคมีจุลินทรีย 1(0-3-0) 
4118215 จุลินทรียยูคาริโอตและปรสิตวิทยา 3(3-0-6) 
4118216 ปฏิบัติการจุลินทรียยูคาริโอต 

และปรสิตวิทยา 
1(0-3-0) 

                                                รวม 21 หนวยกิต  
 



 
22 

 

 

         3.1.4 แผนการศึกษา (ตอ) 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา หนวยกิต น(ท-ป-อ)  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4118211 แบคทีเรียวิทยา 3(3-0-6) 
4118212 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา 1(0-3-0) 
4118213 ราวิทยา 3(3-0-6) 
4118214 ปฏบิัติการราวิทยา 1(0-3-0) 
4118217 นิเวศวิทยาของจุลินทรียและการชีวบําบัด 3(3-0-6) 
4118218 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรียและ 

การชีวบําบัด 
1(0-3-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเสรี 2-3 หนวยกิต 
                                                  รวม 20-21 หนวยกิต 

                   
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา หนวยกิต น(ท-ป-อ)  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
4118210 ภาษาอังกฤษสําหรับนักชีววิทยาศาสตร 2(1-2-3) 

4118219 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย 3(3-0-6) 
4118220 ปฏบิัติการอนุกรมวิธานของจุลินทรีย 1(0-3-0) 
4118421 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเสรี 2-3 หนวยกิต 

                                                      รวม 17-18 หนวยกิต        
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.4 แผนการศึกษา (ตอ) 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชาช่ือวิชา 
 

หนวยกิต น(ท-ป-อ)  
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 

4118322 ไวรัสวิทยา 3(3-0-6) 

4118423 อิมมูนวิทยา 3(3-0-6) 

4118424 ปฏิบัติการอิมมูนวิทยา 1(0-3-0) 

 (วิชาเฉพาะดานเลือก) 
 นักศึกษาเลือกตามแผน ก ข หรือ ค** 

5 หนวยกิต 

                                                     รวม 18 หนวยกิต 
หมายเหตุ  * *  นักศึกษาแตละรุน (ปการศึกษา) เลือกแผนเดียวกัน แตไมซํ้ากันจนครบ 3 แผนการศึกษา 
           

 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา หนวยกิต น(ท-ป-อ)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

4118325 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1(1-0-2) 
4118326 ปฏิบัติการสัมมนาทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
4118427 วิจัยทางจุลชีววิทยา 1 2(0-4-2) 
4118428 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
(วิชาเฉพาะดานเลือก) 
นักศึกษาเลือกตามแผน ก ข หรือ ค** 

  10 หนวยกิต 

                                                     รวม      15 หนวยกิต 
หมายเหตุ   

 
* * นักศึกษาแตละรุน (ปการศึกษา) เลือกแผนเดียวกัน แตไมซํ้ากันจนครบ 3 แผนการศึกษา 
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         3.1.4 แผนการศึกษา (ตอ) 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา หนวยกิต น(ท-ป-อ)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4118429 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2 2(0-4-2) 
4118430 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
4118590  
 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาทางจุลชีววิทยา 

2(180) 

เลือก (วิชาเฉพาะดานเลือก) 
นักศึกษาเลือกตามแผน ก ข หรือ ค** 

10 หนวยกิต 

                                                รวม 15 หนวยกิต 
หมายเหตุ ** นักศึกษาแตละรุน (ปการศึกษา) เลือกแผนเดียวกัน แตไมซํ้ากันจนครบ 3 แผนการศึกษา 
 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา หนวยกิต น(ท-ป-อ)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4118591 
 
4118592 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา 
หรือ  
สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 

5(450) 
 

6(600) 

                                    รวม 5-6 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
       1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป               ไมนอยกวา        30        หนวยกิต 
          1.1 กลุมภาษาและการส่ือสาร   ไมนอยกวา         12       หนวยกิต 

         บังคับเรียน                                               10       หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ) 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                                       2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะ

ใชภาษาในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช
ภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตตอสังคม
ในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

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  

 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก
วิจารณ 

 
 
 
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  
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2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู               2(1-2-3) 

English   for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง  พูด  อาน เขียน ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา     
ตนเองและผูอ่ืน  การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  การบรรยาย      
ลั กษณะบุคคลและสิ่ งของและสถานท่ี   การถามและการใหข อมูล  การติดต อ                    
สื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  
แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใชพจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 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 development 

 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                                            2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

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 

 
2100108  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู               2(1-2-3)  
    Melayu for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และ      
การเขียน ในบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษา
มลายูใหถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน 
การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอ
สอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading and 
writing skills in daily life, practice of reading aloud in Melayu 
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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 

 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1              2(1-2-3) 

English for Communication 1             
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    

ในชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 

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 including 
appropriate social etiquette 

 
 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2            2(1-2-3) 

English for Communication 2 
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช

สถานการณจริงท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 
  Practice and development of listening, speaking, reading and 
writ ing Engl ish through real s ituations in related careers; 
practice of thinking skills, problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future career 
 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ        2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ
การเขียนเพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู 
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ
เพ่ือนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการงานและ
การใชชีวิตประจําวัน 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 

            เลือกเรียน 2    หนวยกิต 
                             
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย                2(2-0-4)
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ี
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและ
เผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
 Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words   
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

Effective development of speaking and reading skills in 
English, practice of speaking both individual and groups,  efficient 
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class presentation and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites 

 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน       2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงาน

หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษา
และอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน 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 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม
ประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

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 

 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร          2(1-2-3) 

Chinese for Communication     
การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได 

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 

 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 
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Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง 

พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
 Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 
 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2           2(1-2-3) 
English for Communication 2 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช
สถานการณจริงท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 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 

 
1.2 กลุมมนุษยศาสตร   ไมนอยกวา                                 6       หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแหงความสุข        2(1-2-3) 

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เหน็คุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

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 

 
 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ          2(2-0-4) 
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Aesthetics Approach      
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับ 

กระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ      
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 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 
 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต       2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results 
by using standard forms and steps 

 
2100118 ความจริงของชีวิต                                   2(2-0-4) 

Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลัก ศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน
แบบตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรู จัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

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 
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to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 

 
2100119 การพัฒนาตน                                2(2-0-4) 

Self Development  
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษยตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ       
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

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 

 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต         2(1-2-3) 

Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตร เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร เชิ ง

พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญ
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว 
สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจาก  
การรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซ้ึง เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสบการณของ
ความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

 
 

 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 

 
1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร                    ไมนอยกวา   6     หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน         2(2-0-4) 

Socialization 
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ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง           
ของสังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี 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 
 

2150102 การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 
 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 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิงบวก การคิดวิ เคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ    
การบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ
และการสรางจิตสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 
 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. 
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2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                   2(1-2-3)  
                Skills for Life 

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เก่ียวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และ     
การเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 

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 

 
 
 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

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  

 
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี    
                                                            ไมนอยกวา   6     หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                 2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับ

ดอกเบี้ย การเชาซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  
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 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน       2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกต           
ใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ 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 
 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน            2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟา
ในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมีท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน   การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร    การจัดการ 
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
 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 using in daily life; using microorganism in 
food industries; agricultural and industrial production management 
with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
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4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        2(1-2-3)  
                Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

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 

 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ                           ไมนอยกวา        95  หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาแกน                            ไมนอยกวา                         25  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา 
  
ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                             

 
น(ท-ป-อ) 

4101117 ฟสิกสพ้ืนฐาน                                                                       3(3-0-6) 
 Fundamental Physics  
 ระบบหนวย ปริมาณทางฟสิกสและการวัด แรงและการเคลื่อนท่ี งาน 

พลังงานและโมเมนตัม ความรอนและการถายโอนความรอน สมบัติของสสาร เสียง
และทัศนศาสตร  ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา  และการประยุกตฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

 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 

  
 

4101118 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
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 Fundamental Physics Laboratory  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4101117 ฟสิกสพ้ืนฐาน 

Co-requisite: 4101117 Fundamental Physics  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส สภาพสมดุลของมวล การตก

อยางอิสระ การเคลื่อนท่ีวิถีโคง ความจุความรอนจําเพาะของวัตถุ ความหนืด กฎของ
ฮุกส การใชมัลติมิเตอร กฎของโอหม การศึกษาคุณสมบัติของเลนส การวัด
สนามแมเหล็กโลก โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจากหองปฏิบัติการหรือท่ีประดิษฐ
ข้ึนตามความเหมาะสม 

 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 

  
4102101 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 

 General Chemistry 1  
 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ของเหลว 

สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรียและชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดลอม 
Atomic structure, periodic table, chemical bonds, 

stoichiometry, liquid, solution, chemistry of equilibrium, acid-base, 
Organic chemistry and molecular biology, and environmental chemistry 

 

 

4102102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory 1 

วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4102101 เคมีท่ัวไป 1 
Co-requisite: 4102101 General Chemistry 1. 

 

 เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
เทคนิคการแยกสาร   การกรอง  การตกผลึก  การกลั่น  การใชตัวทําละลาย  และ 
โครมาโทกราฟ การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเก่ียวกับกรด-เบส การทดสอบ
สารอินทรียเบื้องตน และการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (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) 
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4118101 ชีววิทยาเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
 Essential Biology  
 วิทยาศาสตรของชีวิต   คุณสมบัติทางเคมีของโมเลกุลอินทรีย   โครงสราง

และฟงกชั่นของเซลล   โครงสรางและฟงกชั่นของเมมเบรน   แมเทบอลิซึม: พลังงาน
และเอนไซม การสังเคราะหดวยแสงและกระบวนการหายใจ   พ้ืนฐานทางพันธุกรรม
ของชีวิต: วัฏจักรของเซลลและการสืบพันธุระดับเซลล ไมโอซิสและการสีบพันธุแบบ
อาศัยเพศ ชีววิทยาโมเลกุลของยีน การควบคุมกิจกรรมของยีนและเทคโนโลยีชีวภาพ
และจิโนมิก วิวัฒนาการ: อนุกรมวิธานและไฟโลเจนิก และจุลชีววิทยาและวิวัฒนาการ   
ความหลากหลายของชีวิต: ไวรัส แบคทีเรียและอารเคีย โพรตีสท พืช เชื้อราและสัตว 
ชีววิทยาของสัตว: เนื้อเยื่อและระบบอวัยวะสัตว สรีรวิทยาและ      กายวิภาคมนุษย   
พฤติกรรมและนิเวศวิทยา 

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

 
 
 
 

4118102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองตน  1(0-3-0) 
 Laboratory of Essential Biology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม:  4118101 ชีววิทยาเบื้องตน  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118101 Essential Biology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ  ปฏิบัติการสําหรับวิทยาศาสตรของชีวิต 
สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสรางของเซลล แมเทบอลิซึม การสังเคราะห
ดวยแสง การแบงเซลล การสืบพันธุ เนื้อเยื่อและระบบอวัยวะสัตว ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและนิเวศวิทยา 

Safety practice in the Laboratory; Practical procedures for 
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exercising science of life, chemistry of organic molecules, cell structure, 
metabolism, photosynthesis, cellular division, reproduction, tissue and 
organ systems, Life diversity, behavior and ecology 

 
4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  3(3-0-6)

 Fundamental Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอน: 4118101 ชีววิทยาเบื้องตน 

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 4118101 Essential Biology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายและประวัติของจุลชีววิทยา   โครงสราง
และฟงชั่นของเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต  การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา 
การเพาะเลี้ยง การเจริญเติบโต แมเทบอลิซึม การสืบพันธุและพันธุกรรมของจุลินทรีย 
การควบคุมจุลินทรีย  สารตานจุลชีพ  สารเคมีบําบัดและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
อ่ืนๆ จากจุลินทรีย ความหลากหลายของจุลินทรีย  บทนําเก่ียวกับชีววิทยาของ
จุลินทรียยูคาริโอตและโพรคาริโอต รวมถึงไวรัส และองคประกอบยอยของไวรัส  
ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียตอสิ่งแวดลอม   บทนําเก่ียวกับ จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม อาหาร 
น้ํานม น้ํา ทะเล ดิน อากาศ อุตสาหกรรม สาธารณสุข และการแพทย  หลักการ
พ้ืนฐานของการติดเชื้อ ระบาดวิทยา โรคติดเชื้อและภูมิตานทาน 

 
 

 Definition, importance, scope and 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 ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุลชีววิทยา  1(0-3-0) 

 Practical in Fundamental Microbiology  
 วิชาบังคับรวม: 4118101 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา 
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 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Co-requisite:  4118101 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ประเภทของกลอง
จุลทรรศน วิธีใชกลองจุลทรรศนในจุลชีววิทยา เทคนิคการทําใหปลอดเชื ้อ   
การเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงจุลินทรีย เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ เทคนิคพ้ืนฐาน
สําหรับการคัดกรอง การแยกเชื้อ การคัดเลือกจุลินทรียจากสภาพแวดลอม   
การเตรียมสตอกเชื้อและการเก็บรักษา เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานสําหรับความ
หลากหลายของจุลินทรีย ชีววิทยาของจุลินทรียยูคาริโอตและโพรคาริโอต รวมถึงไวรัส 
และองคประกอบยอยของไวรัส ปฏิบัติการเพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียตอ
สิ่งแวดลอม เทคนิควิเคราะหทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม อาหาร น้ํานม น้ํา ทะเล ดิน 
อากาศ อุตสาหกรรม สาธารณสุข และการแพทย  เทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานท่ีใชใน
การตรวจสอบการติดเชื้อ ระบาดวิทยา โรคติดเชื้อ และภูมิตานทาน 

 
 

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 
 

4118107 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
Statistics for Bioscience Research 

3(2-2-5) 
 

 ชีวสถิติท่ีจําเปนสําหรับการตีความและการประเมินผล รวมท้ังการสื่อสาร
ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ เนนจุลชีววิทยาครอบคลุมพ้ืนฐานของชีวสถิติและ
วิธีการทางสถิติ การออกแบบการทดลอง และการใชสถิติในการออกแบบ การทดลอง
และการวิเคราะหขอมูลวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
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Biostatistical concepts necessary for the interpretation, 
evaluation and communication of bioscience research, emphasized on 
Microbiology; Introduction to biostatistics and statistical methods; 
Design of experiment (DOE), and the use of statistics in bioscientific 
research design and analysis 

 
4118108   ชีวเคมีจุลินทรีย                                                                    3(3-0-6) 

Microbial Biochemistry 
คุณสมบัติทางชีวเคมีและฟงชั่นของน้ํา คารโบไฮเดรตโปรตีน ลิพิดและกรด

นิวคลีอิก  เอนไซม การทํางานและการควบคุมในเซลลจุลินทรีย   ปฏิกิริยาชีวเคมี
ในแมเทบอลิซึมของโมเลกุลกลูโคสและโมเลกุลไมใชกลูโคส การสรางพลังงานของ
จุลินทรีย ดีเอ็นเอ: การทําสําเนา  การถอดรหัสและการแปลรหัส  การแสดงออกทาง
พันธุกรรมและการสังเคราะหโปรตีน 

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 

 
4118109 ปฏิบัติการชีวเคมีจุลินทรีย 

Practical in Microbial Biochemistry 
1(0-3-0) 

 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม:  4118108 ชีวเคมีจุลินทรีย  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118108 Microbial Biochemistry.  
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการชีวเคมี  เทคนิคเบื้องตนในหองปฏิบัติการ
ทางชีวเคมี การแยกและการวิเคราะหสารประกอบชีวภาพ  เทคนิคปฏิบัตการสําหรับ
คุณสมบัติของเอ็นไซมและปฏิกิริยาการเรงโดยเอ็นไซมในจุลินทรีย การควบคุม     
การสรางและการทํางานของเอ็นไซม   ปฏิกิริยาชีวเคมีของน้ําตาลชนิดตางๆ  โดยจุลินทรีย 
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 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 

 
 
 

4118210 ภาษาอังกฤษสําหรับนักชีววิทยาศาสตร 2(1-2-3) 
 English for Bioscientist  
 การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

จากสื่อตีพิมพ อิเล็กทรอนิกส โฆษณาและประชาสัมพันธ รวมถึงคูมือการใชเครื่องมือ 
บทความและรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ   ทักษะการอานเพ่ือสรุปความ และ
เขียนรายงาน นําเสนอดวยวาจาและลายลักษณอักษร 

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 
reading, digesting and writing report;   Verbal and literal presentation 
 

 

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                       ไมนอยกวา        70        หนวยกิต 
       2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ             ไมนอยกวา        38  หนวยกิต 
   

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป-อ) 
4118211 แบคทีเรียวิทยา 3(3-0-6) 
 Bacteriology  

    วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118103 Fundamental Microbiology.  
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของแบคทีเรียวิทยา ชีววิทยาและ
ความหลากหลายของแบคทีเรีย   สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี อนุกรมวิธาน และ
การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียท่ีสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การเกษตร อาหาร 
อุตสาหกรรม การแพทยและเทคโนโลยีชีวภาพ และกรณีศึกษาตัวอยางทองถ่ิน 
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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 
 

 

4118212 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา  1(0-3-0) 
  Practical in Bacteriology 

วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118211 แบคทีเรียวิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118211 Bacteriology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 
 

 มาตรการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา   ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับหลักการและวิธีการทดสอบในหองปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับ
แบคทีเรียวิทยา รวมถึงวิธีการข้ันพ้ืนฐานของการเพาะเลี้ยง การตรวจพิสูจนเชื้อ    
เทคนิคปลอดเชื้อ การลงเชื้อ วิธีการยอมสี การใชกลองจุลทรรศนและอ่ืนๆ   ทักษะ
การปฏิบัติการท่ีจําเปนสําหรับการแยกเชื้อ การคัลเจอร และการตรวจพิสูจน
แบคทีเรียในคัลเจอรผสม  กรณีศึกษาปญหาในทองถ่ิน 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4118213 ราวิทยา 3(3-0-6) 
 Mycology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา  
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 Pre-requisite  or Co-requisite: 4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของราวิทยา ชีววิทยาและความ
หลากหลายของรา   สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธานการเพาะเลี้ยง
และบทบาททางนิเวศวิทยา  ความสําคัญของราตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน และราท่ีสําคัญทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมการแพทย และ
เทคโนโลยีชีวภาพ   และกรณีศึกษาตัวอยางทองถ่ิน 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4118214 ปฏิบัติการราวิทยา     1(0-3-0) 
 Practical in Mycology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118213 ราวทิยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118213 Mycology.  

Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
มาตรการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการราวิทยา   วิธีการพ้ืนฐานของ

การปฏิบัติการเชื้อรา   การเก็บและการขนสงตัวอยางเชื้อรา   การเก็บรักษา  และ
การจัดการตัวอยางสําหรับการศึกษาเห็ดรา  การเพาะเลี้ยงเชื้อราเพ่ือศึกษาโครงสราง
และการเจริญเติบโต การคัดแยก การเพาะเลี้ยง และการตรวจพิสูจนเชื้อราท่ัวไปๆ 
เชื้อรากอโรคผิวหนัง และเชื้อราท่ีสําคัญในทองถ่ิน 

 
 
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 จุลินทรียยูคาริโอตและปรสิตวิทยา     3(3-0-6) 
 Eukaryotic Microbes and Parasitology  
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 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
            ชีววิทยา เทคนิคศึกษาวิเคราะห ความหลากหลายและประเภทของ
จุลินทรียยูคาริโอตและปรสิต โครงสราง หนาท่ี วิวัฒนาการและยูคาริโอตเซลลเด่ียว 
ประกอบดวยโปรโตซัว  ราและสาหรายเซลลเด่ียว อิทธิพลของจุลินทรียยูคาริโอตตอ
มนุษย สัตว พืช และสิ่งแวดลอม ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปรสิตวิทยา ความสําคัญ 
การจัดจําแนกปรสิต  โปรโตซัว, Nemathelminths กลไกการกอโรค การปองกัน
และการควบคุม กรณี ศึกษาตัวอยางจากความหลากหลายทางชีวภาพของทองถ่ิน 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4118216 ปฏิบัติการจุลินทรียยูคาริโอตและปรสิตวิทยา     1(0-3-0) 
 Practical for Eukaryotic Microbes and Parasitology 

วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118215 จุลินทรียยูคาริโอตและ   
ปรสิตวิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 

 Pre-requisite  or Co-requisite:  4118215 Eukaryotic Microbes and 
Parasitology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 มาตรการความปลอดภัยในหองปฏิบั ติการ   ข้ันตอนในหองปฏิบั ติ       
การสําหรับศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา   และอนุกรมวิธานของจุลินทรียยูคาริโอต 
การทดลองกับโปรโตซัวมีชีวิตและการสังเกตดวยกลองจุลทรรศนของจุลินทรียท่ี
เตรียมไว  เทคนิคการคัดแยก การตรวจหาและการตรวจพิสูจนเชื้อจุลินทรียยูคาริโอต
ท่ีกอโรค กรณีศึกษาในตัวอยางจากความหลากหลายทางชีวภาพของทองถ่ิน   
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 Standard safety practice in the laboratoty; Laboratory 
protocols for studying morphology and taxonomy of eukaryotes;   
Microscopical and observations live protozoa of prepared microbes; 
Techniques for isolation, detection, and identification pathogenically 
eukaryotic microbes;  Case study of samples from local biodiversity 
 

4118217 นิเวศวิทยาของจุลินทรียและการชีวบําบัด   3(3-0-6) 
 Microbial Ecology and Bioremediation  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 จุลชวีวิทยาพ้ืนฐาน  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

พ้ืนฐานนิเวศวิทยา ความสําคัญ ขอบขายและเทคนิคศึกษาวิเคราะห
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย บทบาทและปฏิสัมพันธของจุลินทรียในดิน อากาศ น้ํา และ
กระบวนการบําบัดน้ําเสีย ครอบคลุม วิธีการวัด การวิเคราะหและการตรวจสอบ ปจจัยและ
กระบวนการทางชีวเคมีท่ีมีผลตอการเติบโตของจุลินทรีย  บทบาทจุลินทรียในวัฏจักร               
ของสารสําคัญในธรรมชาติ   บทบาทของจุลินทรียในการชีวบําบัด  กรณีศึกษา
ตัวอยางจากความหลากหลายทางชีวภาพของทองถ่ิน   

 
 
 
 
 
 
 

 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 
 

 

4118218 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรียและการชีวบําบัด   1(0-3-0) 
 Practical in Microbial Ecology and Bioremediation  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118217 นิเวศวิทยาของจุลินทรียและ

การชีวบําบัด  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118217 Microbial Ecology and 
Bioremediation. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 ข้ันตอนปฏิบัติการเพ่ือการตรวจสอบการปฏิสัมพันธตาง ๆ ของจุลินทรียตอ
จุลินทรีย พืช สัตว เชื้อราและสภาพแวดลอมในระบบนิเวศ การสังเคราะหดวยแสง  
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 การชีวบําบัด แบบจําลองจุลินทรียในระบบนิเวศ และ Symbiosis รวมถึงการเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อ เพ่ือคัดแยกฟงไจ และแบคทีเรียจากดิน การวิเคราะหโคลิฟอรมในน้ํา 
และเทคนิค Most Probable Number (MPN) สําหรับจุลินทรียรีดิวซซัลเฟต และ
การชีวบําบัด 

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 most probable number technique for sulfate-reducers, and 
bioremediation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4118219 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย   3(3-0-6) 
 Microbial Systematics  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite or Co-requisite:  4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 พ้ืนฐานอนุกรมวิธาน ความสําคัญ ขอบขายและเทคนิคศึกษาและวิเคราะห
อนุกรมวิธานของจุลินทรีย หลักการการจําแนกประเภทจุลินทรีย การจัดจําแนก
ประเภทแบคทีเรีย ฟงไจและไวรัส    ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและจีโนม
สําหรับการจําแนกและบงชี้ชนิดของจุลินทรีย และการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย 
และกรณีศึกษาตัวอยางจากความหลากหลายทางชีวภาคของทองถ่ิน 

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  
 

 
 
 
 
 

4118220 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของจุลินทรีย    1(0-3-0) 
 Practical in Microbial Systematics  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118219 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย  
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 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co- requisite:  4118219 Microbial Taxonomy. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 การฝกปฏิบัติการทางอนุกรมวิธานของจุลินทรีย  การคัดแยก  สัณฐาน
วิทยา วิธีการในการบงบอกชนิด หลักการทดสอบและข้ันตอนวิธิการเพ่ือการบงบอก
ชนิด และการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 

Practical exercise in Microbial Systematic, in Isolation and 
morphology classification of microbes; Principles of tests and 
methodology for microbial identification and preservation of microbes 

 
 
 
 
 
 

4118322 ไวรัสวิทยา   3(3-0-6) 
 Virology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite or Co-requisite:  4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 
 

 ความรูเบื้องตนของไวรัสวิทยา  อนุภาค  Sub-viral particles,  Prions 
และ Viroids   โครงสรางและสวนประกอบ การจําแนก การติดเชื้อ การเพาะเลี้ยง 
การแยกเชื้อและการตรวจสอบชนิด และความหลากหลายของไวรัสแบคทีเรียและ
ไวรัส อิทธิพลของไวรัสตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน   ประโยชนและโทษของไวรัส 

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  
 ขอกําหนด: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 

Prerequisite: Consent of the Microbiology Program Committee Board. 
สัมมนาวิจัย รายงานปริทัศนหรือปญหาทางจุลชีววิทยาท่ีเปนปจจุบันและ

ตามความสนใจ การเขียนรายงานวิชาการในรูปของรายงานทางวิทยาศาสตรและ   
การนําเสนอ การเตรียมและการนําเสนอเคาโครงวิจัย 

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 
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4118326 ปฏิบัติการสัมมนาทางจุลชีววิทยา   1(0-3-0) 
 Seminar Workshop in Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118325 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118325 Seminar in Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การพัฒนาทักษะการวิเคราะหและอภิปรายงานวิจัย รายงานปริทัศนหรือ
ปญหาทางจุลชีววิทยาท่ีเปนปจจุบันและตามความสนใจ โดยวิธีการจัดการสัมมนา   
เชิงปฏิบัติการระดับหองเรียน เพ่ือใหไดมาซ่ึงรายงานปริทัศน หรือเคาโครงวิจัยท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือการนําเสนอตอไป 

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 
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4118421 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของจุลินทรีย   3(3-0-6) 
 Microbial Genetics and Physiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

สรีรวิทยาและพันธุศาสตรของจุลินทรีย ครอบคลุมประเด็นตางๆ เก่ียวกับ
โครงสรางและหนาท่ีของเซลลโพรคาริโอต รวมถึงชีววิทยาโมเลกุลและการแสดงออก
ของยีนในโพรคาริโอตและยูคาริโอต หัวขอท่ีเก่ียวของ ไดแก โครงสรางของเซลล   
การแบงเซลล การขนสงและการขับหลั่ง Signal transduction การแปรเปลี่ยนและ
การพัฒนา การเจริญเติบโตและ Energetics ของแบคทีเรีย ความหลากหลายของแม
เทบอลิซึมของแบคทีเรียและอารคียา รวมถึงโครงสรางดีเอ็นเอ โครงสรางจีโนม 
โครงสรางโครมาติน ทรานสโปซอนและองคธาตุเคลื่อนท่ีอ่ืน  การจําลองดีเอ็นเอ การ
ซอมดีเอ็นเอ และการรวมดีเอ็นเอ  การทําแผนท่ียีนและโครโมโซม คอนจูเกชัน 
ทรานสฟอรเมชันและทรานสดักชัน กลไกของการถอดรหัสและการแสดงออกของยีน 
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, signal transduction, 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 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  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  
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 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 พ้ืนฐานระบบอิมมูน เซลลและอวัยวะในระบบอิมมูน  ประเภทของ
ภาวะอิมมูน แอนติเจนและแอนติบอดี อิมมิวโนโกลบูลิน  ปฏิกิริยาแอนติเจน-
แอนติบอดี  คอมพลีเมนต ภาวะภูมิไวเกิน  วัคซีนและการใหวัคซีน   โรคและความ
ผิดปกติของระบบอิมมูน เทคนิคทางอิมมูนและการใชประโยชน  

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 techniques and applications 
 

 
 
 
 
 
 
 

4118424 ปฏิบัติการอิมมูนวิทยา   1(0-3-0) 
 Practical in Immunology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118423 อิมมูนวิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118423 Immunology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับพัฒนาประสบการณ และทักษะทาง
หองปฏิบั ติการ ในเทคนิคอิมมูนวิทยา เพ่ือใชสําหรับการวิจัยและการวินิจฉัย   
การสรางอิมมูน และเอาเลือดจากสัตวทดลอง การไตเตรท การทําใหบริสุทธิ์ อิมมูโน
โกลบิวลินบริสุทธิ์  เทคนิคการแพรกระจายเจล Immunoelectrophoresis,  
การแยกชิ้นอิมมูโนโกลบิวลินโดยเอนไซม, Affinity column chromatography, 
Hemagglutination, Hemagglutination inhibition, ELISA, Immuno- 
fluorescence และ เทคโนโลยีไฮบริโดมา ปฏิสัมพันธแอนติเจน-แอนติบอดี การ
ออกแบบ Immunoassay   ระบบตรวจจับและการประยุกตเอนไซม สารเรืองแสง
และสารฟลูออเรสเซนต ในปฏิกิริยาทางอิมมูนวิทยาและซิโรโลยี 

 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; and  
Purification of immunoglobulin; Gel diffusion techniques; 
Immunoelectrophoresis; enzymatic cleavage of immunoglobulins, 
Affinity column chromatography; Hemagglutination; Hemagglutination 
inhibition; ELISA; immunofluorescence; Hybridoma technology;   
Antigen-antibody interactions; Immunoassay design; Detection systems 
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 and applications of enzyme, luminescent and fluorescent assays in 
immune and serological reactions 
 

 
 
4118427 วิจัยทางจุลชีววิทยา 1* 2(0-4-2) 

 Research in Microbiology 1*  
 ขอกําหนด: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 

Prerequisite: Consent of the Microbiology Program Committee Board. 
วิจัยประเด็นทองถ่ินทางจุลชีววิทยาดวยตนเอง การเตรียม และนําเสนอ

โครงการวิจัย การทบทวนและเขียนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การออกแบบการวิจัย   
การดําเนินการวิจัย และการนําเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4118428 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-3-0) 
 Research Workshop in Microbiology 1*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118427 วิจัยทางจุลชีววิทยา1  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
 Pre-requisite  or Co-requisite:  4118427 Research in Microbiology 1. 

Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหองเรียน เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด

ของการเขาถึงประเด็นวิจัยทางจุลชีววิทยาของทองถ่ินดวยตนเอง การเตรียม และ
นําเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการทบทวนและเขียนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ            
การออกแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัย และการเสนอรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัย 

Organizing the classroom-scaled workshop of self-interested 
and local issues in Microbiology to increase at most the effectiveness in 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 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 

 

 
 

 
4118429 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2* 2(0-4-2) 

 Research in Microbiology 2* 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: 4118427 วิจัยทางจุลชีววิทยา 1 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 4118427 Research in Microbiology 1, 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 วิจัยประเด็นทอง ถ่ินทางจุลชีววิทยาดวยตนเอง การเตรียม และ           
การดํา เนินการวิจัยจนแลว เสร็จ  สรุปและเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ   
การนําเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร 

Research on self-interested and local issues in Microbiology; 
Continually conducting research to completion; Summation and writing 
complete research report; Presenting research work 

 
 

 
 
 
 

 
 

4118430 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา 2* 1(0-3-0) 
 Research Workshop in Microbiology 2*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118429 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
 Pre-requisite  or Co-requisite:  4118429 Research in Microbiology 2. 

Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับหองเรียน เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของ

การวิจัยประเด็นทางจุลชีววิทยาของทองถ่ินดวยตนเองและการดําเนินการวิจัยจนแลว
เสร็จ การสรุปและเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอผลงานวิจัยและ
เผยแพรอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก                    ไมนอยกวา              25   หนวยกิต   
  นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา โดยตองยึดตาม แผน ก (การอาหารและ

การเกษตร),   แผน ข (การแพทยและสาธารณสุข) หรือ แผน ค (จุลชีววิทยาข้ันสูงและ
เทคโนโลยีชีวภาพ) จนครบหรือไมตํ่ากวาหนวยกิต 25 หนวยกิต โดยเลือกเพียงแผน
เดียวตอหนึ่งกลุมเรียน 

 
 แผน ก (การอาหารและการเกษตร)  

  
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
4118131 อาหารหมักพ้ืนบาน*         2(1-2-3) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 



 
55 

 

 

 Folk Fermented Food* 

พ้ืนฐานชีววิทยาของจุลินทรีย   ประเภท ชนิด ปริมาณ คุณลักษณะ และ
ประโยชนของจุลินทรียในอาหารหมักดอง   การคัดแยก การเพาะเลี้ยงและ          
การขยายพันธุจุลินทรียจากอาหารหมักดอง   ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพและรสชาติของ
อาหารหมักดอง  การพัฒนาและการผลิตอาหารหมักดองเพ่ือการบริโภคเองและ   
การพาณิชย  กรณีศึกษาตัวอยางจากผลิตภัณฑพ้ืนบาน 

 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 
 

 
 
 
 
 

4118132 ยีสตและผลิตภัณฑ   2(1-2-3) 
 Yeast and its products  
 พ้ืนฐานชีววิทยาของยีสต   ประเภท  ชนิด  ปริมาณ   คุณลักษณะ      

และประโยชนของยีสตและผลิตภัณฑ  การคัดแยก  การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ
ยีสตจากแหลงธรรมชาติและผลิตภัณฑ  ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพและรสชาติของ
ผลิตภัณฑยีสต   การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑยีสตเพ่ือการบริโภคเองและ     
การพาณิชย กรณีศึกษาตัวอยางจากทองถ่ิน 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 

4118133 จุลินทรียในผลิตภัณฑนม   2(1-2-3) 
 Microbes in Dairy products 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 พ้ืนฐานชีววิทยาของจุลินทรีย  ประเภท ชนิด ปริมาณ คุณลักษณะ และ
ประโยชนของจุลินทรียในผลิตภัณฑนม การคัดแยก การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ
จุลินทรียจากผลิตภัณฑนม   ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑนม 
การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑนมเพ่ือการบริโภคเองและการพาณิชย  กรณีศึกษา
ตัวอยางจากทองถ่ิน 

 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 
 

4118134 เห็ดบริโภค   2(1-2-3) 
 Edible Mushrooms  
 พ้ืนฐานชีววิทยาของเห็ดและเห็ดบริโภค  ประเภท ชนิด การแพรกระจาย 

คุณลักษณะ และประโยชนของเห็ด  การสํารวจหา  การคัดแยก  การเพาะเลี้ยงและ
การขยายพันธุเห็ด ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพและรสชาติของเห็ด  การพัฒนาและ    
การผลิตเห็ดการบริโภคเองและการพาณิชย   กรณีศึกษาตัวอยางจากทองถ่ิน 

 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4118235 วิทยาศาสตรฮาลาลและจุลชีววิทยา*   2(1-2-3) 
 Halal Science and Microbiology*  
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแนวคิดและหลักคําสอนฮาลาล/ฮารอมของอิสลาม 

โดยเปรียบเทียบกับปรัชญาทางวิทยาศาสตรและจุลชีววิทยา รวมท้ังการประยุกตใน
ผลิตภัณฑอาหาร อุตสาหกรรม ยาและเทคโนโลยีชีวภาพ   กรณีศึกษาปญหาใน
ทองถ่ิน 

Introduction to Islamic concept and doctrine of Halal/Haram in  
contrasting  with  philosophy  of  science  and  microbiology  with 

 
 
 
 
 



 
57 

 

 

 applications in food, industrial, pharmaceutical, and biotechnological 
products, case study of local issues 
 

 

4118236 ฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา*   3(3-0-6) 
 Halal and Microbiological Safety*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118235 วิทยาศาสตรฮาลาลและ      

จุลชีววิทยา หรือ 4118103 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118235 Halal Science and Microbiology 
or 4118103 Fundamental Microbiology 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 
 
 
 
 
 คุณภาพฮาลาลและจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑตามมาตรฐานและ

ขอปฏิบัติทางจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑ   หลักการและการปฏิบัติของ
คุณภาพทางจุลชีววิทยาและฮาลาล   ข้ันตอนท่ีใชสําหรับการตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาและฮาลาล    กรณีศึกษาตัวอยางในทองถ่ิน 

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 ปฏิบัติการฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา*   1(0-3-0) 
 Practical in Halal and Microbiological Safety*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118236 ฮาลาลและความปลอดภัยทาง

จุลชีววิทยา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118236 Halal and Microbiological 
Safety. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 
 
 

 ปฏิบัติการสําหรับตรวจสอบคุณภาพฮาลาลและจุลชีววิทยาของอาหารและ
ผลิตภัณฑตามมาตรฐานและขอปฏิบัติทางจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑ 
ข้ันตอนปฏิบัติการสําหรับการตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาและฮาลาลในตัวอยางใน
ทองถ่ิน 

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 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 investigating Halal and Microbiological quality, case study of local 
samples  

 
  

 
 
 
 
 
 

4118238 ฮาลาลในจุลชีววิทยาของอาหารและการสุขาภิบาล*   3(3-0-6) 
 Halal in Microbiology of Food and Sanitation*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118235 วิทยาศาสตรฮาลาลและ      

จุลชีววิทยา หรือ 4118103 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118235 Halal and Microbiology  or 
4118103 Fundamental Microbiology 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 หลักการฮาลาลในจารีตประเพณีและหลักศาสนาอิสลาม   ชีววิทยาและ
นิเวศวิทยาของจุลินทรียอาหาร บทบาทและปจจัยการเจริญเติบโตในการผลิตและ 
การเนาเสียของผลิตภัณฑอาหาร   วิธีวิเคราะหสําหรับจุลินทรียในอาหาร การเนาเสีย
และการถนอมอาหาร การหมักและผลิตภัณฑอาหารหมัก จุลชีววิทยาของอาหาร
กระปอง จุลินทรียท่ีใชเปนอาหารและตัวบงชี้คุณภาพในอาหาร โรคติดเชื้อทางอาหาร
และโรคอาหารเปนพิษ การแปรรูปและการสุขาภิบาลอาหาร พรอมหลักการสําคัญใน
การสุขาภิบาล   มาตรฐานและขอกําหนดจุลชีววิทยาเก่ียวกับอาหาร การวิเคราะห
วัสดุอันตราย/การควบคุมจุดวิกฤต และขอกําหนดของ ISO 9000  การควบคุม
อาหารและพรบ.อาหาร   กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับหลักการฮาลาลในศาสนาอิสลาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 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 ISO 9000 requirements; Food Control and Act in comparing with 
Halal principle in Islam 

 
 
 
 

4118239 ปฏิบัติการฮาลาลในจุลชีววิทยาอาหารและการสุขาภิบาล*   1(0-3-0) 
 Practical in Halal in Microbiology of Food and Sanitation* 
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118238 ฮาลาลในจุลชีววิทยาอาหาร

และการสุขาภิบาล  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118238 Halal in Microbiology of Food 
and Sanitation. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 ความปลอดภัยในการปฏิบัติในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปฏิบัติการของ
วิธีการ/ข้ันตอนท่ีจะชวยใหมีการเพ่ิมประสบการณในหองปฏิบัติการและทักษะทาง 
จุลชีววิทยาอาหาร วิธีการตรวจทางหองปฏิบั ติการท่ีใช ในการวิ เคราะหทาง           
จุลชีววิทยาของอาหารและระบุลักษณะของจุลินทรียกลุมสําคัญท่ีเก่ียวของกับการเนา
เสียของอาหาร โรคท่ีเกิดจากอาหารและอาหารหมักแหนม   ความสามารถใน      
การเลือกใชเทคนิคทางจุลชีววิทยา เพ่ือกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพ  การใชเทคนิค
วิเคราะหทางจุลชีววิทยาท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับประเมินปริมาณและชนิดของ
จุลินทรียกอการเนาเสียหรือเชื้อโรคทางอาหาร การประเมินผลกระทบของวิธีแปรรูป
ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและความอยูรอดของเชื้อจุลินทรีย ปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบ
อาหารฮาลาลตามมาตรฐานอาหารฮาลาลในหลักการอิสลาม 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 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 and kinds 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4118352 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

 Industrial Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 หลักการของเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ แมเทบอไลทข้ันปฐมภูมิและ
ข้ันทุติยภูมิ  ผลิตภัณฑท่ีไดจากเซลลท่ีสําคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ การควบคุม
กระบวนการชีวภาพและการมอนิเตอรตัวแปร การผลิตผลิตภัณฑโดยกระบวนการ
ทางจุลินทรีย  การหาสภาวะท่ีเหมาะสม  การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ ปจจัย
ตางๆท่ีมีผลตอการเก็บเก่ียวผลผลิตและการทําใหบริสุทธิ์   การผลิตผลิตภัณฑสําคัญ
โดยจุลินทรีย  การผลิตและเทคโนโลยีเอนไซม  การปรับแตงทางชีวภาพของ
ผลิตภัณฑตางๆ จากจุลินทรีย 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4118353 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 

 Practical in Industrial Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118352 จุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co- requisite:  4118352 Industrial Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 ความปลอดภัยของการปฏิบัติการสําหรับหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
การฝกปฏิบัติสําหรับเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ รวมถึง สารแมเทบอไลทปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ และผลิตภัณฑท่ีสําคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การสรางวิธีการทดลอง 
เพ่ือตรวจสอบสภาวะเหมาะสมของกระบวนการผลิตทางชีวภาพและเก็บเก่ียว
ผลิตภัณฑและการทําใหบริสุทธิ์   การออกแบบ การควบคุมและการดําเนินงานของ
เครื่องปฏิกรณชีวภาพ ระดับหองปฏิบัติการ ข้ันตอนดําเนินการสําหรับการผลิต
ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพของเอนไซมและสารชีวภาพอ่ืนๆ 

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; 
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 Protocols for bioproduction and biotechnology of enzymes and other 
bioproducts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4118440 การควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฮาลาล*   3(3-0-6) 
 Quality Control of Halal Food and Industrial Products*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา หรือ 

4118238 ฮาลาลในจุลชีววิทยาของอาหารและการสุขาภิบาล  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
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. 

 

 ปรัชญาและรากฐานของการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพระบบ
คุณภาพ และระบบบริหารจัดการอาหารฮาลาล พ้ืนฐานสถิติและวิธีการของการ
ควบคุมคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ   จุดประสงค ความสําคัญ หลักการ วิธีการ
และเทคนิคการควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือใหมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต   เครื่องมือ 
เทคนิคและระบบการควบคุมคุณภาพท่ีประยุกตในการอุตสาหกรรมและการแกปญหา 

Philosophy and foundation of the quality control (QC);   
Quality Control and Total Quality System (TQS); Halal food 
management 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
63 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

4118441 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมฮาลาล* 

    1(0-3-0) 

 Practical for Quality Control of Halal Food and Industrial Products* 
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118440 การควบคุมคุณภาพอาหารและ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฮาลาล  
หรือตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 

 Pre-requisite  or Co-requisite:  4118440 Quality Control of Halal Food 
and Industrial Products. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 ปฏิบัติการดานความปลอดภัยหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร   
ปฏิบั ติการวิ เคราะหคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยอางอิงถึง
พระราชบัญญัติมาตรฐานอาหารแหงชาติฉบับปจจุบัน  โดยการใชเทคนิคพ้ืนฐานทาง
จุลชีววิทยา  ตรวจหาปรสิตในอาหารปลอดภัย การวิเคราะหความเสี่ยงความปลอดภัย
ของอาหาร และการจัดการคุณภาพอาหารฮาลาล 

 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 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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4118442 จุลชีววิทยาดินและการเกษตร 3(3-0-6) 
 Soil and agricultural Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 จุลชวีวิทยาพ้ืนฐาน  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118103 Fundamental Microbiology 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 พ้ืนฐานของจุลชีววิทยาดินและการเกษตร ชนิดและปฏิสัมพันธของ
จุลินทรียดิน การวัดคาจุลินทรียในดิน  จุลินทรียดินและบทบาทในวัฏจักรธาตุในดิน 
พยาธิวิทยาเชื้อกอโรคพืชและโรคพืชและการควบคุม   จุลินทรียกําจัดแมลงและการใช
ประโยชนอยางอ่ืนจากในภาคการเกษตร  เทคนิคสําหรับการแยกเชื้อ  การเพาะเลี้ยง
และการเติบโตของจุลินทรียดิน 

 Overview of soil and agricultural microbiology;  Soil microbial 
types and interactions;  Estimation of 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 
microbes 

   
4118443 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาดินและการเกษตร 1(0-3-0) 

 Practical in Soil and agricultural Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118442 จุลชวีวิทยาดินและการเกษตร  

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118442 Soil and Agricultural 
Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

การฝกปฏิบัติสําหรับสําหรับจุลชีววิทยาดินและการเกษตร ประเภทและ
ปฏิสัมพันธของจุลินทรียดิน  วิธีการตรวจนับจุลินทรียในดิน และข้ันตอนการศึกษา
จุลินทรียและบทบาทในวัฏจักรสารชีวธรณีวิทยา   ข้ันตอนปฏิบัติการสําหรับโรคพืช  
การประเมินประสิทธิภาพยาฆาแมลงทางชีวภาพ  การฝกปฏิบัติเทคนิคการแยก  
การเพาะเลี้ยง และการเจริญเติบโตของจุลินทรียดินและ เชื้อกอโรคพืช 
 

 Practical exercises for soil and agricultural microbiology, soil 
microbial types and their interactions; Methodology for estimation of 
soil microflora; Procedures for studying microbes and their 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 ประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยาดินและการเกษตร 2(1-2-3) 

 Workshop of Current Topics in Soil and Agricultural 
Microbiology 

 

 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118442 จุลชวีวิทยาดินและการเกษตร  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118442 Soil and Agricultural 
Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 
 
 
 
 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น

ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานจุลชีววิทยาดินและ
การเกษตร 

 Understanding, critical thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, research or academic articles of self-
interest in the field of Soil and Agricultural Microbiology 
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4118445 จุลินทรียกอโรคพืชและสัตว 3(3-0-6) 
 Plant and Animal Pathology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 จุลชวีวิทยาพ้ืนฐาน  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118103 Fundamental Microbiology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
บทนําจุลินทรียกอโรคพืชและสัตว  พัฒนาการของโรคพืชและสัตว  ปจจัย

ความรุนแรงของเชื้อโรคพืชและสัตว และผลตอโฮสท การตานทานของโฮสทตอเชื้อ
โรค วัฏจักรฟงไจกอโรคในพืชและสัตว   โรคพืชและสัตวท่ีมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย 
ไวรัสและพยาธิ  โรคพืชหลังเก็บเก่ียว  ระบาดวิทยา การวินิจฉัยและการปองกันโรค
พืชและสัตว 

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; Epidemiology, diagnosis and control of plant and 
animal diseases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4118446 ปฏิบัติการจุลินทรียกอโรคพืชและสัตว 1(0-3-0) 
 Practical in Plant and Animal Pathology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118445 จุลินทรียกอโรคพืชและสัตว  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118445 Plant and Animal Pathology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 บทปฏิบัติการสําหรับโรคพืชและสัตว พัฒนาการของโรคพืชและสัตวปจจัย
รุนแรงและผลกระทบตอโฮสทพืชและสัตว  ข้ันตอนการตรวจสอบการปองกัน      
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 เชื้อโรคของพืชและสัตว วงจรโรคของพืชและสัตวท่ีมีสาเหตุจากฟงไจ แบคทีเรีย 
ไวรัส และพยาธิ วิธีการในการพิสูจนโรคหลังการเก็บเก่ียว และปฏิบัติการทางระบาด
วิทยา ข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการวินิจฉัยและการควบคุมโรคพืชและสัตว  

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 

 

 
 

 

4118447 ประเด็นทันสมัยทางจุลินทรียกอโรคพืชและสัตว 2(1-2-3) 
 Current Topics in Plant and Animal Pathology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118445 จุลินทรียกอโรคพืชและสัตว  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118445 Plant and Animal Pathology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานจุลินทรียกอโรคพืช
และสัตว 

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 
 

 
 
 
 

4118448 จุลินทรียควบคุมทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Microbial Biocontrol  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 จุลชวีวิทยาพ้ืนฐาน  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118103 Practical in Fundamental 
Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 พ้ืนฐานการควบคุมทางชีวภาพ  สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา นิเวศวิทยา  
การแยกเชื้อ  การเพาะเลี้ยง  การเติบโตและปจจัย การพัฒนาสายพันธุและ  การเก็บ
รักษาของจุลินทรียท่ีใชหรือมีศักยภาพในการใชควบคุมทางชีวภาพ 

Overview of biocontrol; Morphology, physiology, ecology, 
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 isolation, cultivation, growth, control and factors, and strain 
development and collection of microbes used or with potential uses in 
biocontrol 
 

4118449 ปฏิบัติการจุลินทรียควบคุมทางชีวภาพ 1(0-3-0) 
 Practical for Microbial Biocontrol  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118448 จุลินทรียควบคุมทางชีวภาพ  

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

 

 เทคนิคพ้ืนฐานและข้ันสูงสําหรับสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา     
การแยกเชื้อ  การเพาะเลี้ยง  การเติบโตและปจจัยและการพัฒนาสายพันธุและ   
การเก็บรักษาของจุลินทรียท่ีใชหรือมีศักยภาพในการใชควบคุมทางชีวภาพ 

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 in biocontrol 
 

 

4118450 การพัฒนาผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา*                                         3(3-0-6)  
 Development of Microbiological Products* 

ขอกําหนด: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Prerequisite: Consent of the Microbiology Program Committee Board 

 การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑทองถ่ินตามความสนใจดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการวิจัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาอยางเปนระบบ และ
สามารถพัฒนาตอยอดเชิงอุตสาหกรรมและการพาณิชยตอไป  
 

   

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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4118451 

 
 
 
 
 
 

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.             

 
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา*                          1(0-3-0) 
Practical for Development of Microbiological Products* 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: 4118450 การพัฒนาผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา  
หรือวิชาบังคับรวม 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co- requisite:  4118450 Development of 
Microbiological Products. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหองเรียนสําหรับการพัฒนาและ  
การผลิตผลิ ตภัณฑท อง ถ่ินตามความสนใจด วยตน เองระยะแรก โดยใช
กระบวนการวิจัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาอยางเปนระบบ และ
สามารถพัฒนาตอยอดเชิงอุตสาหกรรมและการพาณิชยตอไป 

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 (การแพทยและสาธารณสุข)   

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
4118254 ชองปากและจุลชีพ          2(1-2-3) 

 Oral Cavity and Microbes   

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 ความรูทางชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา จุลชีววิทยาและอิมมูนวิทยาของชอง
ปากและผลกระทบ   ปริศนาจุลินทรียในชองปากและคําตอบตางๆ การตรวจทดสอบ
และการดูแลสุขภาพชองปาก   กรณีศึกษาตัวอยางทองถ่ิน 

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 
 

 

4118455 จุลชีววิทยาการแพทย*  3(3-0-6) 
 Medical Microbiology*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite:  4118103  Fundamental Microbiology. 

Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 กลไกการกอโรคของจุลินทรียและการตอบสนองของโฮสท ข้ันตอนวิธี
สําหรับกระบวนการกอโรคและการตานทานของโฮสท ชีววิทยาของเชื้อกอโรคใน
มนุษย กลไก อาการ การวินิจฉัย การรักษา และการปองกันโรคติดเชื้อ เนนเชื้อกอโรค
ชนิดตางๆ ท่ีเปนปญหาและตามบริบททองถ่ิน 

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 
 

 
4118456 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาการแพทย* 

Practical in Medical Microbiology* 
1(0-3-0) 

 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118455 จุลชวีวิทยาการแพทย  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 

 Pre-requisite  or Co-requisite: 4118455 Medical Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 มาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก   ภาคปฏิบัติ
สําหรับการตรวจทดสอบกลไกการกอโรคของจุลินทรียและการตอบสนองของโฮสท 
ข้ันตอนวิธีการสําหรับกระบวนการกอโรค การตานทานของโฮสท และชีววิทยาของ
เชื้อกอโรคในมนุษย  รวมท้ังกลไก  อาการ  การวินิจฉัย  การรักษา และการปองกัน  
โรคติดเชื้อ เนนเชื้อกอโรคชนิดตางๆ ท่ีเปนปญหาและตามบริบททองถ่ิน 

 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 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 

 
4118457 จุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค 

Diagnostic Microbiology 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118455 จุลชวีวิทยาการแพทย  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 

 Pre-requisite  or Co-requisite: 4118455 Medical Microbiology. 
 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 วิธีการและเทคนิคสําหรับวินิจฉัยจุลินทรียกอโรคท่ีแยกจากตัวอยางคลินิก 
วิธีการเก็บและนําสงตัวอยางทางคลินิก วิธีการและเทคนิคการตรวจพิสูจนเชื้อ สมบัติ
ทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมีของจุลินทรียกอโรคจากตัวอยางคลินิก เนนเชื้อ
กอโรคชนิดตางๆ ท่ีเปนปญหาและตามบริบททองถ่ิน 

 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 
 

4118458 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค                                       1(0-3-0) 
 Practical in Diagnostic Microbiology 

วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118457 จุลชวีวิทยาการวินิจฉัยโรค  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118457 Diagnostic Microbiology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 
 

 ภาคปฏิบัติการของวิธีการและเทคนิคสําหรับวินิจฉัยจุลินทรียกอโรคท่ีแยก

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 จากตัวอยางคลินิก  ปฏิบัติการสําหรับฝกเทคนิควิธีการเก็บและนําสงตัวอยางทาง
คลินิก การขนสง และการตรวจพิสูจนเชื้อ รวมท้ังสําหรับการตรวจทดสอบสมบัติทาง
สัณฐานวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมีของจุลินทรียกอโรคจากตัวอยางคลินิก เนนเชื้อกอ
โรคชนิดตางๆ ท่ีเปนปญหาและตามบริบททองถ่ิน 

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 

  
 
 
 
 
 

4118459 จุลชีววิทยาวิเคราะห           3(3-0-6) 
 Analytical Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  

 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
 Pre-requisite  or Co-requisite: 4118103 Fundamental Microbiology. 

Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
วิธีการวิเคราะหโดยอาศัยพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาและการทดสอบทาง

ชีวภาพแบบอัตโนมัติ   การทดสอบคุณภาพ   การหาคาความเขมขนตํ่าสุดของ     
การยับยั้ง   ขอปฏิบัติของ FDA และ GMP การวิเคราะหทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ เทคนิคคัลเลอริเมเตอรและสเปคโตรโฟโตเมเตอร เทคนิคการแยกสาร
ท่ีใชในจุลชีววิทยา 

 
 
 

 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 
 

4118460 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวิเคราะห 1(0-3-0) 
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 Practical in Analytical Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118459 จุลชวีวิทยาวิเคราะห  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118459 Analytical Microbiology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 วิธีการวิเคราะหโดยอาศัยพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาและการทดสอบทาง
ชีวภาพแบบอัตโนมัติ การวิเคราะหทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ข้ันตอนปฏิบัติการสําหรับการทดสอบโดยสเปคโตรโฟโตเมเตอร เทคนิคการแยกสาร  
ท่ีใชในจุลชีววิทยา 

 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  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118423 อิมมูนวิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co- requisite: 4118423 Immunology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 เทคนิคและการใชประโยชนอิมมูนวิทยาในการวินิจฉัยทางการแพทยและ
เทคโนโลยีชีวภาพ   โครงสรางและฟงชั่นของแอนติบอดี   ประเภทของภาวะอิมมูน   
เซลลและเนื้อเยื่อของระบบอิมมูน   คอมพลีเมนต ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน-
แอนติบอดี การตรวจหาแอนติบอดีในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 

Techniques and applications of immunology in medical 
diagnosis and biotechnology; Structures and functions of antibodies;   
Types of immunity; Cells and tissues in the immune system;   
Complements;   Antigen–antibody reactions;   Detection of antibodies in 
the diagnosis of infectious diseases 
 

 

4118462 ปฏิบัติการอิมมูนวิทยาประยุกต 1(0-3-0) 
 Practical in Applied Immunology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118461 อิมมูนวิทยาประยุกต  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118461  Applied Immunology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
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 ภาคปฏิบัติการสําหรับฝกปฏิบัติเทคนิคและการใชประโยชนอิมมูนวิทยาใน
การวินิจฉัยทางการแพทยและเทคโนโลยีชีวภาพ โครงสรางและฟงชั่นของแอนติบอดี 
ประเภทของภาวะอิมมูน เซลลและเนื้อเยื่อของระบบอิมมูน  คอมพลีเมนต ปฏิกิริยา
ระหวางแอนติเจน-แอนติบอดี และการตรวจหาแอนติบอดีในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 

 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 
immunity, cells and tissues in the immune system, complements, 
antigen–antibody reactions, and detection of antibodies in the diagnosis 
of infectious diseases 

 
4118463 ประเด็นทันสมัยทางปรสิตวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย*  2(1-2-3) 

 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Parasitology*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118462 จุลชวีวิทยาการวินิจฉัยโรค  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118462  Diagnostic Microbiology 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานปรสิตวิทยาคลินิก
และการวินิจฉัย เนนเชื้อกอโรคชนิดตางๆ ท่ีเปนปญหาและตามบริบททองถ่ิน 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4118464 จุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ*          3(3-0-6) หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 Antimicrobial Microbiology*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  

 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
 Pre-requisite  or Co-requisite: 4118103 Fundamental Microbiology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
 หลักการของเคมีบําบัดโดยใชยาตานจุลชีพ   ความหมาย ประเภท กลไก

การออกฤทธิ์ สเปคตรัมและผลขางเคียงของยาปฏิชีวนะ ยาตานฟงไจและยาตาน
ไวรัส   กลไกการตานยาของจุลินทรีย   การบําบัดดวยการใชยารวม   ผลของ host 
determinants ตอประสิทธิภาพยาตานจุลชีพ   จุลชีววิทยาของสารตานจุลชีพจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของทองถ่ิน 

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 
 

 

4118465 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ*      1(0-3-0) 
 Practical in Antimicrobial Microbiology*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118464 จุลชวีวิทยาสารตานจุลชีพ  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118464 Antimicrobial Microbiology 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การฝกปฏิบัติเทคนิคการประเมินยาตานจุลชีพ; ยาปฏิชีวนะ ยาตานเชื้อรา 
และยาตานไวรัส และการตรวจสอบสเปกตรัมการออกฤทธิ์  เทคนิคในการคัดกรอง
สายพันธุด้ือยาจากตัวอยางทางคลินิกและสิ่งแวดลอม   เทคนิคพ้ืนฐานและข้ันสูง
สําหรับการคัดแยกจุลินทรียผลิตสารตานจุลชีพจากสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และการหา
คาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรักษาดวยการใชยาตานจุลชีพรวมกัน   
จุลชีววิทยาของสารตานจุลชีพจากความหลากหลายทางชีวภาพของทองถ่ิน 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 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; 
Combination therapy; Microbiology of antimicrobials from local 
biodiversity 

 
4118466 ประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ 2(1-2-3) 

 Advanced Topics in Antimicrobial Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือเรียนควบคูกัน: 4118464 จุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118464 Antimicrobial Microbiology 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานจุลชีววิทยาสารตาน
จุลชีพ 

Understanding, critical thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, research or academic articles of self-
interest in the field of Antimicrobial Microbiology 

 

 

4118467 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาแบคทีเรียคลินิกและการวินิจฉัย 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Bacteriology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118457 จุลชวีวิทยาการวินิจฉัยโรค  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118457 Diagnostic Microbiology 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานวิทยาแบคทีเรียคลินิก
และการวินิจฉัย เนนเชื้อกอโรคชนิดตางๆ ท่ีเปนปญหาและตามบริบททองถ่ิน 

 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 
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4118468 ประเด็นทันสมัยทางราวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Mycology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118457 จุลชวีวิทยาการวินิจฉัยโรค  

หรือตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118457 Diagnostic Microbiology 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานราวิทยาคลินิกและ
การวินิจฉัย เนนเชื้อกอโรคชนิดตางๆ ท่ีเปนปญหาและตามบริบททองถ่ิน 

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 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาไวรัสคลินิกและการวินิจฉัย 2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Virology  
 วชิาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118457 จุลชวีวิทยาการวินิจฉัยโรค  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118457 Diagnostic Microbiology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานวิทยาไวรัสคลินิกและ
การวินิจฉัย 

 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 

4118470 ประเด็นทันสมัยทางอิมมูนวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย  2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Immunology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118423 อิมมูนวิทยา หรือ 4118461 

อิมมูนวิทยาประยุกต  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118423 Immunology, or 4118461 Applied 
Immunology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
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 ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานอิมมูนวิทยาคลินิก
และการวินิจฉัย เนนเชื้อกอโรคชนิดตางๆ ท่ีเปนปญหาและตามบริบททองถ่ิน 

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 

   
 แผน ค (จุลชีววิทยาข้ันสูงและเทคโนโลยีชีวภาพ)  
   

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4118171 กลองจุลทรรศนและจุลชีพ          2(1-2-3) 

 Microscope and Microbes   
 หลักการ ประเภท สวนประกอบ การทํางานและการใชงานของกลอง

จุลทรรศน   พ้ืนฐานชีววิทยาของจุลินทรีย   เทคนิคและทักษะการใชกลองจุลทรรศน
เปนเครื่องมือสําหรับสํารวจโลกของจุลินทรียประเภทตางๆ  เทคนิคและทักษะ    
การเตรียม การยอม และการสังเกตตัวอยางจุลินทรีย รวมท้ังการบันทึกขอมูล           
การถายภาพ และการเขียนรายงานผล จากประสบการณใชกลองจุลทรรศน   
กรณีศึกษาตัวอยางจากความหลากหลายของทองถ่ิน 

 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 
 

4118383 ปฏิบัติการพันธุศาสตรและสรีรวิทยาของจุลินทรีย  1(0-3-0) 
 Practical in Microbial Genetics and Physiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118421 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของ

จุลินทรีย  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118421 Microbial Genetics and 
Physiology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
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 ปฏิบั ติการข้ันตอนวิธีการเ พ่ือพัฒนาประสบการณและทักษะทาง
ปฏิบัติการ ในการตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อ Escherichia coli, ไวรัสแบคทีเรีย 
และกลไกของการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของโพรคาริโอต   การทดลองในหอง
ปฏิบัติเก่ียวกับการกําเนิดกลายพันธุ การกลายพันธุ ทรานสดักชั่น คอนจูเกชัน 
ทรานสฟอเมชั่น การทําแผนท่ียีน การวิเคราะห complementation, Maxi cell 
expression ของโปรตีนและการควบคุมโดยใชการหลอมรวมยีนและโอเปอรอน   
การฝกปฏิบัติเทคนิคการวิเคราะหท่ีใชในการศึกษาสรีรวิทยาของจุลินทรียและ    
การตรวจสอบทางชีวเคมีตาง 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, and some useful biochemical assays 

 
4118385 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา 1(0-3-0) 

 Practical in Virology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118322 ไวรัสวิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118322 Virology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับหองปฏิบัติการไวรัสวิทยา  การปฏิบัติดานความ
ปลอดภัย การเก็บและการจัดการตัวอยาง  การแยกและการทําใหบริสุทธิ์ไวรัส
สิ่งแวดลอม ข้ันตอนปฏิบัติการสําหรับการเจริญเติบโต โฮสท การขยายพันธุและ   
การทดสอบ ไดแก คัลเจอรเซลล in vitro Infectivity assays, และ cytopathic 
effects, Neutralization assay, Plaque Reduction Assay, Syncytia 
formation และอ่ืนๆ กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนและเทคนิคสําหรับไวรัสวิทยา 

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 techniques 
for virology 
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4118472 เทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ   3(3-0-6) 
 Fermentation Technology and its Design  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118352 จุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118352  Industrial Microbiology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 เทคโนโลยีการหมักระดับอุตสาหกรรม ชีววิทยาของจุลินทรียทาง
อุตสาหกรรม  กระบวนการการหมัก  การใชประโยชนเทคโนโลยีการหมักใน
อุตสาหกรรม  เทคนิคสเตอริไลซ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย การแยกเชื้อและ   
การเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียทางอุตสาหกรรม การพัฒนาหัวเชื้อสําหรับ
กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  การออกแบบถังหมัก รูปแบบการหมักและถังหมัก   
หลักการของการหมักแบบตางๆ   เศรษฐศาสตรของการหมักในดาน    การออกแบบ
ถังหมัก การวัดและการควบคุมปจจัยตางๆ ทางกระบวนการชีวภาพ   เทคโนโลยี
สําหรับการกูคืนและการกรองบริสุทธิ์ผลิตภัณฑหมัก  การบําบัดน้ําท้ิง 

 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 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 
 
 
 
 
 
 
 

4118473 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ 1(0-3-0) 
 Practical in Fermentation Technology and its Design  
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 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118472 เทคโนโลยีการหมักและ    
การออกแบบ  

 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
 Pre-requisite  or Co-requisite, 4118472 Fermentation Technology and 

its Design. 
 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 การฝกปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีการหมักในระดับอุตสาหกรรม 
ครอบคลุมชีววิทยาของจุลินทรียอุตสาหกรรม เทคนิคข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูงสําหรับ  
การฆาเชื้อ เจริญเติบโตของจุลินทรีย การแยกและการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย       
การพัฒนาการเชื้อจุลินทรียเริ่มตน การออกแบบถังหมักชีวภาพ การกูคืนและ
เทคโนโลยีการทําใหบริสุทธิ์และบําบัดน้ําเสีย 

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 development, bioreactor design, 
recovery and purification technologies, and waste water treatment 
 

 

4118474 ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ 
Advanced Topics in Fermentation Technology and its 
Design 

2(1-2-3) 

 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118472 เทคโนโลยีการหมักและ    
การออกแบบ  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118472 Fermentation Technology and 
its Design. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานเทคโนโลยีการหมัก
และการออกแบบ 

Understanding, critical thinking, discussion, summarizing and 
presentation of modern issues, research or academic articles of self-
interest in the field of Fermentation Technology and its Design 
 

 
 
 
 
 
 

4118475 เทคโนโลยีจุลินทรียและเอนไซม    3(3-0-6) 
 Microbial and Enzyme Technology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  
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 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118103 Fundamental Microbiology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
 พ้ืนฐานเอนไซมวิทยา   กระบวนการ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทาง

ชีวภาพโดยเอนไซมจุลินทรียของอาหาร ผลิตภัณฑน้ํานม และผลิตภัณฑทาง  
การเกษตร   เทคโนโลยีจุลินทรียและเอนไซมท่ีเก่ียวของกับการปรับแตงยีน         
การวิเคราะหยีนและการผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมและการแพทย   รวมถึง
เทคโนโลยีการใชประโยชนในการเกษตร การชีวบําบัดและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4118476 ปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรียและเอนไซม  1(0-3-0) 
 Practical in Microbial and Enzyme Technology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118475 เทคโนโลยีจุลินทรียและ

เอนไซม  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118475 Microbial and Enzyme 
Technology 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board.. 

การฝ กปฏิบั ติสํ าหรั บ เอนไซม วิ ทยา   และกระบวนการชี วภาพ  
เทคโนโลยีชีวภาพและการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพโดยเอนไซม   ข้ันตอนปฏิบัติการ   
ในหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับอาหาร นมและผลิตภัณฑทางการเกษตร ซ่ึงเปนผล
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 ของการใชเทคโนโลยีเอนไซม   ภาคปฏิบัติสําหรับการปรับแตงยีน การผลิตผลิตภัณฑ
ยาและการแพทย จากการใชประโยชนเอนไซม 

Practical exercises for 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 
 

4118477 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาเอนไซมของจุลินทรีย 2(1-2-3) 
 Current Topics in Microbial Enzymology  
 รายวิชาท่ีตองเรียนกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118475 เทคโนโลยีจุลินทรียและ

เอนไซม 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118475   Microbial and Enzyme 
Technology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทําความเขาใจ คิด
วิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็นทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีนาสนใจในปจจุบันดานวิทยาเอนไซมจุลินทรีย 

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 
 

 
 
 

4118478 พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย* 3(3-0-6) 
 Basic Microbial Biotechnology*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118103 Fundamental Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 หลักการเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย ประเภทการหมักชีวมวลจุลินทรีย 
เอนไซมและแมเทบอไลท ผลิตภัณฑและกระบวนการของรีคอมบิเนนตและ  
ทรานสฟอรเมชัน   กระบวนการหมักแบบใชและไมใชออกซิเจน แบบ submerged 
และ solid state  ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการหมัก  การพัฒนากระบวนการและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการหมักแบบตางๆ   เศรษฐศาสตรของการหมักและ
ผลิตภัณฑตามบริบททองถ่ินและศาสนาอิสลาม 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4118479 ปฏิบัติการพ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย  1(0-3-0) 
 Practical for Basic Microbial Biotechnology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118478 พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพ

จุลินทรีย  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118478   Basic Microbial Biotechnology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 
 

 ภาคปฏิบัติการสําหรับฝกปฏิบัติหลักการของเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย 
ประเภทการหมักชีวมวลจุลินทรีย เอนไซมและแมเทบอไลท   ผลิตภัณฑและ
กระบวนการของรีคอมบิเนนตและทรานสฟอรเมชัน   กระบวนการหมักแบบใชและ
ไมใชออกซิเจน  แบบ submerged  และ  solid state  ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวน  
การหมัก การพัฒนากระบวนการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการหมักแบบตางๆ  

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 different modes of fermentation 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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4118480 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย* 3(3-0-6) 
 Genetic Engineering of Microbes*  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118421 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของ

จุลินทรีย หรือ 4118478 พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรยี  
 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
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. 

 
 

 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย หลักการโคลนยีน  เวกเตอรและกลไก          
การจําลองตัว   เอนไซมท่ีใชในการปรับแตงยีน   เทคนิคสําหรับการถายโอนดีเอ็นเอ
เขาสูเซลล   กลยุทธการโคลนนิ่ง วิธีการตรวจ คัดกรอง การตรวจสอบและ        
การคัดเลือกโคลน   การประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมในการแพทย 
การเกษตรการสัตวแพทยและอุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเทคโนโลยีการตัดตอ 
ดีเอ็นเอ  ประเด็นทางจริยธรรมท่ัวๆ ไป และอิสลาม สิทธิทรัพยสินทางปญญา และ
ข้ันตอนการจดสิทธิบัตร 
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 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 
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 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย  1(0-3-0) 
 Practical for Genetic Engineering of Microbes  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118480 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118480 Genetic Engineering of Microbes. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 ภาคปฏิบัติการสําหรับฝกปฏิบัติพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย ไดแก หลักการ
โคลนยีน เวกเตอรและกลไกการจําลองตัว เอนไซมท่ีใชในการปรับแตงยีน เทคนิค
สําหรับการถายโอนดีเอ็นเอเขาสูเซลล  กลยุทธการโคลนนิ่ง  วิธีการตรวจ คัดกรอง 
การตรวจสอบและการคัดเลือกโคลน  การประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพและ         
พันธุวิศวกรรมในการแพทย การเกษตร การสัตวแพทยและอุตสาหกรรม ตลอดจน
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีการตัดตอดีเอ็นเอ   สิทธิทรัพยสินทางปญญา (IPR) 
และข้ันตอนการจดสิทธิบัตร 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 Practical procedures for exercising 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 selection, 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 ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียและพันธุวิศวกรรม
จุลินทรีย 

2(1-2-3) 

 Advanced Topics in Microbial Biotechnology and 
Genetic Engineering of Microbes 

 

 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118478 พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
จุลินทรีย หรือ 4118480 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite or Co-requisite: 4118478  Basic Microbial Biotechnology, or 
4118480 Genetic Engineering of Microbes. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานเทคโนโลยีชีวภาพ
และพันธุวิศวกรรมของจุลินทรีย 

 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 ประเด็นทันสมัยทางพันธุศาสตรและสรีรวิทยาของจุลินทรีย  2(1-2-3) 
 Advanced Topics in Microbial Genetics and Physiology  
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 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118421 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของ
จุลินทรีย  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118421  Microbial Genetics and 
Physiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย  งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานสรีรวิทยาและ   
พันธุศาสตรของจุลินทรีย 

 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  
 

4118486 ไวรัสแบคทีเรีย  3(3-0-6) 
 Bacteriophage   
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118322 ไวรัสวิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118322  Virology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 
 
 
 ชีววิทยาและความหลากหลายของไวรัสแบคทีเรีย   การเพาะเลี้ยง

กระบวนการติดเชื้อและเทคนิคสําหรับไวรัสแบคทีเรีย   การใชประโยชนและวิธีการ
ในเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 

Biology and diversity of bacteriophage; Their cultivation, 
pathogenesis and analytical techniques; Their applications and 
methodologies in biotechnology and genetic engineering 

 

 

4118487 ไวรัสยูคารียา  3(3-0-6) 
 Viruses of Eukarya  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118322 ไวรัสวิทยา  

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118322  Virology. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 
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 ชีววิทยา และความหลากหลายของไวรัสยูคารียา การเพาะเลี้ยง
กระบวนการติดเชื้อ การกอโรคและเทคนิคศึกษาวิเคราะหวินิจฉัย การใชประโยชนใน
ดานสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

Biology and diversity of eukaryotic viruses; Their cultivation, 
pathogenesis and analytical study technique; Their applications in 
relation to environment and biotechnology 

 
 

4118488 ปฏิบัติการไวรัสแบคทีเรียและยูคารียา  2(0-6-0) 
 Practical for Bacteriophages and Viruses of Eukarya  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบงัคับรวม: 4118486 ไวรัสแบคทีเรีย และ/หรือ 

4118487 ไวรัสยูคารียา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118486 Bacteriophages, and/or 
4118487 Viruses of Eukarya. 

 Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการไวรัส   ข้ันตอนปฏิบัติการสําหรับชีววิทยา 
และความหลากหลายของไวรัสแบคทีเรียและยูคารียา การเพาะเลี้ยง กระบวน     
การติดเชื้อ การกอโรค เทคนิคการวิเคราะหวินิจฉัย และการใชประโยชนในดาน
สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 

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 and genetic engineering 

 
 

   
4118489 ประเด็นทันสมัยทางไวรัสแบคทีเรียและไวรัสยูคารียา  1(0-2-1) 

 Advanced Topics in Bacteriophage and Viruses of Eukarya 
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4118486 ไวรัสแบคทีเรีย และ/หรือ 

4118487 ไวรัสยูคารียา  
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite  or Co-requisite: 4118486 Bacteriophages, and/or 
4118487 Viruses of Eukarya. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การทําความเขาใจ คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปและนําเสนอประเด็น
ทันสมัย  งานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีนาสนใจในปจจุบันดานไวรัสแบคทีเรียและ 
ยูคารียา 
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 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 

 2.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา       ไมนอยกวา           7  หนวยกิต 
  

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
4118590 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาจุลชีววิทยา              2(180) 

Preparation for Professional Experience and Cooperative Education 
in Microbiology 

ความหมาย ความสําคัญและขอบขายวิชาชีพและสหกิจศึกษา   การให
คําปรึกษาเก่ียวกับงานและอาชีพ   การพัฒนาบุคลิกภาพและอาชีพ   การเขียน
จดหมายสมัครงาน   ทักษะการสัมภาษณ การทํางานและการตัดสินใจ   การประเมิน
ตนเองและการกําหนดเปาหมาย   การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน
กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา ในดานการรับรู 
ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะท่ี
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 
opportunities, and profession development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4118591 การฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา  5(450) 
 Professional Experience in Microbiology  
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 วิชาท่ีตองสอบผานกอน: 4118590 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ 
สหกิจศึกษาจุลชีววิทยา 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 4118590 Preparation for Professional Experience and 
Cooperative Education in Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 

 การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานจุลชีววิทยาในหนวยงานของรัฐและ
เอกชน เพ่ือนําความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต
อยางมีประสิทธิภาพ 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4118592 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6(600) 
 Cooperative Education in Microbiology  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอน: 4118590 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ 



 
92 

 

 

 สหกิจศึกษาจุลชีววิทยา 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรจุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 4118590 Preparation for Professional Experience and 
Cooperative Education in Microbiology. 
Or with consent of the Microbiology Program Committee Board. 

 การฝกงานทางจุลชีววิทยาในสถานประกอบการหรือสถาบันทาง          
จุลชีววิทยาไมนอยกวา 16 สัปดาห เพ่ีอแกปญหาในองคกร  งานท่ีไดรับมอบหมาย
ควรเปนโครงงานอิสระ และมีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน นักศึกษาตองทํา
บันทึกการทํางานประจําวัน และนําเสนอผลงานโดยสัมมนาหลังฝกงาน 

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 

 
 
 
 

 
                 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา                6  หนวยกิต 

 
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
 
 
3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
      3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายอับดุลลาห โดลาห 
ดาล ี
   อาจารย 
 

MScM (Science 
Management) 
 
M.Sc 
(Microbiology) 
 
 
M.Sc 
(Microbiology) 
 

University of 
Technology 
Sydney, ประเทศ
ออสเตรเลีย 
Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 
University of 
Karachi, ประเทศ

2552 
 
 
 
2538 
 
 
 
2534 
 

12 12 12 12 12 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

B.Sc (Hons.) 
Microbiology 

ปากีสถาน 
University of  
Karachi, ประเทศ
ปากีสถาน 

 
2532 

2. นางซูไบดะ  หะยีวาเงาะ 
    อาจารย 
 

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

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร 

2545 
 
2541 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวนุรอัยนี หะยียู
โซะ 
   อาจารย 
 

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

Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 
สถาบัน 
ราชภัฏยะลา 

2551 
 
 
 
2545 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวคอสียาห สะล ี
   อาจารย 
 

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

Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 
สถาบัน 
ราชภัฏยะลา 

2551 
 
 
 
2545 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวพูรกอนนี สา
และ 

     อาจารย 
 

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

Aligarh Muslim 
University, 
ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏยะลา 

2556 
 
 
2553 

15 15 15 15 15 

       
 3.2.2  อาจารยประจํา 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางสาวอลภา ทองไชย 
    อาจารย 
 

วท.ม. (สัตววิทยา) 
 
วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 

2551 
 
2547 

15 15 15 15 15 

2. นายยะพา เจะนิ 
    อาจารย 
 

M. A. (English 
Literature) 
 

University of 
Karachi, ประเทศ
ปากีสถาน 

2533 
 
 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

B. A (Hons.) 
English 
Literature) 

University of 
Karachi, ประเทศ
ปากีสถาน 

2532 

3. นางสาวจันทนา มีชัยชนะ 
   อาจารย 
 

ศษ.ม. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร
ศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 
 
สถาบันราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

2547 
 
 
2543 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสายใจ แกวออน 
   อาจารย 
    

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

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยั 
บูรพา 

2558 
 
2542 
 
2537 

12 12 12 12 12 

5. นางสาววารุณี หะยีมะสา
และ 
    อาจารย 
     

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.ม.  
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยี
การผลิตสัตวนํ้า) 

มหาวิทยาลยัศรี 
นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรี 
นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ 

2556 
 
 
2552 
 
 
 
2547 

15 15 15 15 15 

6. นางสาวนุชนาถ เต็มด ี
   อาจารย 
 

วท.ม. คณิตศาสตร
และสถิต ิ
วท.บ. 
ศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 

2552 
 
2547 

15 15 15 15 15 

7. นางสาวซําซีนาร  ยาพา 
   อาจารย  
 

Med. (Malay 
Language) 
 
 
ศศ.บ. (มลายู
ศึกษา) 

University 
Pendidikan 
Sultan Idris, 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 

2549 
 
 
 
2545 

15 15 15 15 15 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ชื่อนามสกลุ ตําแหนงทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 
ศาสตราจารย ดร. เวคิน  นพนิตย 
 

Ph.D.(Pathology) 
 

University of North Carolina, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2514 
 

รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร 
 

Dr. sc.hum 
(Microbiology) 

University of Heidelberg,  
ประเทศเยอรมัน 

2521 
 

นางสาวโรฮานา จารง 
 

วท.บ. (สาขาเทคนิค
การแพทย) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2542 
 

นางสาวพาอีซะห มูซอ 
 

วท.บ. (สาขาเทคนิค
การแพทย) 
 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
 

2549 
 

นางจารุณี   ภควัณต 
 

วท.บ. (สาขาเทคนิค
การแพทย) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2547 
 

นายกอฟฟารี   ไทยสนิท 
 

วท.บ. (สาขาเทคนิค
การแพทย) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2555 
 

Prof. Dr. Othman Omar 
 

Ph.D. (Biochemistry) 
 

University of Sheffield, 
ประเทศอังกฤษ 

1980 

Prof. Dr. Wan Mohtar Wan Yusoff 
 

Ph.D. (Bioprocess 
Engineering) 

University of London, 
ประเทศอังกฤษ 

1985 

 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  
 การฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกใหนักศึกษามีทักษะท่ีจะปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดาน      
จุลชีววิทยาหรือชีววิทยาท่ีเก่ียวกับจุลินทรียในหนวยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือนําความรู
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม   
นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเลือก มีการ
นิเทศและติดตามผลการฝกประสบการณวิชาชีพโดยอาจารยนิเทศท่ีไดรับมอบหมาย 

การฝกสหกิจศึกษา กําหนดใหนักศึกษาจะตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหฝกแบบสหกิจศึกษา   โดยนักศึกษาสามารถแกปญหาในองคกรตามท่ี
มอบหมาย หรือสามารถดําเนินงานในลักษณะโครงงานวิจัย เสมือนเปนบุคลากรประจําในหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนโดยอาศัยหลักวิชาท่ีเรียนมา และมีการนิเทศ ติดตามผลโดยอาจารยนิเทศท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  1) สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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  2) สามารถแกไขปญหาโดยใชองคความรูท่ีมีอยู 
  3) สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
 4.2 ชวงเวลาท่ีจัดประสบการณ: ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 4 
 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิจัย 
 การทําวิจัยตองเปนหัวขอท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาและตองเก่ียวของกับเนื้อหาทางจุลชีววิทยาหรือชีววิทยาท่ีเก่ียวกับจุลินทรีย โดยกําหนดให
ผูทําวิจัยดําเนินการวิจัยตามเคาโครงวิจัยท่ีผานการอนุมัติ มีการศึกษาเอกสารอางอิง การเขียน     
เคาโครงวิจัย การวางแผน การทดลองอยางเปนระบบ และมีการรายงานความกาวหนาการศึกษา
ทดลองเปนระยะ ๆ ตามอาจารยหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษากําหนด  พรอมกับการจัดทํารายงาน
วิจัยเปนรูปเลมตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด และเผยแพรงานวิจัย 
 5.1 คําอธิบาย  
 เปนวิจัยท่ีเก่ียวของกับจุลชีววิทยาหรือชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับจุลินทรียท่ีนักศึกษาสนใจ 
นักศึกษาสามารถกําหนดหัวขอ วางแผนและออกแบบการวิจัย ดําเนินการทดลองดวยจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยทางวิทยาศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
นักศึกษาสามารถอธิบายความสําคัญและท่ีมาของหัวขอวิจัย ประโยชนท่ีไดรับจากการทําวิจัย หรือ
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน มีการกําหนดขอบเขตและผลสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนดไว รวมถึงมีการเผยแพร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
1) สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการวิจัย 
2) มีองคความรูทางจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของจากการวิจัย 
3) สามารถแกไขปญหาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
5) สามารถวิเคราะหทางสถิติขอมูลและอภิปรายผล 
6) มีวินัยและจรรยาบรรณในการวิจัย 
7) สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 

 5.3 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 3 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
 - ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 3 : ทฤษฏี 2 หนวยกิต 2(0-4-2) และปฏิบัติ 1 หนวยกิต 

1(0-3-0)  
 - ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 4 : ทฤษฏี 2 หนวยกิต 2(0-4-2) และปฏิบัติ 1 หนวยกิต 
1(0-3-0)  

 5.5 การเตรียมการ  
 1) กําหนดวันและเวลาใหคําปรึกษาในเวลาเรียนวิชาวิจัยทางจุลชีววิทยา 



 
97 

 

 

       2) เตรียมหลักฐานการใหคําปรึกษาท่ัวไป เชน มีแบบฟอรมรายงานความกาวหนาและ
ใหคําปรึกษา 
       3) มีหนังสือ เอกสารอางอิง วารสารท่ีเก่ียวของ และวิทยานิพนธทางดานจุลชีววิทยา
หรือชีววิทยาท่ีเก่ียวกับจุลินทรียใหศึกษาในสํานักวิทยบริการอยางเพียงพอหรือแหลงอ่ืน อาทิ 
ทางการสื่อสารระบบดิจิตอล และแหลงขอมูลสําหรับสาธารณะจากหนาเว็ปในและตางประเทศ 
       4) มีวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอนและทําวิจัย 
และคณะกรรรมการประจําหลักสูตรหรืออาจารยในสาขาวิชาจุลชีววิทยา จะประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน ในกรณีท่ีเครื่องมือวิจัยนั้นไมมีในหองปฏิบัติการทําวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
      พิจารณาจากความยากงาย ความสําเร็จและความกาวหนาของงานวิจัย รวมถึงความ
รับผิดชอบ ความสมํ่าเสมอ และจรรยาบรรณในการทําวิจัย   มีการจัดการนําเสนอความกาวหนา 
และมีการสอบประเมินผล โดยมีอาจารยเปนกรรมการสอบวิจัยและชิ้นงานวิจัยไมตํ่ากวา 3 คนตอ 1 
เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
1. มีทักษะการใชภาษา 

มลาย ู
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ

เรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม

เพ่ิมเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผลโดย
ผูรับผิดชอบ 

2. การประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม 

2. มีทักษะการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ
เรียน 1 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม

1. การสอบวัดผลโดย
ผูรับผิดชอบ 

2. การประเมินผลการเขา
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
เพ่ิมเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม รวมกิจกรรม 

3. มีจิตอาสา 1. จัดปฏิบติัภาคสนามและภาคชุมชน 
2. มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํา

กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
ต้ังแตป 1 ถึง ป 3 อยางนอยปละ 1 
กิจกรรม 

1. ประเมินจากรายงาน
ปฏิบัติการและสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ชุมชนท่ีเก่ียวของ 

2. นําเสนอกิจกรรมท่ีได 
ดําเนินการมาในรูป
นิทรรศการในชั้นเรียนปท่ี 3 
โดยใหคณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

4. มีทักษะในการ
แกปญหาดวย
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

1. ฝกใหมีการแกปญหาดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรในภาคปฏิบัติการของบาง
รายวิชา 

2. ทําวิจัยทางจุลชีววิทยาหรือชีววิทยาท่ี
เก่ียวกับจุลินทรียในหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ 
ในรายวิชาวิจัยจุลชีววิทยา 1 และวิจัย   
จุลชีววิทยา 2 

1. ประเมินจากการวาง
แผนการทดลองและ
รายงานความกาวหนา
วิจัย 

2. ประเมินจากรายงาน 
    วิจัย 

5. มีวินัยและความ
รับผิดชอบ 

1. สรางนิสัยนักศึกษาใหตรงตอเวลา เชน 
การเขาชั้นเรียน การสงรายงาน 

2. ฝกนักศึกษาใหรับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย 
ท้ังงานรายบุคคลและงานกลุมใหสําเร็จใน
เวลาท่ีกําหนด 

1. ประเมินจากพฤติกรรม 
   การเขาชั้นเรียน การสง 
   งาน 
2.  ประเมินจากผลงาน

รายบุคคลและงานกลุม 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
    2.1 หมวดศึกษาท่ัวไป 

     2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบ
ระเบียบ ขอบังคับของ
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัย
ในการเรียน ตรงตอเวลา 
ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน 
และสูงาน 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง 

1) วัดและประเมินจากผล 
    การวิเคราะหแบบวิภาษ

วิธ ี
2) วัดและประเมินจากกลุม 
    เพ่ือน 
3) วัดและประเมินจาก 
    ผลงานกรณีศึกษา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ขอผูอ่ืน   รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย 

4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตสาธารณะ 

5 )  รั กและภู มิ ใจ ในสถาบัน 
ทองถ่ิน มีจิตในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน และมีความซ่ือสัตยสุจริต 

2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ  

3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ 
เชิงปฏิบัติการ(Interactive 
action learning) 

4) การใชกรณีศึกษา (Case study)  
5) การจัดกิจกรรมสําหรับ 
   พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม และการมีจิต อาสา 

4) วัดและประเมินจากผล
การเขารวมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตอาสา 

 

 
2.1.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) การแสดงออกถึง   
    ความสามารถใน  
    การเขาถึงแหลงการเรียนรู  
2)  การแสดงออกถึงความสามารถ 
   ในการบูรณาการความรู และ 
   การประยุกตความรู 
3) มีความรูและความเขาใจ 

 เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี 
 ท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวด 
 วิชาศึกษาท่ัวไป 

 

     จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรู
ดวยตนเอง การเรียนรูแบบมี
สวนรวม สามารถเขาถึงแหลง
เรียนรู  บูรณาการความรู และ
ประยุกตความรูตามหลักการ
และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี
ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนท่ี
หลากหลายท้ังการบรรยาย
รวมกับการอภิปราย การ
คนควา กรณีศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 

   ประเมินดวยวิธีการท่ี 
หลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุม
การประเมินดานความรู ดังนี้ 
1) การทดสอบยอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย

ภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน 

 การศึกษาคนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  
 

 2.1.3.  ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถใชทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห 

       การสอนท่ีเนนใหผูเรียน
ไดฝกทักษะการคิดและการ

การประเมิน เปนการวัดและ
การประเมินทักษะการคิด และ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง
บูรณาการ ในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือ
สรางประโยชนตอตนเองและสังคม
ได  

 

แกไขปญหา ท้ังระดับบุคคล
และ 
กลุมในสถานการณท่ัวไป โดย
ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
เชน การอภิปรายกลุม   การทํา
กรณีศึกษา การโตวาที การ
จัดทําโครงการ และการใชเกมส 
เปนตน  
 

การแกไขปญหา เชน 
1)  การสอบวัดความสามารถ

ในการคิดและแกไข
ปญหาโดยใชกรณีศึกษา 

2)   การประเมินจากผลงานท่ี
เกิดจากการใช
กระบวนการแกไขปญหา 
การศึกษาคนควาอยางเปน
ระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ
วิเคราะห วิจารณ 
กรณีศึกษา  การศึกษา
อิสระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุม การประชุม
ปรึกษาปญหาและการ
สัมมนา 

  
 2.1.4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ไดท้ังในฐานะผูนําและสมาชิก
กลุม 

2) มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ท้ังตอ
ตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

 

  นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะ
ปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม 
ดังนั้นอาจารยผูสอนตองจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับ
สังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
การทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนําและ
ผูตาม 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา 
ไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

1) การประเมิความสามารถ
ในการทํางานรวมกับกลุม
เพ่ือนและทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
สรางสรรค 

2) การประเมินผูเรียนในการ 
แสดงบทบาทของการเปน
ผูนําและผูตามใน
สถานการณ การเรียนรู
ตามวัตถุประสงค 

3)  ประเมินผลจากการจัด 
กิจกรรมและการเขารวม 
กิจกรรมของนักศึกษา 
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 2.1.5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใชภาษาเพ่ือ การ
สื่อสาร  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการติดตอสื่อสาร โดยใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะหตัวเลข แปร
ผลและนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐาน
แกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูลเพ่ือการ
แสวงหาความรู 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร
ระหวางบุคคลท้ังการพูด การฟง 
และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวาง
ผูเรียนและผูสอน แลบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกาสื่อสาร
ท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถ
ในการเลือสารสนเทศและฝกทักษะ
การนําเสนขอสนเทศดวยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและ
เนื้อหาท่ีนําเสนอ 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใชแบบสังเกต 
และแบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟง
จากแบบทดสอบท่ีสอด 
คลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู 

3)  การทดสอบ การวิเคราะห
ขอมูล โดยใชขอสอบ 
การทํารายงานกรณี 
และการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษาอิสระ 

 

         
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ   
 2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) มีความซ่ือสัตยสุจริต  

2) มีระเบียบวินัย 

3) มีจิตสํานักและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

4) เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

5) มีจิตสาธารณะ  
 

1) ปลูกจิตใหนักศึกษามีความซ่ือสัตย
สุจริตในการรายงานผลการ
ทดลอง ในรายวิชาท่ีมีปฏิบัติการ 
มีความเสียสละในการแบงปนและ
ใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
รวมกัน 

2) มีการตรวจสอบการเขาเรียนของ
นักศึกษาทุกรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษา  
มีวินัยและตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายระหวางการเรียนแตละ
รายวิชา 
3) กําหนดใหมีการทํางานเปน
กลุมและระดมความคิด เพ่ือฝก

  1) การตรวจสอบการเขาชั้น  
   เรียน 

  2) การตรวจสอบงานตาม 
   เวลาท่ีมอบหมาย 

  3) การตรวจสอบการเขารวม   
กิจกรรม 

4) การตรวจจับจํานวนผู 
ทุจริตในการสอบ 

 5) การตรวจสอบการดูแล  
      และบํารุงรักษาอุปกรณ  
      เครื่องมือปฏิบัติการ 
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การยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน 

4) เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
5) ปลูกจิตใหเคารพกฎกติกาของ

รายวิชา ระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

6) สอดแทรกความสําคัญของ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
2.2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) มีความรูในหลักการและทฤษฎี
ทางดานวิทยาศาสตรและหรือ
คณิตศาสตร 

2) มีความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรท่ีจะนํามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร
เฉพาะ 

3) สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิทยาการ พัฒนาความรู
ใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
วิทยาศาสตร 

4) มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ท่ี
จะนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

 

1) ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอน
เพ่ือมุงใหนักศึกษาเขาใจใน
เนื้อหาวิชาไดดี 

2) ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอน
เนนการติดตามความกาวหนาใน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับจุลินทรีย 

3) จัดใหมีปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะ
กระบวนการทางจุลชีววิทยาแก
นักศึกษา 

4) ใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
เรียนวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา 
ซ่ึงนักศึกษาตองคนควาองคความรู
ใหมมานําเสนอ และในรายวิชา
ตางๆ จะใหนักศึกษาคนควาองค
ความรูใหมในสาขาวิชานั้นมาทํา
รายงาน 

5) นักศึกษาคนควาความรูอยาง
ตอเนื่อง ภายใตคําแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาความรูในหัวขอท่ีทําวิจัย 

6) นักศึกษาสามารถประมวลความรู
ทุกแขนงมาทําวิจัยใหเกิดคุณภาพ 

1) การทดสอบยอย  
2) การสอบกลางภาคและ

ปลายภาค  
3) ประเมินจากรายงานท่ี

นักศึกษาจัดทํา  
4) ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
 

 
2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 



 
103 
 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบและมีเหตุมีผล 
ตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 

 2) นําความรูทางวิทยาศาสตร
ไปประยุกตกับสถานการณ
ตางๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

 3) มีความใฝรู สามารถ
วิเคราะห และสังเคราะห
ความรูจากแหลงขอมูล
ตางๆ ท่ีหลากหลายได
อยางถูกตองและเพ่ือ
นําไปสูการสรางสรรค
นวัตกรรม 

1) การอภิปรายกลุมและการสัมมนา 
2) การปฏิบัติการทดลองตาม

เนื้อหาวิชาท่ีกําหนด 
3) ศึกษา วิเคราะหและสรุปปญหาเพ่ือ

การทําวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 

1) การสัมภาษณ 
2) การตรวจขอสอบ 
3) การรายงานในชั้นเรียน 
4) ประเมินจากรูปเลมและ

การนําเสนอการทําวิจัย 
5) การวิเคราะหผลการ

ทดลอง/วิจัย 
 

 
2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะ
ผูนําและสมาชิกท่ีดี  

2) มีความรับผิดชอบตอสังคม
และองคกร รวมท้ังพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 

3) สามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรม
องคกร 

1) สอนโดยสอดแทรกความรูทาง
ภาษาระหวางเรียน 

2)  มอบหมายงานใหทําเปนกลุมทุก
รายวิชา 

3)  ใหมีการคนควา พัฒนาการเรียนรู
ระหวางการทําวิจัย 

4)  ใหนักศึกษาสํารวจปญหาจาก
ชุมชนในทองถ่ิน แลวนํามาศึกษา
หาแนวทางในการแกไขปญหา 
พรอมกับการเสนอแนะโดย
ทางตรงหรือผานสื่อตางๆ 

1) การสังเกต 
2) รูปเลมรายงานและผลการ

เรียน 
3) ความกาวหนาของวิจัย 
4) การมีสวนรวมและการ

เสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาของทองถ่ิน 

 

  
 2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือ

1) มีการฝกใชเครื่องมือในการ
เรียนรายวิชาท่ีมีปฏิบัติการท่ี

1) การเลือกใชคาทางสถิติท่ี
เหมาะสม 
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วิเคราะหประมวลผลการ
แกปญหาและนําเสนอขอมูลได
อยางเหมาะสม 

2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือสื่อสาร
ความรูทางวทิยาศาสตร ได
อยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังการ
เลือกใชรูปแบบการสื่อสารได
อยางเหมาะสม 

3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษ
หรือภาษาตางประเทศอ่ืนเพ่ือ
การคนควาไดอยางเหมาะสม
และจําเปน 

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนและรวบรวมขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ 

เก่ียวของ 
 2) ฝกการใชสถิติพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

เพ่ือนําไปใชในปฏิบัติการ
ทดลองและวิจัย 

 3) ฝกการเขียนรายงานและการ
นําเสนอผลงานวิจัยในสัมมนา
วิชาการ 

 4) มีการคนควาขอมูลจาก
ฐานขอมูลทางจุลชีววิทยาและ
ชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับ
จุลินทรียมาประกอบการเรียน
และวิจัย 

 

2) รูปเลมและการนําเสนอ
วิจัย การอภิปราย 

3) ประเมินเทคนิคการ
นําเสนอผลงาน 

4) การสังเกตการอางอิง
ขอมูลจากฐานขอมูลใน
รายงานและวิจัย 

 

 
 
 
 

 
 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

การแสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ี
ระบุไวในหมวดท่ี 4 ขอ 2) โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 

    3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป   

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม  

(1) การปฏบิัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม 
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอ 

ตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง

เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
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(5) รักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

     2)  ดานความรู 
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต

ความรู 
(3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     3)  ดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และ
คิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
     4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
(2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอ

สังคม 
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

              5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผล และนําเสนอ

ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 

(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
เพ่ือการแสวงหาความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  
 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

3.ดาน 
ทักษะทาง
ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ  
3 

ขอ
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ                  
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน                  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป (ตอ) 
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ดานความรู 
 

3. ดาน
ทักษะทาง

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
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รายวิชา 

 

ปญญา 
 

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  
2100112  วิทยาการแหงความสุข                  
2100113  สุนทรียวิจักขณ                  
2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                   
2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    
2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                    
2100118  ความจริงของชีวิต                    

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป (ตอ) 
 
 

 
รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

 

2. ดานความรู 
 
 
 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ 
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1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

2100119  การพัฒนาตน                    
2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    
2150101  สังคมภิวัตน                  
2150102  การจัดการทางสังคม                  
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
2150108  ทักษะในการดําเนินชีวิต                    
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป (ตอ) 
 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

 

2. ดานความรู 
 
 
 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
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4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 



 
110 

 

 

3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวด
วิชาเฉพาะ ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

               1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 
   1) มีความซ่ือสัตย สุจริต  
  2) มีระเบียบ  

     3) มีจิตและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

       4) เคารพสิทธิและความคิดเห็น 
       5) มีจิตสาธารณะ  

              2) ดานความรู 
  1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 

      2) มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร
เฉพาะ 

      3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิทยาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานวิทยาศาสตร 

  4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
 3) ดานทักษะทางปญญา 

       1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 

       2) นําความรูทางวิทยาศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

        3)  มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ี
หลากหลายไดอยางถูกตองและนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม  

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกท่ีดี  
  2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือวิเคราะหประมวลผลการ
แกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

       2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตร ไดอยางมี  ประสิทธิภาพ
รวมท้ังการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

      3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนเพ่ือการคนควาได
อยางเหมาะสมและจําเปน 

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ   
 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4101117 ฟสิกสพ้ืนฐาน                       

4101118 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน                     

4102101  เคมีท่ัวไป 1                              

4102102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                     

4118101 ชีววิทยาเบื้องตน                    
4118102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องตน                    
4118103  พ้ืนฐานจุลชีววิทยา                    
4118104  ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุลชีววิทยา                         

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)  
 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
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รายวิชา 

 

 ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118107  สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ                    
4118108 ชีวเคมีจุลินทรีย                    
4118109 ปฏิบัติการชีวเคมีจุลินทรีย                    
4118210 ภาษาอังกฤษสําหรับนักชีววิทยาศาสตร                    
4118211  แบคทีเรียวิทยา                    
4118212  ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา                    
4118213  ราวิทยา                    

4118214 ปฏิบัติการราวิทยา                    

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)  
 
 

 
รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118215 จุลินทรียยูคาริโอตและปรสิตวิทยา                    
4118216 ปฏิบัติการจุลินทรียยูคาริโอตและปรสิตวิทยา                    
4118217 นิเวศวิทยาของจุลินทรียและการชีวบําบัด                    
4118218 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรียและ 

การชีวบําบัด 
                   

4118219 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย                    
4118220 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของจุลินทรีย                    
4118322 ไวรัสวิทยา                    
4118325 สัมมนาทางจุลชีววิทยา                    

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  (ตอ) 
 
 

 
รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118326 ปฏิบัติการสัมมนาทางจุลชีววิทยา                    
4118421 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของจุลินทรีย                    
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รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118423 อิมมูนวิทยา                    
4118424 ปฏิบัติการอิมมูนวิทยา                    
4118427 วิจัยทางจุลชีววิทยา 1                    
4118428 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา1                    
4118429 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2                    
4118430 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา2                    

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

แผน ก (การอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม) 
4118131  อาหารหมักพ้ืนบาน                    
4118132  ยีสตและผลิตภัณฑ                    
4118133  จุลินทรียในผลิตภัณฑนม                    
4118134  เห็ดบริโภค                    
4118235  วิทยาศาสตรฮาลาลและจุลชีววิทยา                    
4118236  ฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา                    
4118237  ปฏิบัติการฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา                    
4118238  ฮาลาลในจุลชีววิทยาของอาหารและการสุขาภิบาล                    
4118239  ปฏิบัติการฮาลาลในจุลชีววิทยาอาหารและการสุขาภิบาล                    

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118352  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                    
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 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

4118353  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                    
4118440  การควบคุมคุณภาพอาหารและ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฮาลาล 
                   

4118441  ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารและ   
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฮาลาล 

                   

4118442  จุลชีววิทยาดินและการเกษตร                    
4118443  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาดินและการเกษตร                    
4118444  ประเด็นทันสมัยจุลชีววิทยาดินและการเกษตร                    
4118445  จุลินทรียกอโรคพืชและสัตว                    

 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118446  ปฏิบัติการจุลินทรียกอโรคพืชและสัตว                    
4118447  ประเด็นทันสมัยจุลินทรียกอโรคพืชและสัตว                    
4118448  จุลินทรียควบคุมทางชีวภาพ                    
4118449  ปฏิบัติการจุลินทรียควบคุมทางชีวภาพ                    
4118450  การพัฒนาผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา                    
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 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  (ตอ)   

 
 
 
 

รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118457 จุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค                    
4118458 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค                    
4118459  จุลชีววิทยาวิเคราะห                    
4118460  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวิเคราะห                    
4118461  อิมมูนวิทยาประยุกต                    
4118462 ปฏิบัติการอิมมูนวิทยาประยุกต                    
4118463 ประเด็นทันสมัยทางปรสิตวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย                    
4118464 จุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ                    

4118451  ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑทาง 
              จุลชีววิทยา  

                   

แผน ข (การแพทยและสาธารณสุข) 
4118254  ชองปากและจุลชีพ                    
4118455  จุลชีววิทยาการแพทย                    
4118456  ปฏิบัติการจุลชีววทิยาการแพทย                    
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4118465 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ                    
4118466 ประเดน็ทันสมัยจุลชีววิทยาสารตานจุลชีพ                    

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118467 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาแบคทีเรียคลินิกและ 
การวินิจฉัย 

                   

4118468 ประเด็นทันสมัยทางราวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย                    
4118469 
 

ประเด็นทันสมัยทางวิทยาไวรัสคลินิกและ 
การวินิจฉัย 

                   

4118470 
 

ประเด็นทันสมัยทางอิมมูนวิทยาคลินิกและ 
การวินิจฉัย 

                   

แผน ค (จุลชีววิทยาข้ันสูงและเทคโนโลยีชีวภาพ) 
4118171  กลองจุลทรรศนและจุลชีพ                    
4118383  ปฏิบัติการพันธุศาสตรและสรีรวิทยาของจุลินทรีย                    

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  (ตอ) 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118385  ปฏิบัติการไวรัสวิทยา                    
4118472  เทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ                    
4118473  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ                    
4118474 ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีการหมักและ 

การออกแบบ 
                   

4118475 เทคโนโลยีจุลินทรียและเอนไซม                    
4118476 ปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรียและเอนไซม                    
4118477 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาเอนไซมจุลินทรีย                    
4118478 พ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย                    
4118479 ปฏิบัติการพ้ืนฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย                    

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)     
 1. ดานคุณธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะ 4. ดานทักษะ 5. ดานทักษะการ
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รายวิชา 
 

จริยธรรม 
 

 ทางปญญา 
 

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4118480 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย                    
4118481 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย                    
4118482  ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

จุลินทรียและพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย 
                   

4118484 
 

ประเด็นทันสมัยพันธุศาสตรและสรีรวิทยาของ
จุลินทรีย 

                   

4118486 ไวรัสแบคทีเรีย                    
4118487 ไวรัสยูคารียา                    
4118488 ปฏิบัติการไวรัสแบคทีเรียและยูคารียา                    
4118489  ประเด็นทันสมัยทางไวรัสแบคทีเรียและ 

ไวรัสยูคารียา 
                   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

 
 

รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

วิชาประสบการณวิชาชีพ- สหกิจศึกษา 
4118590  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ

ศึกษาทางจุลชีววิทยา 
                   

4118591  การฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา                    
4118592  สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา                    

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวาดวย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบระดับวิชา  

2.1.1.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ 
   2.1.1.2 ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
   2.1.1.3 ประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินการใหคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
   2.1.1.4 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดสอบประมวลความรูแตละรายวิชา ไมนอย
กวา รัอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
  2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

2.1.2.1 มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.1.2.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดสอบประมวลความรูของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา มีการสํารวจผลสัมฤทธิ์ของ
บัณฑิตผานแบบสอบถามหรือการสัมภาษณในดานตางๆ เชน  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดย
ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ
ความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ และการประเมินจากผูใชบัณฑิต 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ หรือการ
ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสถึงระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษาตอ
ระดับท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 
 
   
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
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1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
  1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหมเพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางดานวิชาการ วิจัย รวมท้ังการเตรียมตัวเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนทักษะท่ีเก่ียวกับกลยุทธการสอนและการวัดการ

ประเมินผลการเรียนรู 
2.1.2 จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง ตามแผนงานการพัฒนา

อาจารยท่ีกําหนด มีการติดตามและประเมินผล รวมท้ังการนําผลไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาในอนาคตตอไป 

2.1.3 สงเสริมใหอาจารยศึกษา ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ รวมประชุมวิชาการท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
2.2.1 มีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ และ

งานวิจัยสายตรงในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ท่ีมีคุณภาพสามารถเผยแพรไดท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.2 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.3 กําหนดใหมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาความรูและคุณธรรม 

2.2.4 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการประจําคณะมี
วาระคราวละ    2 ป ทําหนาท่ีกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงาน และ
ติดตาม ผลการดําเนินงานหลักสูตรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตาง ๆ เทียบ
กับแผนงาน เพ่ือทบทวนทิศทางและวัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา   โดยมีการกําหนดระบบ
และกลไกมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1.  พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 1. จัดใหหลักสูตรสอดคลอง 1. หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ 
ทางดานจุลชีววิทยาหรือ
ชีววิทยาทางจุลินทรีย 

กับมาตรฐานวิชาชีพดาน          
จุลชีววิทยาหรือชีววิทยาท่ี
เก่ียวของกับจุลินทรียใน
ระดับสากลหรือระดับชาติ 
 

มาตรฐานท่ีกําหนดโดย
หนวยงานวิชาชีพดาน         
จุลชีววิทยามีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ 
 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนท่ี
สรางท้ังความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ท่ีทันสมัย 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

2. จํานวนวิชาเรียนท่ีมี
ภาคปฏิบัติ และวิชาเรียนท่ีมี
แนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาความรูใหมไดดวย
ตนเอง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนใหมีท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวย
ตนเอง 

3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิ  ประสบการณและ
การพัฒนาอบรม ของ
อาจารย 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการ
เรียนรูและหรือผูชวยสอน 
เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู 

4. จํานวนบุคลากรผูสนับ 
สนุนการเรียนรูและบันทึก
กิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู 

 5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท
หรือหรือเปนผูมีประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารย
ประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน 

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการ 
และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพดานจุลชีววิทยา
หรือชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับ
จุลินทรีย หรือในดานท่ี
เก่ียวของ 

5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารยผูสอน และการ
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรู โดย
นักศึกษา 

 
6.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ท่ีประกอบดวยอาจารย
ภายในคณะฯทุก 2 ป 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
 7. สงเสริมอาจารยประจํา

หลักสูตรใหไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการท่ี
เก่ียวของท้ังในและ
ตางประเทศ 

  8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอก
อยางนอยทุก 2.5 ป 

7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 
5 ป 
 
 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิต 
ผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป 

 9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ 
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ   
ความรวมมือ กับตางประเทศ 
ผลงานทางวชิาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเปน    
ขอมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 

 

 10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2.1 การบริหารงบประมาณ 
              หลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณ ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณบํารุง
การศึกษา เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ สารเคมี ครุภัณฑ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก

หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืนๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน สวน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร
เพียงพอโดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

    

 2.2.1 สถานท่ี   

ลําดับ อาคารสถานท่ี จํานวน 
(หอง) 

อุปกรณประกอบ 
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      2.2.2 อุปกรณการสอน   

-  อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาจุลชีววิทยา (สําหรับบางรายการใช
รวมกับสาขาชีววิทยาและสาขาเคมี) 

ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร 6  เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ (Printer) 3  เครื่อง 
3 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 4  เครื่อง 
4 เครื่องฉายภาพ (Projector) 1 เครื่อง 

1. หองบรรยายอาคารเรียนชั้น 3  
ความจุ 55 คน  

7 กระดานดํา โตะ เกาอ้ี คอมพิวเตอรต้ัง
โตะ และ Projector 

2. หองบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20  
ความจุ 100 คน 

6 กระดานดํา โตะ เกาอ้ี และ Projector 

3. หองบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20  
ความจุ 55 คน 

12 กระดานดํา โตะ เกาอ้ี และ TV 36 นิ้ว 

ลําดับ อาคารสถานท่ี จํานวน 
(หอง) 

อุปกรณประกอบ 

4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง/
หอง Projector และเครื่องขยายเสียง 

5. หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคาร 9 3 กลองจุลทรรศน ตูบมเชื้อ Autoclave 
Laminar Flow เตาไฟฟา เครื่องวัดคา
ความเปนกรด-ดาง และ Shaker 

6. หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคาร 5 1 กลองจุลทรรศน ตูบมเชื้อ Autoclave 
Laminar Flow เตา ไฟฟา เครื่องวัดคา
ความเปนกรด-ดาง และเครื่องวัดความ
หวาน 

7. หองบรรยายของสาขาจุลชีววทิยา   
อาคาร 5  

3 กระดานดํา โตะ เกาอ้ี เครื่องเสียง และ 
Projector 

8. หองเก็บสารเคมี อาคาร 9 1 สารเคมีตางๆท่ีเก่ียวของกับการใช
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา        
จุลชีววิทยา 

10. หองพักอาจารย อาคาร 9  2  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้ง โตะ และ
เกาอ้ี 

11. หองสมุดหลักสูตร 1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของในหลักสูตร และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ เชน จุลชีววิทยา
พ้ืนฐาน จุลชีววิทยาทางอาหาร 
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ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
5 ไมโครโฟนพกพาพรอมเครื่องขยายเสียง 5 ตัว 
6 เครื่องเลนวีดีโอ 1 เครื่อง 
7 โทรทัศน 3 เครื่อง 
8 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 2 ตัว 
9 เครื่องเขย (Shaker) 3 เครื่อง 
10 เครื่องนึ่งไอน้ําฆาเชื้อ (Autoclave) 3 เครื่อง 
11 เครื่องตูอบลมรอน (Hot air oven) 3 ตัว 
12 ตูปลอดเชื้อ (Laminar Flow) 4 ตัว 
13 ตูบมเชื้อ 5 ตัว 
14 เตาไฟฟา 13 ตัว 
15 เครื่องเขยาหลอดทดลอง 1 ตัว 
16 เครื่องเหวี่ยงแยกสารละลาย 3 เครื่อง 
17 ตูควบคุมอุณหภูมิ 3 ตู 
18 โถดูดความชื้น 1 ตัว 
19 เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง 1 ตัว 
20 เครื่องใหความรอนสไลด 3 ตัว 
21 ตาขายแพลงคตอน 1 ตัว 
22 เครื่องหลอมพาราฟน 1 ตัว 
23 เครื่องชั่งไฟฟาอยางละเอียด 4 ตําแหนง 3 ตัว 
24 เครื่องชั่งไฟฟาชนิด 2 ตําแหนง 1 ตัว 
25 เครื่องนับโคโลนีแบบอัตโนมัติ 2 ตัว 
26 โถบมไรออกซิเจน (Anaerobic Jar)    2 เครื่อง 
27 กลองจุลทรรศนชนิดตาเดียว 40 ตัว 
28 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา 78 ตัว 
29 กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ 4 ตัว 
30 กลองจุลทรรศนประกอบกลองถายภาพ 2 ตัว 
31 กลองจุลทรรศนประกอบชุดคอมพิวเตอร 3 ตัว 
32 กลองจุลทรรศนแบบอินเวอรท 2 ตัว 
33 ชุดหลอมรวมโพรโทพลาสตของเซลล 1 เครื่อง 
34 ชุดเครื่องหมัก 1 เครื่อง 
35 เครื่องบดไฟฟา 1 เครื่อง 
36 เครื่องฉายภาพโปรงแสง 1 เครื่อง 
37 ชุดลับมีดไมโครโตม 1 เครื่อง 
38 เครื่องวัดความหวาน 5 ตัว 
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ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
39 กลองถายรูปดิจิตอล 1 ตัว 
40 เครื่องวัดแอลกอฮอล 1 ตัว 
41 ตูบมเชื้อควบคุมแกสคารบอนไดออกไซด 2 ตัว 
42 ชุดเครื่องแยกสารดวยไฟฟา (Electrophoresis) 1 ชุด 
43 เครื่องดูดกลืนแสงยูวี (UV-VIS Spectrophotometer)     1 เครื่อง 
44 ชุดเยื่อกรอง 1 ชุด 

 
-  อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
 

ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร 108  เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ (Printer)    4   เครื่อง 
3 เครื่องฉายภาพ (Visualizer)     2   เครื่อง 
4 เครื่องถายเอกสาร (Copy Printer)    2  เครื่อง 
5 เครื่องถายเอกสาร    3  เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงประจําหอง    1   เครื่อง 
7 เครื่องโทรสาร   1   เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ    
             สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะ

ใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเทอรเน็ตจาก http:// 
www.yru.ac.th.  

              2.2.3.1 เอกสารและตํารา  
  1) หนังสือ 

    1.1) ภาษาไทย  จํานวน           8,597  ชื่อเรื่อง 
   1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน        130,696  ชื่อเรื่อง 
         รวมภาษาไทยและอังกฤษ             139,293   ชื่อเรื่อง 

http://www.yru.ac.th/
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           2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
  2.1) ภาษาไทย             จํานวน              -       ชื่อเรื่อง 
   2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน           3,577 ชื่อเรื่อง 
        รวมภาษาไทยและอังกฤษ                3,577   ชื่อเรื่อง 
         3) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 

             3.1) ภาษาไทย  จํานวน              289  ชื่อเรื่อง 
               3.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน                52   ชื่อเรื่อง 

2.2.3.2 ส่ือผสม (Multimedia) 
              1) วีดีทัศน  จํานวน            1,000   ชื่อเรื่อง 
              2) ซีดี   จํานวน               100   ชื่อเรื่อง 

2.2.4 ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูป 
ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนควาและฐานขอมูลออนไลนมี 4 ระบบ

ฐานขอมูล ประกอบดวย 
1. ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 

   1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library)  
   2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (eBook.com)  
   3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link) 

2. ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้ 
1) ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
 

3. ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 22 ฐานขอมูล ดังนี้ 
 1) ฐานขอมูลวารสารของ American Society of Microbiology 
  2) ฐานขอมูลจุลชีววิทยาหรือชีววิทยาจุลินทรียของมหาวิทยาลัยใน 

เครือขาย 
 3) ฐานขอมูลจาก doctorfungi 
 4) ฐานขอมูลจาก Food & Drug of American (FDA) 
 5) ฐานขอมูลจาก Academic Journals Database 
 6) ฐานขอมูลจาก Academic Publications eJournal 
 7) ฐานขอมูลจาก Biological Abstracts 
 8) ฐานขอมูลจาก BioOne 
 9) ฐานขอมูลจาก Bioinformatic Harvester 
 10) ฐานขอมูลจาก CHBD: Circumpolar Health Bibliographic 

Database 
 11) ฐานขอมูลจาก Directory of Open Access Journals 

http://www.2ebook.com/yru/
http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Academic_Journals_Database&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_Abstracts
http://en.wikipedia.org/wiki/BioOne
http://en.wikipedia.org/wiki/Bioinformatic_Harvester
http://en.wikipedia.org/wiki/Circumpolar_Health_Bibliographic_Database
http://en.wikipedia.org/wiki/Circumpolar_Health_Bibliographic_Database
http://en.wikipedia.org/wiki/Circumpolar_Health_Bibliographic_Database
http://en.wikipedia.org/wiki/Directory_of_Open_Access_Journals
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 12) ฐานขอมูลจาก Interred educational search engine 
 13) ฐานขอมูลจาก InTechOpen 
 14) ฐานขอมูลจาก MedlinePlus 
 15) ฐานขอมูลจาก PubMed 
 16) ฐานขอมูลจาก VADLO 
 17) ฐานขอมูลจาก IngentaConnect 

18) ฐานขอมูลจาก ELSEVIER, 
http://www.journals.elsevier.com/research-in-microbiology 

 19) ฐานขอมูลจาก WILEY & BLACKWELL, http://www.wiley.com/  
 20) ฐานขอมูล Academic Search Elite 

(http://www.thailis.or.th/index)  
21) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. WilsonCompany  

(http://www.ebscohost.com/wilson)  
22)  ฐ า น ข อ มู ล ว า ร ส า ร ต า ง ป ร ะ เ ท ศ จ า ก     Sciencedirect 

(http://www.sciencedirect.com/)  
 
 

 4. ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 27 ฐานขอมูล ดังนี้  
 1) ฐานขอมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 
 2) ฐานขอมูลวิจัย หองสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
 3) ฐานขอมูลวิจัย-วิทยานิพนธ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4) ฐานขอมูลวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 5) ฐานขอมูลวิทยานิพนธ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 6) ฐานขอมูล CMU e-Research สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 7) ฐานขอมูล CMU e-Theses สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 8) ปริญานิพนธฉบับเต็ม สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 9)  วิทยานิพนธออนไลน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 10) วิทยานิพนธ Full Text โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ธนบุร ี
 11) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส สถาบันพระปกเกลา 
 12) หองสมุดออนไลน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 13) Central Library UTCC Thesis Online 
 14) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 15) DCMS สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 16) DCMS สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 17) Knowledge Bank at Sripatum University สํานักหอสมุด 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interred_educational_search_engine
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=InTechOpen&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/MedlinePlus
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed
http://en.wikipedia.org/wiki/VADLO
http://en.wikipedia.org/wiki/IngentaConnect
http://www.journals.elsevier.com/research-in-microbiology/
http://www.wiley.com/
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://www.thailis.or.th/index
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://www.ebscohost.com/wilson
http://www.sciencedirect.com/
http://it.doa.go.th/refs/index.php
http://library.hsri.or.th/th/database.php
http://dcms.lib.ubu.ac.th/dcmsth/main.nsp?view=DCMS
http://sutlib1.sut.ac.th/Thesis/Search/Thesis.cfm
http://www.library.msu.ac.th/interface/singlemarc/_search/thesis/
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/eresearch/
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php
http://lib.swu.ac.th/pdf_thesis_new.php
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
http://dit.dru.ac.th/home/005/thesisfulltext2551.htm
http://dit.dru.ac.th/home/005/thesisfulltext2551.htm
http://dit.dru.ac.th/home/005/thesisfulltext2551.htm
http://elib.kpi.ac.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=gsf&frm=simsch&db=Main&skin=u&lang=1
http://elibrary.trf.or.th/search_basic.asp
http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/default.asp
http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/default.asp
http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcmsth/main.nsp?view=DCMS
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcmsth/main.nsp?view=DCMS


 
131 

 

 

 18) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
19) PSU e-Thesis Database สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลวง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
20) PSU e-Research Database สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
21) STOU's Thesis สํานักบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
22) ThaiLIS สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
23) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับปริญญา

โทและปริญญาเอกตางประเทศ ProGuest 
24) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

(http://www.riclib.nrct.go.th) 
25 )  ฐานขอ มูลของสํ านั กงานกอง ทุนสนับสนุนการวิ จั ย  (สกว . ) 

(http://www.trf.or.th) 
26)  ฐานข อ มูลงานวิ จั ยและหนั งสื อต า งประเทศจาก Standford 

University (http://highwire.stanford.edu/) 
27) ฐานขอมูลจาก สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

การศึกษา 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน หมายเหตุ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร 6  เครื่อง - 
2 เครื่องพิมพ (Printer) 3  เครื่อง - 
3 เครื่องฉายขามศีรษะ 4  เครื่อง - 
4 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 4  เครื่อง - 
5 เครื่องฉายภาพ (Projector) 1 เครื่อง - 
6 ไมโครโฟนพกพาพรอมเครื่องขยายเสียง 5 ตัว - 
7 โทรทัศน 3 เครื่อง - 
8 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 2 ตัว - 
9 เครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) 1 เครื่อง - 
10 เครื่องเขยา (Shaker) 3 เครื่อง - 
11 เครื่องนึ่งไอน้ําฆาเชื้อ (Autoclave) 3 เครื่อง - 
12 เครื่องตูอบลมรอน (Hot air oven) 3 ตัว - 
13 ตูปลอดเชื้อ (Laminar Flow) 3 ตัว - 
14 ตูบมเชื้อ 5 ตัว - 

 
 

http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/51
http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/e_resource/digital_library_project/thesis/
http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/e_resource/digital_library_project/thesis/
http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/e_resource/digital_library_project/thesis/
http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/e_resource/digital_library_project/research/
http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/e_resource/digital_library_project/research/
http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/e_resource/digital_library_project/research/
http://www.odi.stou.ac.th/STOUthesis/pagesearchres4.asp
http://www.odi.stou.ac.th/STOUthesis/pagesearchres4.asp
http://www.odi.stou.ac.th/STOUthesis/pagesearchres4.asp
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://www.trf.or.th/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.thailis.or.th/index.php
http://www.thailis.or.th/index.php
http://www.thailis.or.th/index.php
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 สํานักวิทยบริการดําเนินการสํารวจความตองการตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร จาก
คณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา สํานักวิทยบริการดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือ วารสาร
ตางๆ เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

เปาหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล 
       จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการระบบ
เครือขาย แมขาย อุปกรณ
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และชองทางการเรียนรู ท่ี
เพียบพรอม เพ่ือสนับสนุนท้ัง 
การศึกษาในหองเรียน นอก
หองเรียนและเพ่ือการเรียนรู
ไดดวยตนเองอยางเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดใหมีหองเรียนท่ีมีความ
พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในการสอน 
การบันทึกเพ่ือเตรียม
จัดสรางสื่อสําหรับการ
ทบทวนการเรียน 

2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการ
ทดลองท่ีมีเครื่องมือทันสมัย
และเปนเครื่องมือวิชาชีพใน
ระดับสากล เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถฝกปฏิบัติสรางความ
พรอมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3. จัดใหมีเครือขายและ
หองปฏิบัติการทดลองเปด ท่ี
มีท้ังเครื่องคอมพิวเตอรและ
พ้ืนท่ีท่ีนักศึกษาสามารถ
ศึกษา ทดลอง หาความรู
เพ่ิมเติมไดดวยตนเอง ดวย
จํา นวนและประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ัง
หนังสือตําราและสื่อดิจิทัล

1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการ และ
เครื่องมือความเร็วของระบบ
เครือขายตอหัวนักศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนท่ีมีการฝกปฏิบัติ
ดวยอุปกรณตาง ๆ 

3. สถิติของจํานวนหนังสือตํารา 
และสื่อดิจิทัล ท่ีมีใหบริการ 
และสถิติการใชงานหนังสือ
ตํารา สื่อดิจิทัล 

4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู
และการปฏิบัติการ 
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เปาหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล 
เพ่ือการเรียนรู ท้ังหองสมุด
ทางกายภาพ 

3. การบริหารคณาจารย 
  3.1 การรับอาจารยใหม 

                   มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

  3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
                 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความ
จําเปนและขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
             มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพ มีความรูและทักษะในการจัดการหองปฏิบัติการ
นอกจากนี้ ควรมีนโยบายใหเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงใน
แตละหัวขอมาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากรบรรยายพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแก
นักศึกษา 
     4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและมี
ความรูดานจุลชีววิทยาหรือชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับจุลินทรีย 
    4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

    บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะ อีกท้ังมีการ
ฝกอบรมระยะสั้นหรือไปศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ตามตําแหนงงาน 
 
5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
     5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 
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 มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารยท่ีปรึกษา
ใหเปนไปตามคูมืออาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
     5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
 การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิชาการท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

ปจจุบันในสามจังหวัดชายแดนภาคใตกําลังมีความตองการบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสูง เพ่ือพัฒนาทองถ่ินโดยเฉพาะสาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือชีววิทยาท่ีเก่ียวกับจุลินทรีย 
ซ่ึงเปนหนึ่งสาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ท่ีเปนแกนหลักสนับสนุนการผลิตกําลังคนในดานวิทยาศาสตร
ประยุกต เชน การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดลอม เปนตน  สาขาจุลชีววิทยาไดกําหนด
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ท้ังนี้สาขาจุลชีววิทยาจัดการสํารวจ
ความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
หลกัสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยเก่ียวกับความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาประกอบการ
วางแผนการรับนักศึกษา 
 
7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล X X X X X 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

การเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน   
 กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และมคอ. 4) ซ่ึงมี
รายละเอียดของกลยุทธ การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 
และมคอ. 6) หลังการสอนของแตละภาค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

      การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการดังนี้ 
          1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังในดานทักษะ กลยุทธ  การ

สอน และการใชสื่อแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
        1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวม

สังเกตการสอนของอาจารยผูสอน 
        1.2.3 การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ประเมินโดยสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย และบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒภิายในหรือภายนอก เพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับ
ขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 

2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ  
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยวิธีการสํารวจขอมูลจากผูใชบัณฑิต 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 
ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  ใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรรวบรวมขอเสนอแนะและขอมูลจากการประเมินของ

นักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิตและ ผูทรงคุณวุฒิ และขอมูลจาก มคอ. 5 6 และ 7  
4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลในขอ 4.1 โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

วิชาการคณะ เพ่ือทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละกระบวนวิชา และ
นําไปสูการดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา และหลักสูตรตอไป 

4.3  ดําเนินการปรับปรุง ดังนี้ 
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ทุก

ภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 

ดังนี้ 
              4.3.2.1 ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป
การศึกษา (มคอ.7) 
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