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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

หมวดท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย          : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
   ภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Science in Applied Microbiology  
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
   ช่ือเต็ม(ไทย)       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จลุชีววิทยาประยุกต) 
   ช่ือยอ (ไทย)       : วท.บ. (จุลชีววิทยาประยุกต) 
   ช่ือเต็ม(องักฤษ)   : Bachelor of Science (Applied Microbiology) 
   ช่ือยอ(อังกฤษ)    : B.Sc. (Applied Microbiology) 
 
3.  วิชาเอก (ถามี) 
   - 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาท่ีใช 
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศทีส่ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไมม ี
 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต เพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2559  เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครัง้ที ่4/2559 
      เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 
  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม  
         นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2561 (หลังเปดสอน 2 ป)  
        
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิจัย/พนักงานฝายตรวจวิเคราะหเช้ือจุลินทรีย 
 8.2 นักวิจัย/พนักงานฝายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 
 8.3 นักวิจัย/พนักงานฝายผลิตผลิตภัณฑอาหาร 
 8.4 นักวิจัย/พนักงานฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 8.5 เจาหนาที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตรอาหาร 
 8.6 นักวิทยาศาสตรการแพทย 
 8.7 นักวิชาการวิทยาศาสตร 
 8.8 นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
 8.9 ครู (เรียนตอวิชาชีพครูเพิ่มเติม) 
 8.10 ประกอบอาชีพสวนตัว 
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ 
     หลักสูตร 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
 
 

วิชาเอก/
สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางอัจฉรา เพิ่ม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2556 
2546 
2544 

2 นางสาวเสาวนิตย  ชอบบุญ   
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตรา 
จารย 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต  

2541 
 

2536 

 
3 นางสาวปวีณา ดิกิจ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ปร.ด.* 

วท.บ. 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 
2547 

4 นางสาววาสนา มูสา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2544 
2535 

5 นางสาวภวิกา มหาสวัสดิ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย Ph.D. 
ภ.ม. 
ภ.บ. 

Medicine 
เภสัชศาสตร 
เภสัชศาสตร 

The University of Manchester 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2558 
2551 
2546 

 

หมายเหตุ *หลักสูตรปริญญาโท-เอก 
 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่สําคัญ คือ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) 
การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข เพื่อแกปญหาสภาวการณดานตาง ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน 
ปญหาคุณภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน   
จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในทองถ่ินจังหวัดสงขลาบริเวณอําเภอสะเดา และปาดังเบซารใหเปน
ศูนยกลางเศรษฐกิจการคา อุตสาหกรรม และการลงทุนสูมาเลเซีย สิงคโปร และตลาดโลก ทําใหมีการขยายตัว
ของตลาดแรงงาน  ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีความรอบรูดานจุลชีววิทยา
ประยุกต โดยจัดสงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประยุกตใชความรูแกปญหา และสามารถประยุกตใชงานไดหลาย ดานใหทันสมัย 
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต เชน นักวิจัย/
พนักงานฝายตรวจวิเคราะหเช้ือจุลินทรีย นักวิจัย/พนักงานฝายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร นักวิจัย/
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พนักงานฝายผลิตผลิตภัณฑอาหาร นักวิจัย/พนักงานฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เจาหนาที่
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรอาหาร และนักวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน  และตอบสนองความตองการทั้ง
ระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและสากลได 
 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         ในชวงพ.ศ. 2560-2564 ประเทศไทยอาจจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปด
เศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาสูสังคม  โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการ
เปนสังคมสูงวัย คนไทยยังคงมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม             
โดยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริต
คอรรัปช่ัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน   สถานการณความยากจนมีแนวโนม
ลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได อีกทั้งสัดสวนคนจนของการใหบริการทางดาน
สาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากัน และการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงข้ึน ซึ่งการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่รวดเร็วของโลกจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรมของไทย 
ดังน้ันหลักสูตรจึงไดวางแผนเสริมสรางความรูดานจุลชีววิทยาประยุกต ใหสอดคลองกับการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูควบคูกับมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคม
และรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในทองถ่ินสูสากลใหย่ังยืนตอไป 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
           จากรายงานการวิจัยการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2559 สํารวจจากกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย จํานวน 500 คน โรงเรียน 14 แหง ในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  
พบวา มีนักเรียนตองการศึกษาตอในสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 64 คน 
ปจจัยที่มีตอการเลือกศึกษาตอในสาขาวิชาน้ี คือ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลาอยูใกลบานเดินทางสะดวก เรียน
จบออกมามีงานทํา  พอแม/ญาติ/รุนพี่/อาจารยแนะนํา  มีคาใชจายนอย และเปนสถาบันที่มีช่ือเสียง คิดเปน 
รอยละ 39.1, 34.4, 29.4, 25.5 และ 23.4  ตามลําดับ  และจากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการ/
ใชบัณฑิต จํานวน 27คน ดานปจจัยที่มีผลตอความตองการบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต พบวา   
ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต รอยละ 96.3 เห็นชอบใหปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหมีความทันสมัย ทันโลกปจจุบัน 
และใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ  และผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต รอยละ 100 คาดวาบัณฑิตที่
จบการศึกษาจะมีงานทํา เน่ืองจากเปนสาขาที่สามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย มีตลาดรองรับทั้งภาครัฐและ
เอกชน  สามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพและพัฒนาวิชาชีพและใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมี
คุณภาพ และบัณฑิตมีความกระตือรือรน  นอกจากน้ีผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต รอยละ 96.3 ยังมีความเห็น
วาหลักสูตรชีววิทยาประยุกตเหมาะสมกับหนวยงานของตนเอง เน่ืองจากบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได  
สามารถใชความรูและประสบการณมาทําวิจัยตอยอดได มีความสามารถหลากหลายและเรียนรูงานเร็ว 
สามารถประยุกตความรูกับงานไดดี สําหรับบัณฑิตที่ทํางานเปนครูผูสอนสามารถสอนนักเรียน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรไดหลายวิชา และทําใหสามารถพัฒนาหนวยงานใหดีข้ึนได และยังพบวาผูประกอบการ/ผูใช
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บัณฑิต รอยละ 96.3 มีความตองการรับบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกตเขาทํางาน เพราะนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีตามความตองการและเหมาะกับบริษัท สนองตอภาระงานขององคกร มีความซื่อสัตยสุจริต 
อดทนสูง ความขยันหมั่นเพียรต้ังใจ เอาใจใสตองานในหนาที่ รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี เสียสละเพื่อ 
สวนรวม สงเสริมและรวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคีของหมูคณะ และจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค พบวาผู ใชบัณฑิตใหความสําคัญตอ        
คุณลักษณะดานตาง ๆ ทุกดานในระดับมาก โดยใหความสําคัญดานคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด รองลงมา คือ  
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะทางปญญา ดานความรู และดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ  
   ดังน้ันจากผลกระทบของสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและดานสังคมของไทยใน
ปจจุบัน และผลการวิจัยการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2559  จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยและเหมาะสมตอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  ทั้งน้ีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะ
ดานปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ  มี
ความขยันและอดทน ความรับผิดชอบในการทํางาน กลาแสดงออกและกลาแสดงความคิดเห็น รูจักวางแผนใน
การทํางาน สามารถทํางานในภาคสนามไดดี เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดแรงงานในปจจุบัน  
และเปนบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน หลักสูตรจึงไดดําเนินการปรับปรงุหลกัสตูร 
โดยมีการเปลี่ยนช่ือหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร ปรับหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรใหทุกรายวิชามี
มาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ปรับคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับดานจุลชีววิทยา
ประยุกต ที่ทันโลกปจจุบัน และอนาคตใหอยูในวิชาเฉพาะดานบังคับและวิชาเฉพาะดานเลือก เพื่อใหสอดคลอง
ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีการเพิ่มจํานวนช่ัวโมงในรายวิชา ฝกประสบการณวิชาชีพจุล
ชีววิทยาประยุกต นอกจากน้ีไดเพิ่มรายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการใหอยูในวิชาเฉพาะ
ดานบังคับ เพื่อเปนอีกทางเลือกหน่ึงใหบัณฑิตสามารถประกอบธุรกิจได  ทั้งน้ีเพื่อใหบัณฑิตมีความรู และมี
ทักษะดานปฏิบัติการดานจุลชีววิทยาประยุกต เพิ่มมากข้ึน เพิ่มความสามารถในการแขงขัน มีความพรอมใน
การปฏิบัติงานและมีศักยภาพสูง  นําความรูมุงสูการพัฒนาทองถ่ินสูสากล สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 4   
 

 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
           ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินใหมีคุณภาพและคุณธรรม 
สรางองคความรู การศึกษาและวิจัยที่เขมแข็ง ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มุงเนนการ
วิจยัเพื่อพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกต จึงตองมีการปรับปรุงใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใหกาวทันตามสถานการณปจจุบันและการพัฒนาทองถ่ินสูสากลที่ย่ังยืน 
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13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนของสถาบัน  
      13.1 กลุมรายวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีทีเ่ปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลกัสูตรอื่น 
             13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต มี 3 กลุมวิชา ไดแก 

  13.1.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
  13.1.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
  13.1.1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

      13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
          13.1.2.1 กลุมวิชาแกน 26 หนวยกิต 
             13.1.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  รายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ       

3 หนวยกิต 
                       13.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนใหคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นเรียน 
   13.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ  
    13.2.1.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
   13.2.2 หมวดวิชาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
      13.3  การบรหิารจัดการ 
               อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารยผูสอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณารายวิชาดานเน้ือหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย และสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 
จุลชีววิทยาประยุกต 
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หมวดที่  2   ขอมูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
           ปฏิบัติเช่ียวชาญ วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําตลาดแรงงาน 
 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
  ปจจุบันสิ่งแวดลอมของโลกมีการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งดานสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งมี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษย  รวมทั้งปญหาความมั่นคงทางดานพลังงานและอาหาร มีโรคอุบัติใหมและโรค
อุบัติซ้ํา ปญหาเช้ือด้ือยา ดินเสื่อมคุณภาพ ปญหานํ้าเสียและอากาศเปนพิษ เน่ืองจากประเทศไทยกําลังมีการ
พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต เปนสาขาที่
เกี่ยวของกับการศึกษาจุลินทรีย การควบคุมและการนําจุลินทรียมาใชประโยชนในการพัฒนาดานตาง ๆ ไดแก 
ดานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การแพทย เภสัชกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีชีวภาพ    
เปนตน ดังน้ันหลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอสถานการณปจจุบัน  
 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ปรับปรงุ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 
   1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ เปนพลเมืองดีของสังคมทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีทักษะความพรอมดานสังคมที่จําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในอนาคต 
   1.3.2 มีความรู ความเขาใจ การคิดวิเคราะหและริเริม่สรางสรรคดานจลุชีววิทยาประยุกต สามารถ
นําไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกบัสาขาวิชาได 
   1.3.3 มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใชปฏิบัติงานดานจุลชีววิทยาประยุกตหรือศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
1. ปรับปรงุหลักสูตรใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรเพื่อระดมความเห็นใน
การดําเนินงานหลักสูตร อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 
- ประเมินผลการดําเนินงาน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง  

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
และการเรียนการสอน 

2. แผนการสงเสริมการเรียนการ
สอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

- เพิ่มหนวยกิตของวิชาเลอืกสาขา
ใหมากข้ึน 
- จัดกิจกรรมเสริมนอกหองเรียน 
เพื่อพฒันาทักษะการเรียนรูทั้ง 5 
ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

- ปรับหนวยกิตวิชาเลอืกสาขา 
 
- ผลการประเมินการมสีวนรวม
ของผูเรียนในการจดักจิกรรมเสรมิ 

 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการ
สอน และทักษะการประเมินผล
การเรียนรูทั้ง 5ดาน และทักษะ
ด า นก า ร วิ จั ย แล ะ ตีพิ มพ /
เผยแพรอยางเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนใหคณาจารยเขารวม
อบรมดานกระบวนการเรียนการ
สอนที่มุงเนนผลสมัฤทธ์ิในตัว
ผูเรียนครบทั้ง 5 ดาน 
- สนับสนุนใหคณาจารยเขารวม
อบรมการประเมินผลการเรียนรูทัง้ 
5 ดาน  
- สนับสนุนใหคณาจารยขอทุน
สนับสนุนการทําวิจัย และตีพมิพ
เผยแพรผลงานวิจัย 

- รายช่ือคณาจารยเขารับการ
อบรม และศึกษาดูงานตาง ๆ 
 
 
- รายช่ือผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศกึษา  การดําเนนิการ  และโครงสรางของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และ   
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา 
(ภาคผนวก ก) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
       การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลกัสูตร           
โดยภาคฤดูรอนมีระยะเวลา ไมนอยกวา 8 สัปดาห 
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี   
  

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1  :  เดือนมิถุนายน-กันยายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2  :  เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
   2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเขาศึกษา (ภาคผนวก ก)  
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
              นักศึกษาที่สมัครเขาในหลักสูตรมีความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
ไมเพียงพอ 
 2.4   กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
    2.4.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดโครงการเตรียมความพรอมและสอนเสรมินักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
        2.4.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/มหาวิทยาลัย จัดโครงการที่ชวยพัฒนาดานภาษา 
    2.4.3 หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกตจัดโครงการพี่สอนนอง 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปที่  1 40 40 40 40 40 
ช้ันปที่  2 - 40 40 40 40 
ช้ันปที่  3 - - 40 40 40 
ช้ันปที่  4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จํานวนนักศึกษาคาดวา   

จะจบการศึกษา 
- - - 40 40 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียด
ดังน้ี 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
1. งบประมาณ
เงินรายได 

     

- คา FTES ตอป 25.56 56.67 93.33 113.33 113.33 
- คาหัวจรงิตอ
เทอม 

2,075.00 2,123.61 2,172.22 2,131.94 2,131.94 

- จํานวนนักศึกษา
ปริญญาตรี  

40 80 120 160 160 

รวม 83,000.00 169,888.89 260,666.00 341,111.11 341,111.11 
2. งบประมาณ
เงินรายจาย 

     

-คาหัวจริงตอป 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
-จํานวนนักศึกษา
ปริญญาตร ี

40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
รวมงบประมาณ

ท้ังหมด 
203,000.00 409,888.89 620,666.67 821,111.11 821,111.11 
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2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบช้ันเรียน 
    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพมิพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสือ่หลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
    อื่นๆ (ระบุ) 
 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลยั   
          ใหเปนไปตามระเบียบขอมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก ข) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
         3.1.1  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
         3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   
              โครงสรางหลักสูตร  แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 
 
       1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                            ไมนอยกวา               30 หนวยกิต 
  1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                   ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 
    บังคับเรียน       9 หนวยกิต 
    เลือกเรียน ไมนอยกวา      3 หนวยกิต 
  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      ไมนอยกวา     9 หนวยกิต 
    บังคับเรียน  3 หนวยกิต 
      เลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
ไมนอยกวา    9 หนวยกิต 

    บังคับเรียน                                                     3 หนวยกิต 
    เลือกเรียน   ไมนอยกวา                                                   6 หนวยกิต 
       2)  หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา   95 หนวยกิต 
  2.1  กลุมวิชาแกน  26 หนวยกิต 
  2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 69  หนวยกิต 
   2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ   47 หนวยกิต 
   2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก                             ไมนอยกวา   14 หนวยกิต 
   2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                8 หนวยกิต 
       3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 

        1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา   30  หนวยกิต 
          1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไมนอยกวา   12       หนวยกิต 
        บังคับเรียน  9  หนวยกิต 
     GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)     
         Thai for Communication 
     GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)     
         English for Today’s World 
     GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  3(3-0-6)     
         English for Work 
 

          เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
     GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)     
         Malay for Communication 
     GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)     
         Indonesian for Communication 
     GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)     
         Burmese for Communication 
     GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)     
         Chinese for Communication   
     GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)     
         Japanese for Communication 
     GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)     
         Korean for Communication 
      

          1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       ไมนอยกวา      9     หนวยกิต 
          บังคับเรียน  3  หนวยกิต 
     GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา     3(3-0-6)   
         Songkhla Lake Basin Living 
 

          เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
     GEH0402 ปรัชญาและศาสนา  3(3-0-6)   
         Philosophy and Religions 
     GEH0403 มนุษยกับความงาม    3(3-0-6)   
         Human and Aesthetics 
     GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน                3(3-0-6)   
         Human Behavior and Self-Development 
     GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)   
         Man and Changing World 
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     GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู                 3(3-0-6)
         Information for Learning 
     GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6)
                  Fundamental Law for Quality of Life 
     GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง    3(3-0-6)   
         Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
     GEH0409 วิถีอาเซียน   3(3-0-6)    
         ASEAN Ways 
 
        1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
  บังคับเรียน  3  หนวยกิต  
     GES0501 วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)   
          Thinking Analysis 
 

         เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
     GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)   
          Life and Environment  
     GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี  3(2-2-5)   
         Life and Technology 
     GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     3(3-0-6)   
         Agriculture for Life  
     GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน  3(3-0-6)   
         Introduction to Food and Nutrition 
     GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ         3(2-2-5)   
         Integrated Health Care  
     GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5)   
         Jobs on a Daily Basis 
 

       2)  หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา  95 หนวยกิต
  

2.1  กลุมวิชาแกน                                                       26   หนวยกิต 
4131007 ฟสิกสพื้นฐาน    

Fundamental Physics 
3(3-0-6) 

 
4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน          

Fundamental Physics Laboratory 
1(0-3-2) 

4211107 เคมี 1 
Chemistry I 

3(3-0-6) 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 
Chemistry Laboratory I 

 1(0-3-2) 
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4211109 เคมี 2 
Chemistry II 

 3(3-0-6) 
 

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 
Chemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamental Biology  

 3(3-0-6)                                    

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamental Biology  Laboratory  

 1(0-3-2) 
 

4362101 จุลชีววิทยา 
Microbiology  

 3(3-0-6) 

4362102 
 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory  

1(0-3-2) 
 

4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 
Fundamental  Mathematics 

 3(3-0-6) 

4571411 แคลคูลัส 1   
Calculus 1 

 3(3-0-6) 

 
   2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน                               ไมนอยกวา    69 
         2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ                            47 

 
หนวยกิต                                                                     
หนวยกิต                                                                     

4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน 
Fundamental Organic Chemistry 

 3(3-0-6) 

4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน  
Fundamental Organic Chemistry Laboratory 

 1(0-3-2) 

4213303 ชีวเคม ี
Biochemistry 

 3(3-0-6) 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี  
Biochemistry Laboratory 

 1(0-3-2) 

4362001 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต 
English for Applied Microbiology 

2(2-0-4) 
 

4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ  
Biotechnology   

 3(3-0-6) 

4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  
Biotechnology Laboratory   

 1(0-3-2) 

4362105 สรีรวิทยาของจุลินทรีย   
Microbial  Physiology   

3(2-3-6) 

4362106 แบคทีเรียวิทยา 
Bacteriolgy 
 

3(2-3-6) 
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4362108 ชีววิทยาของเห็ดรา 
Fungal Biology 

3(2-3-6) 
 

4363001 สถิติสําหรับจลุชีววิทยาประยุกต 
Statistics for Applied Microbiology  

3(2-3-6) 
 

4363401 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
Industrial Microbiology 

3(2-3-6) 
 

4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
Food Microbiology 

3(2-3-6) 
 

4363601 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 
Microbial Genetics 

 3(2-3-6)   

4363901 
 

วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต 
Research Methodology in Applied Microbiology  

2(1-2-3) 
  

4364002 จรรยาบรรณนักวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ 
Ethics for Researchers and Biosafety   

1(1-0-2) 

4364302 วิทยาภูมิคุมกัน 
Immunology 

3(2-3-6)   

4364902 วิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต 
Research in Applied Microbiology 

2(0-6-3) 

4364903 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต 

Seminar in Applied Microbiology  

1(0-3-2)          
 

3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ  
New Venture Creation and Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

 
         2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก                       ไมนอยกวา   14 หนวยกิต 
4363004 เครื่องมือทางจุลชีววิทยาประยุกต 

Instruments in Applied Microbiolgy 
2(1-2-3) 

4363107 การจําแนกแบคทีเรีย    
Determinative Bacteriology   

3(2-3-6) 

4363201 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม 
Environmental Biotechnology 

3(2-3-6) 

4363202 การนําของเสียไปใชประโยชน 
Waste Utilization 

3(2-3-6) 

4363203 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 
Enviromental Microbiology 

3(2-3-6) 

4363302 จุลชีววิทยาทางการแพทย 
Medical Microbiology 

3(2-3-6) 

4363308 โพรโทซัววิทยา 
Protozoology 

3(2-3-6) 
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4363309 สาหรายวิทยา 
Phycology 

3(2-3-6) 

4363402 เทคโนโลยีของเอนไซม 
Enzyme Technology 

3(2-3-6) 

4363403 ยีสตและเทคโนโลยีของยีสต 
Yeast and Yeast Technology 

 3(3-2-6) 

4363405 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน  
Traditional Fermented Food Technology 

3(2-3-6) 

4363501 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
Agricultural Microbiology 

3(2-3-6) 
 

4363701 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
Marine Biotechnology 

3(2-3-6) 

4364003 หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม 
Quality Control and Quality Assurance in Industry 

2(2-0-4) 

4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
Biotechnology for Local Development 

 2(2-0-4) 
 

4364109 ไวรัสวิทยา 
Virology 

 3(3-0-6) 

4364304 สารตานจลุชีพจากธรรมชาติ 
Antimicrobial Agents from Nature 

3(2-3-6) 

4364406 หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
Principles of Bioprocess Engineering 

3(2-3-6) 
 

4364502 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
Plant Tissue Culture 

3(2-3-6)   

4364503 เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 
Plant Biotechnology 

3(2-3-6) 

4364602 ชีวสารสนเทศศาสตรเบือ้งตน 
Introduction to Bioinformatics                                          

2(2-0-4) 

4364603 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน 
Nanobiotechnology 

 2(1-3-4) 

        2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                                8 
เลือกแบบใดแบบหน่ึงตอไปน้ี 

หนวยกิต 
 

แบบท่ี 1 ฝกประสบการณวิชาชีพ  
4364801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางจลุชีววิทยาประยุกต 

Preparations for Field Experience in Applied 
Microbiology  

2(1-2-3) 

4364802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยาประยุกต  
Field Experience in Applied Microbiology  

   6(540) 
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มคอ. 2 

แบบท่ี 2 สหกิจศึกษา  
7000390 การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา 

Cooperative Education Preparation 
2(90) 

7000490 สหกจิศึกษา  
Cooperative  Education 

6(640) 

                        
                 3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี                                          ไมนอยกวา  6     หนวยกิต 

           ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนที่ไมนับหนวยกิต ในเกณฑการ
สําเร็จของหลักสูตรสาขาน้ี 
 



18 

 

 

 

 

มคอ. 2 

ความหมายของเลขรหสัประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรและหนวยกิต 
คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

ตัวเลข 3 ตัวแรก        เปนหมวดวิชาและหมูวิชา 

ตัวเลขตัวที่ 4  บงบอกถึง ระดับความยากงายหรือช้ันป 
ตัวเลขตัวที่ 5                  บงบอกถึง ลักษณะเน้ือหาวิชา (ดูรายละเอียดในแตละหมูวิชา) 
ตัวเลขตัวที่ 6,7                   บงบอกถึง ลําดับกอนหลงัของวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนกลุมดังน้ี 

0 กลุมวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได  436-0-- 
1 กลุมวิชาพื้นฐาน   436-1-- 
2 กลุมวิชาทางดานสิ่งแวดลอม   436-2-- 
3 กลุมวิชาทางดานทางการแพทย   436-3-- 
4 กลุมวิชาทางดานการอาหารและอุตสาหกรรม  436-4-- 
5 กลุมวิชาทางดานการเกษตร   436-5-- 
6 กลุมวิชาทางดานพันธุศาสตรและชีวโมเลกุล  436-6-- 
7 กลุมวิชาทางดานทะเล   436-7-- 
8 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ   436-8-- 
9 กลุมวิชาโครงการพเิศษ ปญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย  436-9-- 

 
ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
ตัวอยาง เชน  3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1   หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2   หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฏีตอสปัดาห 
 เลขตัวที่ 3   หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
 เลขตัวที่ 4   หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

หมวดวิชาและหมูวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชัน้ป 
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มคอ. 2 

3.1.4 แผนการศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกต 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
     กลุมวิชาแกน 4131007 ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 
     กลุมวิชาแกน 4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-2) 
     กลุมวิชาแกน 4211107 เคมี 1 3(3-0-6) 
     กลุมวิชาแกน 4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
     กลุมวิชาแกน 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
     กลุมวิชาแกน 4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2) 

รวมหนวยกิต 18 

 
 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
            กลุมวิชาแกน 4211109 เคมี 2 3(3-0-6) 
        กลุมวิชาแกน 4211110 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
        กลุมวิชาแกน 4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 16 
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มคอ. 2 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    
           กลุมวิชาแกน 4362101 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
           กลุมวิชาแกน 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
           กลุมวิชาแกน 5471411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
       วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3(3-0-6) 
           วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-2) 

รวมหนวยกิต 20 

 
 

 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
            วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213303 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
            วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) 
            วิชาเฉพาะดานบังคับ 4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
            วิชาเฉพาะดานบังคบั 4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-2) 
            วิชาเฉพาะดานบังคับ 4362105 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2-3-6) 
            วิชาเฉพาะดานบังคับ 4362106 แบคทีเรียวิทยา 3(2-3-6) 

รวมหนวยกิต 20 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

           วิชาเฉพาะดานบังคับ 4362001 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต 2(2-0-4) 
           วิชาเฉพาะดานบังคับ 4362108 ชีววิทยาของเห็ดรา 3(2-3-6) 
           วิชาเฉพาะดานบังคับ 4363001 สถิติสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต 3(2-3-6) 
           วิชาเฉพาะดานบังคับ 4364302 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3-6) 
           วิชาเฉพาะดานบังคับ 3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
           วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 6 

รวมหนวยกิต 20 

 
 

 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
           วิชาเฉพาะดานบังคับ 4363401 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 
           วิชาเฉพาะดานบังคับ 4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-6) 
           วิชาเฉพาะดานบังคับ 4363601 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(2-3-6) 
           วิชาเฉพาะดานบังคับ 4363901 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต 2(1-2-3) 
           วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 5 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 19 
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มคอ. 2 

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
              วิชาเฉพาะดานบังคับ 4364002 จรรยาบรรณของนักวิจัยและความปลอดภัย

ทางชีวภาพ 
1(1-0-2) 

              วิชาเฉพาะดานบังคับ 4364902 วิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต 2(0-6-3) 
              วิชาเฉพาะดานบังคับ 4364903 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต 1(0-3-2) 
              วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
              วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4364801 

หรือ 
7000390 

การเตรียมฝกประสบการณฯ*  
หรือ 
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา** 

2(1-2-3) 
 

2(90) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 12 

 
 

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4364802 

หรือ 
7000490 

การฝกประสบการณฯ*  
หรือ 
สหกิจศึกษา** 

6(540)  
 

6(640) 
รวมหนวยกิต 6 

 
หมายเหตุ 
* สําหรับนักศึกษาที่ไมรวมโครงการสหกิจศึกษา 
**สําหรับนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา 
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มคอ. 2 

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
         1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
     

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และการ
เขียน  ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยาง      
มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Thai for the daily life communication appropriately in 
various Thai contexts 
 

3(3-0-6) 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน   
English for Today’s World 
  พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
จากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการศึกษาและการดํารงชีวิตในโลก
ปจจุบัน 
  Develop learners in using English as a medium to access and 
retrieve information for education and daily life applications 
 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน   
English at Work 
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน  และสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณงาน  และบริบทอ่ืนๆของการ
ทํางาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make use of 

English for job seeking, job applying, job interviewing, and other 

work-related contexts 
 

3(3-0-6) 

GEL0301 ภาษามาเลยเพ่ือการสื่อสาร   
Malay for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม  
เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing 
in Malay, focusing on listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Malay cultures 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร   
Indonesian for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม
อินโดนีเซียเพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures 
 

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาพมา  
โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Burmese, focusing on listening and speaking for daily life 
 

3(3-0-6) 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   
Chinese for Communication  
 เรียนรูระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝกทักษะฟง  พูด  อาน  
เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีนดวยตนเองผาน
เทคโนโลยีสมัยใหม  พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรม
ไทยจีน 
  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese with 
an emphasis on developing listening, speaking, reading and writing 
skills with application to a number of familiar everydaytopics, 
enhance learner autonomy through technology, learn about culture 
and develop inter cultural awareness 
 

3(3-0-6) 

GEL0305 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร   
Japanese for Communication 
  ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรม
ระหวางไทยและญี่ปุน 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on listening and 
speaking for daily communication and  promoting the understanding of Thai 
and Japanese cultures 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life 
 

3(3-0-6) 

 

                  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา   
Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  เศรษฐกิจ  
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดําริ  รวมทั้งสราง  
จิตสาธารณะ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหนาที่พลเมือง 
  History, physical characteristics, ecology, society, economy, 
cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency economy and 
Royal Project. Educate students to have public mind, virtues, ethics, 
and civic duties 

3(3-0-6) 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา  
สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา    
คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนาตางๆ นําหลกัธรรมมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพื่อใหเกิดสันติภาพและ   
สันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the relations 
between philosophy and religions, the real value of philosophy and 
religions, teachings and philosophical concepts of different  school of 
philosophy and religions for peace of life and peaceful societies 
 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEH0403 มนุษยกับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน  องคประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  และ
ศิลปะการแสดง  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in painting, 
music and performing arts, beauty in daily life 
 

 3(3-0-6) 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอ่ืน  การพัฒนาตนดาน
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม         
มีทักษะชีวิต  สํา นึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ ดี กับบุคคลใน          
พหุวัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกัน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
  The study of human behaviors, self-realization and self-
development, physical, mental, emotional and social Self-discipline, 
self and social responsibility with public mind, life-skills, awareness of 
Thainess, good relation in multicultural societies in order to work 
together efficiently and happily 
 

 3(3-0-6) 

GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง   
Man and Changing World 
  ความรูทั่ วไปเก่ียวกับโลกและมนุษย   โลกทัศนในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เนนความเปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิด
และกิจกรรม จิตสาธารณะ  การดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he lives in, 
visions for the changing world emphasizing Thainess, ways of thinking 
and public minded activities based on the sufficiency economy 
philosophy 
 

3(3-0-6) 

GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู   
Information for Learning 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความตองการสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  แหลง
สารสนเทศ  กลยุทธการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส         การประเมินสารสนเทศ  การอางอิง
และบรรณานุกรม  การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ  โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information sources, information 
resources, electronic information searching strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information presentation in various forms 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEH0407 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการปองกันการทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law and 
fundamental rights, emphasizing, on Laws related to student Life, and 
educate students to have virtue, morality, and corruption prevention 
 

3(3-0-6) 

GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
        ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธ ิ
การสรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา และการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, mindedness 
and concentration, application of Self-Sufficiency principles in life 

3(3-0-6) 

 
GEH0409 

 
วิถีอาเซียน       
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประชาคม
อาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม    ทิศทางการปรับตัวของไทยใน
บริบทอาเซียนทามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคดิการพัฒนาอยางย่ังยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role in the current world in 
politic, economic, social and cultural dimensions, self-adjustment of Thailand in ASEAN 
context and sustainable development 
  

  
3(3-0-6) 

 
 
รหัสวิชา 
 
GES0501  

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ชื่อและคําบรรยายรายวิชา 
 
วิเคราะหการคิด     
Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
       Thinking process, way soft thinking, Mathematics decision making, information 
technology for data analysis and presentation 
 

 
 

น(ท-ป-อ) 
 

3(2-2-5) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     
Life and Environment  
  ความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน
รวมถึงการอนุรักษและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและควบคุม
มลพิษความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิตหลักการอนุรักษพลังงาน
การศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อนําไปสูแนวทางการ
วิเคราะหสังเคราะหเชื่อมโยงไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 
  Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and control of 
pollution, relations between energy and life, principle of energy 
conservation, Earth and Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental solutions in real life 
 

3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 
  Technology in daily life, technology effects, security, ethics 
and computer laws 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต     
Agriculture for Life 
      การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร   
         Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology 
 

 3(3-0-6) 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน   
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความตองการพลังงานและสารอาหารของ
รางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  สภาวะอาหาร
และโภชนาการในปจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional status, food 
consumption for wellness, situation of food and nutrition 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
     ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 
ดานอาหาร  การออกกําลังกาย  และการจัดการความเครียดเพื่อการมีคณุภาพชวีติ
ที่ดีตลอดจนการแกไขความเชื่อที่ผิดทางดานสุขภาพ  
         Definition and composition of wellness, integrated health 
care nutrition, exercises and stress management, improvement of 
the quality of life and right views of wellness 

3(2-2-5) 

 
GES0801 

 
งานชางในชีวิตประจําวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเครื่องมือชางพื้นฐาน  การบํารุงรักษา
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน  ระบบสุขภัณฑ  ระบบแสง
สวาง  การตอวัสดุ และการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช 
  Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and office, the 
sanitary system, the lighting system, the materials linkage, and the 
value-added materials 

 
3(2-2-5) 

 
2)   หมวดวิชาเฉพาะ 
                       2.1 กลุมวิชาแกน 

 
รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 
4131007 ฟสิกสพ้ืนฐาน 

Fundamental Physics 
  เวกเตอร จลนศาสตร พลศาสตร งานและพลังงาน การสั่นและคลื่น 

เสียง กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 
ฟสิกสยุคใหม เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและวิชาชีพของผูเรียน
แตละสาขา 
            Vector, kinematics, dynamics, work and energy, vibration 
and wave, acoustics, fluid mechanics, thermodynamics, electric 
field and magnetic field and modern physics. All topics are 
useful for daily life and for learner’s respective discipline 
 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4131007 ฟสิกสพ้ืนฐานหรือเรียน 
                                  ควบคูกัน 

  ปฏิบัติการซึ่งเนนในเน้ือหาที่สอดคลองกับรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน   
ไมตํ่ากวา 10 การทดลอง 
            Experiment emphasizing on the context of the subject 
of Fundamental Physics, including at least 10 experiments 
 

1(0-3-2) 

4211107 เคมี 1 
Chemistry I 
  หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องตน เคมีอินทรียเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว สารละลาย 
ของแข็ง 
         Fundamentals of Chemistry: atomic structures, periodic 
table of elements, principles of chemical bonding, principles of 
organic chemistry, stoichiometry, gases, liquids, solutions and 
solids 
 

3(3-0-6) 
 

4211108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการเคมี 1  
Chemistry Laboratory I   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 หรือเรียนควบคูกัน 
         เทคนิค เบื้ องต นในการปฏิบั ติการ เคมี  คว ามปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบ
ตาง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพของสาร และการเตรียมสารละลาย 
         Basic Techniques in Chemistry Laboratory: chemical safety in 
laboratory, use of basic instruments, separation techniques, solvent 
extraction, paper chromatography, physical properties analysis of 
chemicals and preparation of solutions 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-2) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4211109 
 
 
 
 
 
 

เคมี 2 
Chemistry  II  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 
         จลนพลศาสตรเคมี เทอรโมไดนามิกส เคมีนิวเคลียร สมดุลเคมี 
สมดุลไอออนิก และเคมีไฟฟาเบื้องตน  
         Chemical kinetics, thermodynamics, nuclear chemistry, 
chemical equilibria, ionic equilibria and fundamentals of 
electrochemistry 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

 

4211110 
 

ปฏิบัติการเคมี 2 
Chemistry Laboratory II    
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1  4211108 ปฏิบัติการเคมี1 

   และ 4211109 เคมี 2 หรือเรียนควบคูกัน 
         ปฏิบัติการเก่ียวกับอันดับและคาคงที่อัตราของปฏิกิริยา ความรอน
ของปฏิกิริยา คาคงที่ของแกส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก พีเอชของ
สารละลาย สารละลายบัพเฟอร เทคนิคการไทเทรต เซลลกัลวานิกและ
ศักยไฟฟาของเซลล เซลลอิเล็กโทรไลต 
         Laboratories about order and rate constant of reaction. 
Topics include heat of reaction, gas constant, chemical equilibria,  
ionic equilibria, pH of solution, buffer solution, titration 
techniques, galvanic cell and cell potential and electrolytic cell 
 

 1(0-3-2)  
 

4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology  

วิธีการทางวิทยาศาสตร คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทาง
เคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหดวยแสง 
โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว พันธุศาสตร การคัดเลือกโดยธรรมชาติ 
การจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methods, properties of organism, chemical 
substance in organism, cell, cellular respiration, photosynthesis, 
structure and function of plants and animals, genetics, natural 
selection, classification of organism, ecology and behavior 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology Laboratory  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน หรือเรียนควบคูกัน 
             ปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร กลองจุลทรรศน 

สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหดวยแสง 

เน้ือเย่ือพืชและสัตว การแบงเซลล การจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ

และพฤติกรรม 

              Laboratory of scientific methods, microscope, chemical 
substance in organism, cell, cellular respiration, photosynthesis, 
plant and animal tissues, cell division, classification of organism, 
ecosystem and behavior 
 

1(0-3-2) 

4362101 จุลชีววิทยา 
Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

ประวัติความเปนมา กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของ
เซลล เทคนิคพื้นฐานสําหรับศึกษาจุลินทรีย  สารอาหาร การเพาะเลี้ยง      
การเจริญและเมแทบอลิซึม พันธุกรรมของจุลินทรียและการประยุกตใช    
การจําแนกประเภทของจุลินทรีย จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมและการประยุกตใช 
การควบคุมโรคและการติดเชื้อ และระบบภูมิคุมกัน 

The historical foundations of microbiology, 
microscopes,  the structures and function of microbial cells, 
fundamental microbial techniques, nutrition, cultivation, growth 
and metabolisms of microorganisms, microbial genetics and 
applications, the classification of microbes, microbial 
environmental and applications,  disease controls and  infections,  
and immune system 

 

3(3-0-6) 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiological Laboratory 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา หรือเรียนควบคูกัน   
           ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเนนเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญของการศึกษาทาง
จุลชีววิทยา 
            Microbiology experiments, emphasis is placed upon 
basic techniques necessary to microbiological study 
 

1(0-3-2) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
Fundamental Mathematics 
            ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธและฟงกชัน ฟงกชันพีชคณิต 
ฟงกชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห ลําดับและอนุกรม 

         Real number system, relations and functions, algebraic 
functions, transcendental functions, geometric analysis, 
sequences and series 

 

3(3-0-6) 

4571411 แคลคูลัส 1 
Calculus I 
           ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปร

เดียวและการประยุกต ปริพนัธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 
             Limits and continuity of functions, derivatives of single 
variable function and applications, and integrals of single variable 
function and applications 

3(3-0-6) 

 
    2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน 
       2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ 
  

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4212511 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 
Fundamental Organic Chemistry 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211111 เคมีพ้ืนฐาน หรือ 4211107 

เคมี 1 
หลักการพื้นฐานเก่ียวกับโครงสรางและสมบัติทั่วไป ชนิดของ

ปฏิกิริยาอินทรีย การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของ
สารประกอบ ไฮโดรคารบอน แอโรมาติกไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด 
แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร เอมีน แอลดีไฮด คีโตน และกรดคารบอก          
ซิลิกและอนุพันธ 
          Fundamentals of structure and general properties; 
types of organic reactions; nomenclature; preparations and 
important chemical reactions of hydrocarbons, aromatic 
hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, 
amines, aldehydes, ketones, and carboxylic acids and 
derivative 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4212512 
 

ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน 
Fundamental Organic Chemistry Laboratory  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4211107 เคมี 1 4211108 ปฏิบัติการ 

เคมี1 หรือ 4211111 เคมีพ้ืนฐาน 
4211112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
4212511 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน  
หรือควบคูกัน 

            เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป ที่สอดคลองกับรายวิชาเคมีอินทรีย
พื้นฐาน 
            General laboratory techniques corresponding 
fundamental organic chemistry 
 

1(0-3-2) 

4213303 ชีวเคมี 
Biochemistry 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212509 เคมีอินทรีย 2  หรือ 4212511 

เคมีอนิทรียพ้ืนฐาน 
จุดเริ่มตนของชีวิต นํ้า โครงสราง สมบัติ และหนาที่ของ       

ชีวโมเลกุล เอนไซม ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม การควบคุม การแสดงออก
ทางพันธุกรรม และหลักการทางพันธุวิศวกรรมเบื้องตน 
             Origin of life, water, structure, properties and role of 
biomolecule, enzyme, bio-energy, metabolism, gene 
expression controlling and basic principles of genetic 
engineering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4213304   ปฏิบัติการชีวเคมี 
Biochemistry Laboratory 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4212509 เคมีอินทรีย 2 4212510  

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 หรือ 4212511 
เคมีอินทรียพ้ืนฐาน  4212512 
ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน และ 
4213303 ชีวเคมี หรือเรียนควบคูกัน 

การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร การตรวจสอบสมบัติทาง
กายภาพ และทางเคมีของคารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโน และโปรตีน 
จลนพลศาสตรของเอนไซมและกลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต 

Buffer solution preparation, investigations of physical 
and chemical properties of carbohydrate, lipid, amino acid and 
protein; kinetics of enzyme and mechanism of carbohydrate 
metabolism 
 

1(0-3-2) 

4362001 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต 
English for Applied Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
 ศึกษาสวนประกอบ เทคนิคการอาน การตีความจากภาพและ

กราฟ และคําศัพททางจุลชีววิทยาประยุกต หลักการเขียนบทความทาง
วิชาการ และการนําเสนอทางดานจุลชีววิทยาประยุกต 

   A study of contents,  reading skills, interpretation from 
figures and graphs, vocabularies in applied microbiology, research 
journal writing skills, and presentation in applied microbiology 

2(2-0-4) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ  
Biotechnology  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101จุลชีววิทยาและ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
พื้นฐานที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียและบทบาทของ

จุลินทรียที่มีความสําคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการคัดเลือกและเก็บ
รักษาสายพันธุจุลินทรีย  การเก็บเก่ียวผลผลิตและการทําบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ
จากจุลินทรีย เทคนิคการพัฒนาสายพันธุจุลินทรีย  พื้นฐานการออกแบบและ
การควบคุมถังหมัก การเพาะเลี้ยงเซลลพืชและเซลลสัตว การประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดลอม การเกษตร ทางทะเล 
และทางการแพทย  และความปลอดภัยทางชีวภาพ  

Fundamental in biotechnology, microorganism and the 
role of important microorganism in biotechnology, selection 
and maintenance microorganism, product recovery and 
purification microbial product, strain manipulation, principles of 
fermenter designs,  plant cell culture and animal cell culture, 
applications of biotechnology in food industry, environment, 
agriculture, marine and medical and biosafety 

 

3(3-0-6) 

4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ    
Biotechnology Laboratory   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362103 เทคโนโลยีชีวภาพหรือเรียน 

  ควบคูกัน 
           การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
           Laboratory that corresponding with biotechnology  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-2) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4362105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรีรวิทยาของจุลินทรีย 
Microbial Physiology  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
           องคประกอบทางเคมีและหนาที่ของโครงสรางเซลลจุลินทรีย 
สารอาหารและการขนสง  การเจริญและปจจัยที่มีผลตอการแสดงออกทาง
สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม และการสรางพลังงาน  เอนไซมและการควบคุม 
แมเทบอลิซึม 
           Chemical compositions and functions of  microbial cell 
structures, nutrition and transportation, growth and factor 
influencing physiological expression, metabolisms and energy 
generation, enzymes and metabolism regulation 

3(2-3-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4362106 แบคทีเรียวิทยา 
Bacteriology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา  และ 

 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                
              ชีววิทยาของแบคทีเรีย สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร 
อนุกรมวิธาน การเพาะเลี้ยง แบคทีเรียที่สําคัญทางการเกษตร การแพทย และ
อุตสาหกรรม 
             Biology of bacteria, structure, physiology, biochemistry, 
genetics, taxonomy, culture, important bacteria in agriculture, medical, 
and industry 
 

3(2-3-6) 

4362108 ชีววิทยาของเห็ดรา 
Fungal Biology   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา  

   และ 4362102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา           
                 ลักษณะทั่วไปของเห็ดราและราเมือก การจัดหมวดหมู การ
เจรญิเติบโต สรีรวิทยา การสืบพันธุ ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางรา
กับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ไฟโลเจเนติกของรา 

General characteristics of fungi and slime mold; 
classification, growth, physiology, reproductive and 
importance of fungi, the relationship between mold and other 
organisms and phylogenetic of fungi 

 
 

3(2-3-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4363001 
 
 
 
 
 

สถิติสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต 
Statistics  for Applied Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4571201 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

ขอมูล การนําเสนอขอมูล และการแปลผลทางจุลชีววิทยา
ประยุกต ความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะ
เปนของตัวแปรสุม การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับ
พารามิเตอรของประชากรหน่ึงกลุมและสองกลุม การทดสอบดวยไคกําลัง
สอง การวิเคราะหการถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะหความ
แปรปรวนสําหรับขอมูลจากแผนแบบสุมสมบูรณ  การประยุกตวิธีเชิงสถิติ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติ และกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยาประยุกต 
              Data, data presentations and interpretations of applied 
microbiology, elementary probability, random variables and 
probability distributions of random variables, estimation and 
hypothesis testing about parameter of one and two populations, 
chi-square tests, simple and multiple regression analysis, analysis of 
variance for data from completely randomized design,  application 
of statistical methods with statistical packages, and applied 
microbiology case studies 
 

3(2-3-6) 

4363401 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  
Industrial Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

   4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
           จุลินทรียที่มีความสําคัญทางอุตสาหกรรม ซับเตรตที่ใชเปน
อาหารสําหรับจุลินทรีย ถังหมัก อุปกรณและการทํางาน กระบวนการ
หมักแบบกะ แบบตอเน่ืองและการควบคุม จลนพลศาสตรของการเจริญ
และการผลิต    แมทาบอไลต การศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑบาง
ชนิดที่ไดจากจุลินทรีย เชน เอนไซม พลังงานชีวภาพ และสารเคมีทาง
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและอาหารหมัก การใชจุลินทรีย
ทางดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

Industrial microorganism, substrate use as microbiological 
media, fermenter, instruments and their operation, fermentation 
process and control in batch and continuous culture, microbial 
growth genetics and their metabolites. Study in detail some of the 
microbial products such as enzymes bioenergy, industrial 
chemicals, health care products and fermented food and 
application of microorganisms in agriculture and environment 

3(2-3-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร  
Food Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
บทบาทของจุลินทรียในอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการรอดและการเจริญของ

จุลินทรียในอาหาร จุลินทรียที่กอใหเกิดการเนาเสียของอาหาร  การตรวจวิเคราะห
จุลินทรียกอโรคในอาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา ความปลอดภัยดาน         
จุลชีววิทยาของอาหาร การถนอมอาหาร และศึกษาภาคสนาม 

Roles of microorganisms in foods, factors influencing microbial 
survival and growth in foods, foodborne pathogens, detection of foodborne 
pathogens, microbiological standard, food safety, food preservation and field 
trip 

 

3(2-3-6) 

4363601 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 
Microbial Genetics 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา หรือ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
             ลักษณะโครงสรางกรดนิวคลีอิค การถายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย 
การควบคุมการแสดงออกของยีนในแบคทีเรียและไวรัสทําลายแบคทีเรีย การกลาย
และการซอมแซมดีเอ็นเอ  พันธุศาสตรของรา พื้นฐานทางดานพันธุวิศวกรรมและการ
ประยุกตใช 
            Nucleic acid structures, genetic transfer, regulation of gene expression 
in bacteria and bacteriophage, mutation and DNA repair, fungal genetics, 
basic genetic engineering and applications 
 

3(2-3-6) 

4363901 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต 
Research Methodology in Applied Microbiology 
            ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใชในงานวิจัย 
เทคนิคการเขียนหัวขอวิจัย เคาโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย และ       
การเผยแพรในรูปแบบอ่ืน ๆ  การฝกปฏิบัติ และการสอบเคาโครงวิจัย เพื่อดําเนิน
งานวิจัยตอไปในรายวิชาวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต 
            Basic knowledge of research, research methodology, 
statistic for research, writing techniques in research topic, research 
proposal, research reports, research articles and other formats of 
publication, practices, and research proposal defense; to perform a 
further research in course of applied microbiology  
 

2(1-2-3) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4364002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัยและความปลอดภัยทางชวีภาพ   
Ethics for Researchers and Biosafety 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา 

ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับศีลธรรม
และจริยธรรม จริยธรรมพื้นฐาน จริยธรรมทางวิทยาศาสตร จรรยาบรรณ
นักวิจัย จรรยาบรรณการใชสัตว การวิจัยในมนุษย ระดับความเสี่ยงของ
จุลินทรียกอโรค และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ กฎหมาย 
กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

Relationship between science and technology to 
mortality and ethics, basic ethics, ethics of science, research 
ethics, animal ethics, human research, risk group of microbial 
pathogens and biosafety levels, laws  and biosafety 
regulations 

1(1-0-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4364302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาภูมิคุมกัน 
Immunology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา และ  

 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 ระบบภูมิคุมกันพื้นฐาน องคประกอบของเซลลและสารเคมขีอง

ระบบภูมิคุมกันและอวัยวะที่เก่ียวของ การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอ    
สิ่งแปลกปลอมทั้งแบบจําเพาะและไมจําเพาะ ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน
และแอนติบอดี การนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุมกันและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น 

 Fundamental of immune system, cell organs and 
biochemical agent of immune system, specific and non-specific 
immune response against extraneous materials, antigen-antibody 
reactions including their applications,  immunological disorders 
and  immune-pathological findings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4364902 วิจัยทางจุลชวีวิทยาประยุกต 
Research in Applied Microbiology  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4363901 วิธีวิจัยทาง        
จุลชีววิทยาประยุกต  

การดําเนินการวิจัยตามเคาโครงวิจัยที่ผานการสอบมาแลวใน
รายวิชาวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต ภายใตการดูแลของอาจารยที่
ปรึกษา 

Performing research according to the defensive research 
proposal in couras of research methodology in applied microbiology 
under the advisor’s supervision 

 

 2(0-6-3) 

4364903 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาทางจุลชวีวิทยาประยุกต 
Seminar in Applied Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา 

การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
ประยุกต เรียบเรียง วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปราย 
             A study and collection of the academic documents and  
research journals of applied microbiology, editing, data analysis, report, 
presentation and discussion 
 

1(0-3-2) 
 
 
 
 
 
 
 

3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 
New Venture Creation and Entrepreneurship 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ องคประกอบในการ
ประกอบธุรกิจ ไดแก การตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย 
การบัญชีและการเงินการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการประกอบ
ธุรกิจ  รูปแบบและแนวทางในการสรางธุรกิจ SMEs พื้นฐาน  แนวคิดของ
การเปนผูประกอบการ  การวิเคราะหปญหาและโอกาสของการเปน
ผูประกอบการ  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประกอบธุรกิจ  รวมถึง
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
             General knowledge about business, component of business 
management such as marketing, production, human resource 
management, accounting and financial, analysis business environment, 
business pattern and new venture SMEs creation, fundamental concept 
of being entrepreneur; analyze entrepreneur’s problems and 
opportunities and creativity, including business ethics 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

            2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลอืก 
 

 

4363004 เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยาประยุกต 
Instruments in Applied Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา            
           หลักการทํางาน  วิธีใชและดูแลรักษาเครื่องมือในหองปฏิบัติการ   
จุลชีววิทยาประยุกต 

Principles, usage instructions and maintenance of 
instruments in applied microbiology laboratory 

 

2(1-2-3) 

4363107 การจําแนกแบคทีเรีย 
Determinative Bacteriology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

  4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       
              หลักการจัดจําแนกแบคทีเรียกลุมตาง ๆ วิธีการทดสอบคุณสมบัติ
ทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเพื่อใชในการจําแนกแบคทีเรีย วิธีการใหมในการจัด
จําแนกแบคทีเรีย 

  Principles of bacterial identification, methods for physiological, 
biochemical tests to characterize groups of bacteria and recent methods 
for the identification of bacteria 

 

3(2-3-6) 

4363201 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม  
Environmental Biotechnology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา   

 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
 4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ และ  
 4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

              ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยีชีวภาพกับกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย หลักการยอยสลายและ
บําบัดสารยอยสลายยากที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอมโดยชีววิถี พลาสติก
ชีวภาพ พลังงานชีวภาพ กระบวนการทางชีวภาพเพื่อการจัดการและฟนฟู
สิ่งแวดลอม 

Definition and scope of environmental biotechnology, 
biotechnology with wastewater treatment process, biodegradation and 
bioremediation, bioplastic, bioenergy and environmental management 

 

3(2-3-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4363202 การนําของเสียไปใชประโยชน  
Waste Utilization 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ และ 

 4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ชนิดและองคประกอบของของเสียหรือของเหลือใชจากการ

เกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร การนําของเสียและของ
เหลือใชมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพการจัดการและกําจัดของเสีย
และของเหลือใชอยางเหมาะสม 

Types and composition of waste from agricultural 
and industrial, efficient management of waste utilization and 
suitable disposal of waste 

 

3(2-3-6) 

4363203 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 
Environmental Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      
                จุลินทรียในสิ่งแวดลอมตางๆ ดิน นํ้า และอากาศ บทบาท
และความสําคัญของจุลินทรีย ในการรักษาสภาพสมดุล และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การบําบัดสภาพแวดลอมที่เปนพิษ โดย
หลักการทางจุลชีววิทยาและปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชา  
               Microorganism in various environments; soil water 
and air; the roles and importance of microorganisms in 
environmental balance and change; bioremediation of 
polluted environment by microbiological methods and the 
laboratory with correlated in the subject 
 

3(2-3-6) 

4363302 จุลชีววิทยาทางการแพทย 
Medical Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      
           ความสัมพันธระหวางโฮสตกับจุลินทรียที่มีความสําคัญทาง
การแพทย ความสามารถในการกอโรค อาการ ระบาดวิทยา และการ
ตรวจวินิจฉัยในหองปฏิบัติการ 

Relationship between hosts and medical microbes, pathogenesis, 
symptom, epidemiology, and laboratory diagnostic techniques 

 
 

3(2-3-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4363308 โพรโทซัววิทยา    
Protozoology   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ 4331111 

ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
ชีววิทยาของโพรโทรซัว สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจาํแนก  

วัฏจักรชีวิต การเก็บรักษา และการเพาะเลี้ยง 
           Protozoa biology, morphology, physiology, classification, 
preservation, life cycle and culture 
 

  3(2-3-6) 

4363309 สาหรายวิทยา 
Phycology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      
           การสํารวจและวิธีการเก็บรวบรวมสาหราย นิเวศวิทยาของ
สาหราย เทคนิคการระบุ สัณฐานวิทยาและการจัดทํารูปวิธานของ
สาหราย และวิวัฒนาการของสาหราย 
          Survey and collection methods of algae, ecology of 
algae, identification techniques, morphology and classification 
of algae, and evolution of algae       
 

3(2-3-6) 

4363402 เทคโนโลยีของเอนไซม 
Enzyme Technology        
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ และ 

   4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
             ความรูพื้นฐานของเอนไซม โครงสรางและสมบัติจลนศาสตรของ
เอนไซม การผลิตเอนไซมจากจุลินทรียและสิ่งมีชีวิต กลไกการควบคุมการ
ทํางานและการสังเคราะหกระบวนการแยกและการทําใหบริสุทธิ์  การ
ประยุกตใชเอนไซมในอุตสาหกรรมตางๆ การตรึงเอนไซมและการใชประโยชน
จากเอนไซมตรึงรูป 
              Fundamentals of enzymes, structure and kinetics of 
enzymes, production of enzymes from microorganisms and 
organisms, control of metabolism and synthesis, separation and 
purification, applications in the use of enzymes in industries, 
enzyme immobilization and the use of immobilized enzymes    
  
 
 

  3(2-3-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4363403 ยีสตและเทคโนโลยีของยีสต 
Yeast and Yeast Technology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

  4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
ชีววิทยาของยีสต การเจริญและเมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู     

การเก็บรักษา ชีววิทยาโมเลกุลและการปรับปรุงพันธุยีสต เทคโนโลยีการ
ผลิตเซลลยีสตและผลิตภัณฑจากยีสตทางอุตสาหกรรม 

Yeast biology, taxonomy, growth and metabolism, culture 
maintenance, yeast molecular biology and strain improvement, 
technology for the production of yeast cells and yeast products 

 

  3(2-3-6) 

4363405 
 

เทคโนโลยีอาหารหมักพ้ืนบาน                                                                                
Traditional Fermented Food Technology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101  จุลชีววิทยา และ 

  4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
ประเภทของอาหารหมักพื้นบาน กระบวนการหมักอาหาร

หมักพื้นบาน จุลินทรียและกลไกของจุลินทรียที่มีบทบาทในอาหารหมัก 
สุขวิทยาในการผลิต 

Principle of fermented traditional food, types of 
fermented food, microorganisms and mechanism of microbial 
in fermented food products and safety of fermented foods 
 

3(2-3-6) 

4363501 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
Agricultural Microbiology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
บทบาทของจุลินทรียทางการเกษตร จุลินทรียกอโรคพืชและ

สัตว การควบคุมจุลินทรียที่กอโรคและการแกไขปญหาของเสียที่เกิดจาก
การเกษตรโดยชีววิธี จุลินทรียสงเสริมการเจริญของพืช และปุยหมัก
ชีวภาพ 

Role of microorganisms in agiculture, plant pathogen and 
animal pathogen, biocontrol of pathogen, and agriculture waste 
treatment by bioprocess, plant growth promoting microorganisms and 
biofertilizers 

 
 
 

  3(2-3-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4363701 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
Marine Biotechnology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362103  เทคโนโลยีชีวภาพ และ 

4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการดํารงชีวิตและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพใน              
การเพาะเลี้ยงสัตวทะเล การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑชีวภาพ การศึกษาเก่ียวกับประเภทและคุณสมบัติของสาร         
ชีวโมเลกุลที่พบมากและการนําสารชีวโมเลกุลมาใชใหเปนประโยชน  

The basic knowledge of the life and biodiversity of marine 
organisms, the application of biotechnology in aquaculture, utilization of 
marine resources for production of biological product, education about 
the types and properties of biomolecules and utilization of  biomolecules 
 

3(2-3-6) 

4364003 
 

หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม 
Quality Control and Quality Assurance in Industry 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362103  เทคโนโลยีชีวภาพ และ  

4362104 ปฏบิัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความหมายของคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การควบคุม

คุณภาพในกระบวนการผลิตและในผลิตภัณฑ วิธีการทดสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ การประกันคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพในอุตสาหกรรม 
วิธีดําเนินการเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO ทางดานจุลชีววิทยาประยุกต 
สิทธิบัตรทางดานจุลชีววิทยาประยุกต หลักการและวิธีการในระบบ GMP 
และ HACCP  

Definitions of quality and quality control, quality control in 
production process and biotechnology product, biotechnology 
product testing, quality assurance, standardization in industry, 
procedure for ISO certification in applied microbiology, patent in 
applied microbiology, principle and procedure in system of GMP 
and HACCP   
 
 
 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
Biotechnology for Local Development  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101  จุลชีววิทยา และ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
การนําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใชประโยชนใน     

การพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร และทางการแพทย ภูมิปญญาทองถิ่น
ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ การนําความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใช
เพื่ อปรับปรุ งพั นธุ  เพื่ อ เพิ่ มผลผลิตของพื ชและสัตว ใ นท องถิ่ น 
เทคโนโลยีชีวภาพกับการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

Knowledge of biology and technology utilized in the 
development of industry, agriculture and medicine, local knowledge 
related to biotechnology, application of biotechnology to improve 
breeding to increase the productivity of plants and animals in the region, 
biotechnology to resolve economic and social problems, and the 
application of biotechnology for further local knowledge 
 

2(2-0-4) 

4364109 ไวรัสวิทยา  
Virology   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
ความรูเบื้องตนและการประยุกตใชไวรัส ไดแก สัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยาการสืบพันธุ อนุกรมวิธาน การจัดจําแนก การติดเชื้อ ระบาด
วิทยา การแยกเชื้อและเพาะเลี้ยงเชื้อ การผลิตวัคซีน และความสัมพันธ
ของไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

Basic knowledge of virus and viral applications, including 
morphology, physiology, replication, taxonomy, determination, 
infection, epidemiology, isolation and cultivation, vaccine production, 
and relationship between virus and other organisms 
  
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4364304 สารตานจุลชีพจากธรรมชาติ 
Antimicrobial Agents from Nature  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา และ 

 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
แหลงที่มาและประเภทของสารตานจุลชีพจากสิ่งมีชีวิตใน

ธรรมชาติ สมบัติ กลไกการออกฤทธิ์ วิธีการสกัดสาร การทดสอบฤทธิ์ 
และการใชประโยชนของสารตานจุลชีพ 

Sources and types of antimicrobial agents derived from 
natural organisms, properties, mechanism of action, extraction 
techniques, antimicrobial activity testing and utility of the 
compounds 
 

3(2-3-6) 

4364406 
 

หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
Prinnciples of Bioprocess Engineering 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362103  เทคโนโลยีชีวภาพ และ 

 4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความสัมพันธของหลักการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

สมการคณิตศาสตรในการทํางานของจุลินทรีย จลนศาสตรของการ
เจริญเติบโต และการใชสารอาหารของจุลินทรีย การหมักแบบไมตอเน่ือง
และตอเน่ือง การขยายการผลิตและการแยกผลผลิต  

Relation in principle of bioprocess engineering, mathematic 
equation in microbial system, growth kinetic and nutrient utilization of 
microorganism, discontinuous and continuous fermentation, extension of 
production and product separation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4364502 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช  
Plant Tissue Culture 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4331109 ชีววิทยา 2 

หรือ 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช ไดแก การเพาะเลี้ยง

โดยใชสวนตางๆ ของพืช การเพาะเลี้ยงแคลลัส และการเพาะเลี้ยงเซลล
แขวนลอย โดยใชอาหารสังเคราะหในสภาวะปลอดเชื้อ การเจริญเปน     
ตนออน ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือของพืช เทคนิค     
การสกัดและการเลี้ยงโพรโทพลาสตจนเจริญเปนตนออนที่สมบูรณ และ
การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชไปใชในการขยายพันธุพืช ปรับปรงุ     
พันธุพืช  

Techniques and methods in plant tissue culture, including plant 
organs. Callus and cell suspension culture using synthetic media in aseptic 
condition, seedling development and growth, factors affecting plant tissue 
culture, extraction and culture of plant protoplasts and development of 
seedlings, and techniques plant tissue culture used for propagation and plant 
breeding 
 

3(2-3-6) 
 

4364503 เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 
Plant Biotechnology 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ  

4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ และ  
4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักการพื้นฐานและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลลพืช การเพาะเลี้ยง
เซลลพืชในถังปฏิกรณชีวภาพ เทคนิคการตรึงเซลลพืช เทคนิคการเก็บ
รักษา เซลลพืช เพาะเลี้ ยง  เทค นิคการส งถ า ยยีน เข า สู เซลลพื ช            
ความปลอดภัยเก่ียวกับพืชไบโอเทค และกรณีศึกษาและการประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 

Basic principle and method for plant cell culture, plant 
cell culture in bioreactor, technique for immobilization of plant cell, 
technique for preservation of plant cell culture, technique for gene 
transformation into plant cell, safety of biotechnology crops, case 
study and application of plant biotechnology 
 
 
 

3(2-3-6) 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

4364602 
 

ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน                                                              
Introduction to Bioinformatics 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4363601 พันธุศาสตรจุลินทรีย 

ฐานขอมูลทางชีวสารสนเทศ การวิเคราะหและเปรียบเทียบ
ลําดับเบสของดีเอ็นเอ การวิเคราะหสายสัมพันธทางวิวัฒนาการ การ
วิเคราะหการแสดงออกของยีน และการพยากรณโครงสรางของโปรตีน  

Biological databases, DNA sequence analysis and 
sequence alignment, phylogenetic analysis, gene expression analysis 
and protein structure prediction 
 

2(2-0-4) 

4364603 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน                                                                                    
Nanobiotechnology     
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4362103  เทคโนโลยีชีวภาพ และ  

 4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชวีภาพ 
พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีนาโน ประเภทของวัสดุขนาดนาโน 

การเตรียมวัสดุขนาดนาโน นาโนเทคโนโลยีระดับโมเลกุล การประยุกตใช
และแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน 

Fundamentals in nanotechnology, types of nanomaterials, 
preparation of nanomaterials, molecular nanotechnology, applications 
and trends in nanobiotechnology         

                                    

2(1-3-4) 

    2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
 
   รหัสวชิา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 
4364801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชวีวิทยาประยุกต 

Preparations for Field Experience in Applied Microbiology 
การเตรียมความพรอมของผู เรียนกอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ โดยฝกทักษะที่ทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน 

Student preparation for field experience and skill training, to be 
well-prepared for work through various activities, including employability skills 
training, institute selection, quality management, techniques in report writing 
and presentation, personality development and career qualification 
improvement and other related topics 

 

2(1-2-3) 
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มคอ. 2 

   รหัสวชิา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4364802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยาประยุกต 
Field Experience in Applied Microbiology  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4364401  การเตรียมฝกประสบการณทาง 

                    จุลชีววิทยาประยุกต  
การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปน

หนวยงานของรฐัและ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหา ในการทํางาน 
การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําความรูความสามารถ           
รวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

Collaborative job training between students and 
institutional personnel in government and/or private sectors; The 
students learn solving the problems in workplace, adjustment for 
organizational cultures and efficient applications of knowledge and 
skills from the whole curriculum for training effectively 

 

6(540) 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                            
Cooperative Education Preparation 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา 
โดยใหความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และกระบวนการของ 
สหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรูพื้นฐานใน    
การปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ   การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

Activities to prepare student for cooperative education, the 
strategy is to give knowledge concerning principles, concepts, regulations 
and processes of cooperative education. Basic knowledge and techniques 
in job application, basic knowledge for real practices, communications, 
human relationship, personal development, quality management system 
in the workplace and techniques of presentation and report writing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(90) 
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มคอ. 2 

   รหัสวชิา ชื่อและคําบรรยายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

7000490 สหกิจศึกษา                                                                
Cooperative Education 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

 การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดทํา
รายงาน นําเสนอความกาวหนา และผลสําเร็จของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 
เรียนรูการแกปญหาในการทํางาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการ
นําความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใช
อยางมีประสิทธิภาพ 

 On the job training as a temporary employee. The student 
has capabilities to write the report, present the progression and present the 
results and outcomes of the assigned project. In addition, they learn to 
solve the problems in work place, adjust themselves to organization 
culture, and applied the knowledge and skills derived from curriculum for 
training effectively 

6(640) 

 
หมายเหตุ : รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายถึง รายวิชาที่ตองเรียนมากอนและตองไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา D 
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มคอ. 2 

3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 

  3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร   
 

ลําดบั ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวฒุ ิ สาขาวิชาเอก สถาบนัที่
สําเร็จ

การศกึษา 

ปที่สําเร็จ
การศกึษา 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางอัจฉรา 
เพ่ิม 
x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

อาจารย ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2556 30 30 30 30 30 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2546 
 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2544 
 

2. นางสาว
เสาวนิตย 
ชอบบุญ   
x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

ผูชวย
ศาสตรา 
จารย 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
บางเขน 

2544 
 

24 24 24 24 24 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร 
วิโรฒ ภาคใต 

2535 

3. นางสาวปวีณา 
ดิกิจ 
x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

อาจารย ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2553 
 

30 30 30 30 30 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2547 

4. นางสาว  
วาสนา มูสา 
x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

อาจารย วท.ม. เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2544 
 

30 30 30 30 30 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2535 

5. นางสาวภวิกา 
มหาสวัสดิ ์
x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

อาจารย Ph.D. Medicine The University 
of Manchester 

2558 
 

30 30 30 30 30 

ภ.ม. เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2551 
 

ภ.บ. เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2546 
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มคอ. 2 

  3.2.2  อาจารยผูสอน   

ลําดบั ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวฒุ ิ สาขาวิชาเอก สถาบนัที่
สําเร็จ

การศกึษา 

ปที่สําเร็จ
การศกึษา 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางอัจฉรา 
เพ่ิม 
x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2556 30 30 30 30 30 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2546 
 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2544 
 

2. นางสาว
เสาวนิตย 
ชอบบุญ   
x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตรา 
จารย 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
บางเขน 

2544 
 

24 24 24 24 24 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร 
วิโรฒ ภาคใต 

2535 

3. นางสาวปวีณา 
ดิกิจ 
x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2553 
 

30 30 30 30 30 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2547 

4. นางสาว  
วาสนา มูสา 
x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2544 
 

30 30 30 30 30 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2535 

5. นางสาวภวิกา 
มหาสวัสดิ ์
x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

อาจารย Ph.D. Medicine The University 
of Manchester 

2558 
 

30 30 30 30 30 

ภ.ม. เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2551 
 

ภ.บ. เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2546 

6. นางสาว
นิศากร  
วิทจิตสมบูรณ 
x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

2553 
 

30 30 30 30 30 

วท.บ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย
บูรพา 

2543 

7. นางสายใจ 
วัฒนเสน 
x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2553 
 

30 30 30 30 30 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2543 
 

วท.บ. วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2537 

8. นางสาวสัลวา 
ตอป 
x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2553 
 

30 30 30 30 30 

วท.บ. เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2546 

9. นางสาวผจงสุข 
สุธารัตน 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2550 30 30 30 30 30 

วท.บ. เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ   

2546 
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  3.2.3  อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก ตําแหนงวิชาการ 

1. นางสาวนุชนารถ คงชวย ปร.ด วิธีวิทยาการวิจัย อาจารย 

 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  (การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) 

    หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณภาคสนามเพื่อใหบัณฑิตที่จบการศึกษามี
ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาทํางานจริง โดยแบงเปนรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝก
ประสบการณวิชาชีพ สวนนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา ตองเรียนในรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนในในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
      4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
          ความคาดหวังในผลการเรยีนรูฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  มีดังน้ี 
       4.1.1 นักศึกษามีความรูและมทีกัษะในการปฏิบัติงานดานจุลชีววิทยาประยุกตจากสถาน
ประกอบการสามารถบูรณาการความรูทีเ่รียนมาเพื่อนําไปใชแกปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
       4.1.2 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
       4.1.3 มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมขององคกรและสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได 
       4.1.4 มีความคิดสรางสรรค และกลาแสดงออก 
            4.1.5 มีการพัฒนาดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ 

          4.2 ชวงเวลา 
       ปที่ 4 ภาคการศึกษาที ่2 

      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
      ระยะเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 540 ช่ัวโมง หรือฝกสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 640 

ช่ัวโมง 

         4.4 สถานประกอบการ พ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก มีการกําหนดดังน้ี 
       4.4.1  สถานประกอบการที่รวมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกจิศึกษา 
            1) มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
                    2) กําหนดแนวปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกจิศึกษาที่สอดคลองกับ
แนวทางที่คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจกําหนด 
            3) ดําเนินการตามแนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกจิศึกษาและติดตาม
ประเมินผล 

 4.4.2  ผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหนาทีเ่ปนพีเ่ลี้ยง 
           1) คุณสมบัติ 
      (1) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และมีความชํานาญในการปฏิบัติการดานจลุชีววิทยา/
เทคโนโลยีชีวภาพ 
      (2) สมัครใจทีจ่ะทําหนาทีเ่ปนพีเ่ลี้ยง ใหคําแนะนําและเปนคูคิด (Mentor) ของนักศึกษา 
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           2) หนาที่ 
      (1) ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
      (2) เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธและการทํางาน
รวมกับผูอื่น 
   4.4.3 อาจารยนิเทศก 
             1) คุณสมบัติ 
    (1) มีคุณวุฒิไมตํ่าวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่าวาผูชวยศาสตราจารย 
    (2) มีทักษะและประสบการณในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดีแก
นักศึกษา 
    (3) ผานหลักสูตรการอบรมการเปนคณาจารยนิเทศก (สําหรบัสหกิจศึกษา) 
   2) หนาที ่
    (1) ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
    (2) รวมมือกับผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหนาทีเ่ปนพี่เลี้ยงในการสงเสริมและพัฒนาคุณลกัษณะ
ของนักศึกษา 
    (3) ปลูกจิตสํานักใหเกิดความรักและความศรทัธาในวิชาชีพ 
    (4) เปนแบบอยางที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 
 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
  นักศึกษาทุกคนตองทํางานวิจัยและตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาจุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ 
โดยเนนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินสูสากล  รวมถึงตองจัดทํารายงาน นําเสนอ และตองนําสงตามรูปแบบและ
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 5.1  คําอธิบายโดยยอ 
  งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ตองผานการคนควา เขียนเคาโครงวิจัย ปฏิบิติการวิจัย เขียนรายงานการ
วิจัย นําเสนอผลงานวิจัย โดยต้ังอยูบนพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร ซึ่งงานวิจัยดังกลาวตองสามารถนํา
ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชในการทําวิจัยได และเปนงานวิจัยที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
        นักศึกษาสามารถนําความรูมาปรับใชในการทําวิจัย มคีวามสามารถในการใชเครื่องมือในการทําวิจัย  
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถเผยแพรผลงานสูสาธารณะได 
 5.3  ชวงเวลา 
  ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   และปที่ 4 ภาคการศึกษาที ่1    
 5.4  จํานวนหนวยกิต 
  4  หนวยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานวิจัย
ทางเว็บไซต และมีการปรับปรงุใหทันสมัยอยูเสมอ อกีทั้งมีตัวอยางงานวิจัยใหนักศึกษา และรูปแบบในการ
เขียนวิจัย 
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 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได
กําหนดรูปแบบ การนําเสนอตามระยะเวลา โดยมีการนําเสนอโครงรางงานวิจัยและจัดสอบการนําเสนอ
ผลงานวิจัย โดยมีคณาจารยในโปรแกรมเปนกรรมการสอบ โดยนักศึกษา คณาจารยภายนอกหลักสูตรสามารถ
รวมฟงได 
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หมวดที่  4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- ปลูกฝงใหนักศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 ดานบุคลิกภาพและ
ภาวะความเปนผูนํา 

- จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพฒันาบุคลิกภาพและภาวการณเปนผูนํา 
ของนักศึกษาทั้งกิจกรรมในหองเรียนและกิจกรรมเสริมนอกหองเรียน 
เชน การวางตัว การแตงกาย การเจรจาและการสือ่สาร การพูดในที่
สาธารณะ การเขาสังคมและการมมีนุษยสัมพันธที่ดี 

- สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาผูนํานักศึกษาของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

1.3 ดานความ 
รับผิดชอบและการมี
วินัย 

- สนับสนุนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบผานกจิกรรมการเรียนการสอน
ทั้งภายในหองเรียนและกจิกรรมเสรมิภายนอกหองเรียน เชน การศึกษา
ดูงานรายวิชาที่เรียน 

- มีการสรางวินัยของนักศึกษาโดยผานกิจกรรมในช้ันเรียน เชน การเขา
หองเรียน ตรงตอเวลาอยางสม่ําเสมอ  

1.4 มีจิตอาสา - จัดต้ังชมรมจลุชีววิทยาประยุกต 

- กิจกรรมเขาคายสงเสริมจิตอาสา 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแกสงัคม 

1.5 ความสามารถดาน
การใชภาษาอังกฤษ 
 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

- ใชภาษาอังกฤษสื่อสารทางคอมพิวเตอร 

1.6  ความสามารถดาน
การประกอบอาชีพ
อิสระ 

-  บรรจุรายวิชา 3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 
  ในวิชาเฉพาะดานบังคับ  

 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
  2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    2.1.1  ดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     1) มี วินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่  มุ งมั่ นในการทํางานใหสํา เร็จ            
เปนแบบอยางที่ดีของสังคม 
           2)  มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานใน     
การดําเนินชีวิต 
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     3) สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะใจกวาง รบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น
     4)  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
    2.1.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1)  ทําโครงการเกี่ยวกบัการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 
       2)  ศึกษาผูประสบความสําเร็จในการใชชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     3)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเน้ือหาทีส่อน 
     4)  ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุติ 
    2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม 
     2)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
     4)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
 
  2.1.2  ดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
    2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
     1)  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
    2.1.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความ 
เปนไทย 
     1)  บทบาทสมมติ 
     2)  จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษความเปนไทย 
    3)  ศึกษาชุมชน 
     4)  บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเน้ือหาที่สอน 
     5)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเปนรายกลุม / รายบุคคล 
    2.1.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
     1)  เพื่อนประเมินเพื่อน 
     2)  ประเมินจากการนําเสนอกิจกรรม/โครงการ 
     3)  ประเมินจากการรายงาน 
     4)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
     5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
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  2.1.3  ดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  
ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    2.1.3.1  ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจ
และเห็นคุณคาของตนเอง  ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    1)  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 
     2)  บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
    2.1.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง     
มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     1)  มอบหมายหัวของานใหนักศึกษาคนควาเรื่องที่สอดคลองกับศาสตรที่เปน
พื้นฐานของชีวิต 
     2)  แสดงบทบาทสมมติในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันผาน
กิจกรรมกลุม 
     3)  นําเสนองานโดยบูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ  
     4)  มอบหมายใหคนควาขอมูล  คําศัพท  ประโยคอื่นๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
    2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศน
กวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     1)  ประเมินจากการใชภาษาในการสื่อสาร 
     2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
     3)  ประเมินผลจากการบาน ช้ินงานที่ไดรับมอบหมาย 
 
  2.1.4  ดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
    2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 
     1)  มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการ
ดํารงชีวิต 
    2)  มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับ
บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 
     3)  สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 
     4)  สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 
     5)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข
และย่ังยืน 
    2.1.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรู
ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
     1)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
     2)  มอบหมายงานที่สามารถใชแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษาคนควา  
     3)  กําหนดใหนักศึกษาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่คนควา 
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    2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  
เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
     1)  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
     2)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
     3)  ตรวจสอบขอมูลอางอิงของนักศึกษา 
 
  2.1.5  ดานทักษะการคิดแบบองครวม 
    2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
      1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบตาง ๆ เพื่อ
แกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
      2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหน่ึง ๆ ไมวาจะ
ดวยการคิดวิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อช้ีใหเห็นความนาเช่ือถือ และใหขอสรุปอันจะ
นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 
     3)  สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาใน
สถานการณตางๆ 
     4)  สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง
บูรณาการและสรางสรรคได 
      5)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต 
และแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
    2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม
     1)  จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดแบบ
ตางๆ เพื่อแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
     2)  ฝกใหผูเรียนไดศึกษาคนควาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใชทักษะการ
คิดแกปญหาอยางบูรณาการและสรางสรรค 
    2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม 
     1)  พิจารณากรณีศึกษา  โดยเนนการประเมินทักษะกระบวนการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 
    2)  ประเมินผลขอมูลจากการคนควา ดวยการประเมินตามสภาพจริง  เชน 
ประเมินการนําเสนอช้ินงาน  การตอบคําถาม 
     3)  ประเมินโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
  2.1.6  ดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
    2.1.6.1  ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
    1)  มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
องคกรได 
     2)  ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตาง
หลากหลายของมนุษย 
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       3)  มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และ
มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน 
     4)  สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนํา
และผูตาม 
     5)  ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 
    2.1.6.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปน
พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  
     1)  ทําโครงการ 
     2)  บทบาทสมมุติ 
     3)  การนําเสนอ 
    2.1.6.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปน
พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  
     1)  ตรวจโครงการ 
     2)  ใหเพื่อนประเมิน 
     3)  ผูสอนรวมประเมิน 
 
  2.1.7  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
    2.1.7.1  ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
     1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     2)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 
    3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 
     4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ
โลกในปจจุบัน 
     5)  ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถ
เลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 
    2.1.7.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
รูเทาทัน 
     1)  กําหนดหัวขอใหนักศึกษาคนควาเพื่อนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     2)  จัดกิจกรรมกลุมในการรวบรวมขอมูลที่กําหนดและรวมอภิปรายความ
นาเช่ือถือ 
     3)  นําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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    2.1.7.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรู    
เทาทัน 
     1)  ประเมินผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
     2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
     3)  ประเมินผลจากการใชภาษาในการสื่อสาร 
 
  2.1.8  ดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
    2.1.8.1 ผลการเรยีนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
     1)  สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

2)  สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม 
    2.1.8.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  
           1) บรรยาย  อภิปราย  และยกตัวอยางการใชภาษาเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
           2)  เปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจําเปนบุคคล /รายกลุม 
           3)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควา แสดงบทบาทสมมติ และทํากิจกรรมเปน
รายบุคคล /กลุม 
    2.1.8.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  
      1)  ประเมินผลการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมติ 
      2)  ประเมินผลงานกลุม และประเมินซึ่งกันและกัน 
      3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
      4)  แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
      5)  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
      6)  นําเสนอผลงานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 
 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1   ดานคุณธรรมจริยธรรม 
2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

1)  มีความซื่อสัตยสจุริต 
2)  มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
5)  มีจิตสาธารณะ 

2.1.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
หลักสูตรกําหนดใหมีกฎระเบียบขอตกลงของกลุมเรียน เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามี

ระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย        
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มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม มีความซื่อสัตยโดยไมตองกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบาน
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพสิทธ์ิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีการเขียนอางอิงในรายงานหรืองานที่ได
รับผิดชอบ นอกจากน้ีอาจารยผูสอนจะตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหวางการเรียนการสอน 
และสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของทั้งในและนอกหลักสูตร 

2.1.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) ประเมินการทําทุจริตการสอบและการลอกงานของผูอื่น 
2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานที่ไดรับ

มอบหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) ปริมาณจากความรับผิดชอบตองานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 
4) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร โปรแกรมวิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัย 
 

 2.2.2  ดานความรู 
2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร  
2) มีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบาย

หลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะ    

อยางย่ิงดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปในลักษณะที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ มีการบรรยายเน้ือหาหลักของแตละวิชาและเปดโอกาสใหนักศึกษาและเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
สงเสริมใหนักศึกษาทําการคนควา เรียนรูและทําความเขาใจประเด็นตาง ๆ ดวยตนเองเนนใหผูเรียนการ
ทดลองปฏิบัติการจริง และใหเครื่องมือดวยตัวเองในกระบวนการเรียนการสอนมีการมอบหมายงานเพื่อให
นักศึกษามีการฝกฝนทักษะใหรูจักวางแผนการทํางาน  วางแผนการทําการทดลอง การวิเคราะห และการ
แกปญหาดวยตนเอง มีการศึกษาคนควาและการนําเสนอเพื่อสรางทักษะในการนําเสนอและการอภิปราย 
รวมทั้งจัดใหทีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน  

2.2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให โดยคํานึงถึง

พัฒนาการของนักศึกษา ความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาอาจใชการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติการ การ
นําเสนอโดยการบรรยาย การรายทํางาน การแกปญหาที่ไดรับมอบหมาย โดยความความรูทางจุลชีววิทยา
ประยุกต เปนตน อาจารยมีการแจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการประเมินผล โดยประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนและการปฏิบัติการของนักศึกษาในวิธีตาง ๆ ดังน้ี 

1) สอบกลางภาคและปลายภาค 
2) รายงานเรื่องทีไ่ดมอบหมายใหศึกษาคนควา 
3) การนําเสนอในช้ันเรียน 
4) มีสวนรวมในการอภิปรายและตอบปญหาในช้ันเรียน 
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 2.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
2.2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการ และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร 

2) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตใชกับสถานการณ     
ตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3) มีความใฝรูสามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ       
ที่หลากหลายไดอยางถูกตองเพื่อการนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

2.2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหรวมอภิปรายปญหาตางๆ กับ

อาจารยตลอดจนใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองและจัดทํากรณีศึกษาภายใตการแนะนําของอาจารย 
2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การสอบวัดความสามารถในการคิดแกไขปญหาตามลําดับข้ันตอนในหลักการ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร 

2) การประเมินจากการอภิปรายในช้ันเรียนหรือรายงานจากกรณีศึกษา 
3) การสอบเคาโครงของงานวิจัยและสอบปากเปลางานวิจัย 
 

 2.2.4   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  มีภาวะผูนําโดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
2)  มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3)  สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนและผูเรียน
กับผูเรียนรวมกันคิดในการแกปญหาและแบงความรับผิดชอบในการทํางานรวมกันรวมทั้งฝกเปนผูนําในการ
อภิปรายในแตละหัวขอและมีระเบียบปฏิบัติในการใชเครื่องมือรวมกัน 

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมตาง ๆที่ทํา
รวมกันรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการใชเครื่องมืออยางถูกตอง 

 
2.2.5   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   การสื่อสาร  และ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการวิเคราะหประมวลผล
การแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
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2)  มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ไดอยางมีประสทิธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรปูแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

3)  มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการคนควาได
อยางเหมาะสมและจําเปน 

4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน และเก็บรวมรวบขอมูลไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

2.2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนาและวิชาวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต 
ที่มีการวิเคราะหและสงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานตอผูรวมฟง 

2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากการนําเสนอรายงานที่มีการใชคณิตศาสตรและสถิติในการ
วิเคราะห ขอมูล 

2) ประเมินจากกิจกรรมตาง ๆที่มีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
  แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง  (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4  ขอ 2)  โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง  ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได  (จะแสดงเปนเอกสารแนบทาย) 
 
 3.1 ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ในตารางมีความหมาย  ดังน้ี 
  3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       3.1.1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเรจ็ เปนแบบอยางที่ดี
ของสังคม 
       3.1.1.2  มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 
       3.1.1.3  สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
       3.1.1.4  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ 
และขอบงัคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 
  3.1.2 ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
      3.1.2.1  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
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  3.1.3  ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคา
ของตนเอง  ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    3.1.3.1 มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตได 
    3.1.3.2 บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 
  3.1.4 ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
       3.1.4.1 มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการดํารงชีวิต 
       3.1.4.2 มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบ 
       3.1.4.3 สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 
       3.1.4.4 สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 
       3.1.4.5 ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุขและย่ังยืน 
 
  3.1.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
       3.1.5.1 สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาได
อยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
       3.1.5.2 สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหน่ึงๆ ไมวาจะดวยการคิด
วิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อช้ีใหเห็นความนาเช่ือถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสูการ
ตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 
       3.1.5.3 สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
       3.1.5.4 สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง  บูรณาการ
และสรางสรรคได 
       3.1.5.5 สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง
ความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 
  3.1.6 ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
     3.1.6.1 มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 
     3.1.6.2 ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตางหลากหลาย
ของมนุษย 
     3.1.6.3  มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และมีจิตสํานึก
รักทองถ่ิน 
     3.1.6.4 สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 
     3.1.6.5 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม
นานาชาติ 
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  3.1.7 ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
       3.1.7.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       3.1.7.2 สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 
       3.1.7.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
       3.1.7.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกใน
ปจจุบัน 
       3.1.7.5 ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 
 
  3.1.8 ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
       3.1.8.1 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
       3.1.8.2 ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช ภ า ษ า ใ น บ ริ บ ท ที่ แ ต ก ต า ง ไ ด อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวติบน
พ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระหนัก 
และสํานึก
ในความ
เปนไทย 

3. มีความ
รอบรูอยา
กวางขวาง 
มีโลกทัศน
กวางไกล
เขาใจและ
เห็นคุณคา
ของตนเอง 
ผูอื่น  สังคม 
ศิลปวฒัน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคดิ 
แบบองครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานกึ
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางรูเทาทัน 

8.  ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี
ประสิทธิ

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                           

GEL0101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

 
 

    
 

    
 

    
  

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน   
 

 
   

   
 

    
 

 
 

    
  

    
 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
  

   
 

GEL0301  ภาษามาเลยเพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0303  ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0304  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

   
  

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร   
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวติบน
พ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระหนัก 
และสํานึก
ในความ
เปนไทย 

3. มีความ
รอบรูอยา
กวางขวาง 
มีโลกทัศน
กวางไกล
เขาใจและ
เห็นคุณคา
ของตนเอง 
ผูอื่น  สังคม 
ศิลปวฒัน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคดิ 
แบบองครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานกึ
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางรูเทาทัน 

8.  ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี
ประสิทธิ

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                              

GEH0401  วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   
 
   

 
 

  
 

  
 

  
 

    
 
 

    
 

 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา       
  

    
     

  
 

  
 

   
  

 

GEH0403  มนุษยกับความงาม  
   

  
   

 
   

 
   

  
  

  
    

 
 

GEH0404  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  
   

  
 

 
   

  
    

 
 
  

 
 

    
 

 

GEH0405  มนุษยกับการเปล่ียนแปลง    
   

  
 

   
 

     
  

      
 

 
 

GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    
  

 
    

 
  

 
   

 
     

  
  

 
 

GEH0407  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต  
   

  
 

 
       

 
  

     
 

   
 

 

GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง    
 

 
 

 
    

 
    

    
      

  
 

GEH0409  วิถีอาเซียน    
  

 
 

   
 

    
 

  
 

  
 

   
 

  
 

กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

GES0501  วิเคราะหการคิด  
   

  
            

    
      

 

GES0502  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม    
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวติบน
พ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระหนัก 
และสํานึก
ในความ
เปนไทย 

3. มีความ
รอบรูอยา
กวางขวาง 
มีโลกทัศน
กวางไกล
เขาใจและ
เห็นคุณคา
ของตนเอง 
ผูอื่น  สังคม 
ศิลปวฒัน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคดิ 
แบบองครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานกึ
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางรูเทาทัน 

8.  ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี
ประสิทธิ

ภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี  
   

  
    

 
 
 

    
 

  
 

 
      

 

GES0601  เกษตรเพ่ือชีวิต   
 

 
  

  
  

 
    

 
   

 
  

 
 
 

  
 

 

GES0701  อาหารและโภชนาการเบ้ืองตน  
 
 

 
  

  
 
  

 
  

   
  

   
  

    
 

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 
  

 
 

  
  

 
 

   
 

 
 

   
 

  
  

   
 

 

GES0801  งานชางในชีวิตประจําวัน  
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 3.2 ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ   
       สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ ของสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่กําหนดไวดังน้ี 
      3.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
                   3.2.1.1  มีความซื่อสัตยสุจริต 
        3.2.1.2  มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 
        3.2.1.3  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
        3.2.1.4  เคารพสิทธิและรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
                3.2.1.5  มีจิตสาธารณะ 
  3.2.2  ดานความรู 
                3.2.2.1  มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 
                3.2.2.2  มีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทีจ่ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
                3.2.2.3  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางย่ิงดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
        3.2.2.4  มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  3.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
        3.2.3.1  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมเีหตุมีผลตามหลักการและวิธีทาง
วิทยาศาสตร 
                3.2.3.2  นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
                3.2.3.3  มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลาย
ไดอยางถูกตองเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
  3.2.4   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
         3.2.4.1  มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
            3.2.4.2  มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร  รวมทั้งพฒันาตนเองและพัฒนางาน  
         3.2.4.3  สามารถปรบัตัวใหเขากบัสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
    3.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 3.2.5.1  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผล    
การแกปญหาและนําเสนอขอมลูไดอยางเหมาะสม 
                3.2.5.2  มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้การเลือกใชรปูแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
                3.2.5.3  มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพือ่การคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจําเปน 

   3.2.5.4  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน และเก็บรวบรวมขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ 
 

มคอ.2 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะในการ
วิเคราะหและการ

ส่ือสาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุมวิชาแกน                      

4131007 ฟสิกสพื้นฐาน                    

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน                    

4211107 เคมี 1                    

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1                    

4211109 เคมี 2                    

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2                    

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน       
    

   
      

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน            
  

      

4362101 จุลชีววิทยา                    

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                    

4571211  คณิตศาสตรพื้นฐาน                    

4571411  แคลคูลัส 1                    
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะในการ
วิเคราะหและการ

ส่ือสาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาเฉพาะดานบังคับ                      

4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน                    

4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน                    

4213303 ชีวเคมี                    

4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี                    

4362001 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต                    

4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ                     

4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ                     

4362105 สรีรวิทยาของจุลินทรีย                        

4362106 แบคทีเรียวิทยา                    

4362108 ชีววิทยาของเห็ดรา                    

4363001 สถิติสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต                    

4363401 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                    

4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร                    

4363601 พันธุศาสตรของจุลินทรีย                      

4363901 วิธีวิจัยทางจุลชวีวิทยาประยุกต                    

4364002 จรรยาบรรณนักวิจัยและความปลอดภัย 

             ทางชีวภาพ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะในการ
วิเคราะหและการ

ส่ือสาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4364302 วิทยาภูมิคุมกัน                    

4364902 วิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต                    

4364903 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต                    

3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปน 

 ผูประกอบการ 
                   

วิชาเฉพาะดานเลือก                      

4363004 เครื่องมือทางจุลชีววิทยาประยุกต                    

4363107 การจําแนกแบคทีเรีย                       

4363201 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม                    

4363202 การนําของเสียไปใชประโยชน                    

4363203 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม                    

4363302 จุลชีววิทยาทางการแพทย                    

4363308 โพรโทซัววิทยา                       

4363309 สาหรายวิทยา                    

4363402 เทคโนโลยีของเอนไซม                    

4363403 ยีสตและเทคโนโลยีของยีสต                    

4363405 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน                    

4363501 จุลชีววิทยาทางการเกษตร                    
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะในการ
วิเคราะหและการ

ส่ือสาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4363701 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล                    

4364003 หลักการควบคุมและประกันคุณภาพในอุตฯ                    

4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น                    

4364109 ไวรัสวิทยา                    

4364304 สารตานจุลชีพจากธรรมชาติ                    

4364406 หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                    

4364502 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช                    

4364503 เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช                    

4364602 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน                    

4364603 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน                    

วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                     

4364801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

              จุลชีววิทยาประยุกต 
                   

4364802 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

            จุลชีววิทยาประยุกต 
                   

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                    

7000490 สหกิจศึกษา                    
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มคอ. 2 

หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  (เกรด) 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
1.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 
 A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ คอนขางดี (Fairy Good) 2.5 
 C พอใช (Fair) 2.0 
 D+ ออน (Poor) 1.5 
 D ออนมาก (Very poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0 

 

1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนนกําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังน้ี 
ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 

P  (Pass) ผาน 
F  (Fail) ไมผาน 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

     2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  
        2.1.1.1 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 หรือ รายละเอียดของ   
ฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแบบ มคอ.4 ทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคเรียนกอนเปดภาคเรียน และมี
กรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กําหนดเกณฑการ
ประเมินผลการเรียนรูใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากขอสอบ 
รายงานหรืองานมอบหมาย และการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษาจากการทํากิจกรรมการเรียนรู หรือ
ประเมินจากงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา   
            2.1.1.2 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 หรือ
รายงานผลการดําเนินการของฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแบบ มคอ.6 และมกีารประเมินผล วิเคราะหผล 
เพื่อนําไปปรบัปรุง มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละรายวิชา ในภาคเรียนตอไปทีเ่ปดสอน 
     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
        2.1.2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามควบคุมการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4     
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  
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มคอ. 2 

        2.1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา และนําผลการประเมินจากรายงานมาพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู และเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

โดยการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ดวยการเก็บขอมูลหา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต นําผลการวิเคราะหขอมูลยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยคณะกรรมการตามเกณฑของ สกอ. การเก็บขอมูลจะดําเนินการหาคาทางสถิติดังตอไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนทีส่ําเรจ็การศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2.2.2 สํารวจความเห็นจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสมัภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพือ่
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ  

2.2.3 การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรบัหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

2.2.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลกัสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพฒันาองค
ความรูของนักศึกษา 
 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
             เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  หมวด 9 การสําเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ก)  
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มคอ. 2 

หมวดที่  6   การพฒันาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑให
อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 อาจารยใหมทุกคนควรผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

1.3 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการ
สอนตรงกับสาขาวิชาที่สอนของอาจารยใหม 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือ
หลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด    เพื่อทดลองสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพี่เลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

2.1.2 การจัดใหมีการสอนแบบเปนหมูคณะ ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน
รวมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

2.1.3 การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการ
สอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่
มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
2.2.1 การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จดัทัง้

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ และการนําเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 
2.2.4 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศในระดับที่สูงข้ึน โดยกําหนดเปน

แผนการศึกษาที่ชัดเจน 
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หมวดที่  7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกตมีอาจารยผูรับผิดชอบจํานวนอยางนอย    
5 คน อาจารยผูรับผิดชอบทุกคนเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเกิน 1 หลักสูตร และมีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตรคือ มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และตองมีผลงานวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานวิชาการ
ที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาที่เปดสอน และทําหนาที่สอนและคนควา วิจัยในสาขาดังกลาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนเปนอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดในรอบ 5 ป ของการปรับปรุง  
  นอกจากน้ีไดมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดแก อาจารยประจําหลักสูตรไม
ตํ่ากวารอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรตลอด
หลักสูตร มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  และระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ      
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

2. บัณฑิต 
 

  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดมีการกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวในเอกสารมคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบและ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรมีการดําเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยขอมูลจากผูใชบัณฑิตดวยการขอเขา
สัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหมที่จบการศึกษาและเขาทํางานใน
สถานประกอบการน้ันๆ  และจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 
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ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจํานวนของบัณฑิต (รอยละ) ที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

3. นักศึกษา 
 

  หลักสูตรมีกระบวนการและข้ันตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษารวมทั้งดําเนินการตามระบบ
และกลไกโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษา
ประจําปการศึกษาตามแผนที่วางไว โดยข้ันตอนตาง ๆ ที่กําหนด ภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษามีการกํากับ 
ติดตามโดยใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งในดานวิชาการและการใช
ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา พรอมทั้งสงเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 

4. อาจารย 
 

  มีการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เปนอยางนอยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต หรือสาขาที่สัมพันธกัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิม
อยางตอเน่ือง โดยการพิจารณากรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาตอ) รวมกับคณะเพื่อให
อาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอก สงเสริมการทําผลงานวิชาการ และการทําวิจัยโดยสนับสนุนใหอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู (KM) ซึ่งจัดโดยคณะ และ
หลักสูตรรวมกับคณะจัดสรรงบประมาณใหอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยมีการจัดสรร
วิชาสอนตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอนและมีการเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม 
รวมทั้งมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเอกสารมคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 ตามกําหนดเวลา 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

  หลักสูตรมีการจัดทําหลักสูตรโดยศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จากแหลง              
ฝกประสบการณนักศึกษาทั้งเอกชนและราชการเพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงรวมทั้งอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกตจะตองเรียนตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
พรอมทั้งไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเช่ียวชาญครอบคลุมในศาสตรดาน    
จุลชีววิทยาประยุกต  จากน้ันจึงย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและ
เริ่มรับนักศึกษา 
 

  ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดทําหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดําเนินการเปดรายวิชา
แลว อาจารยประจําหลักสูตรตองคํานึงถึงการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอน
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม 
ผูสอนใชวิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และ
สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียนการสอน  
 

  สําหรับการประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรง
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในเอกสารมคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดนํ้าหนักขององคประกอบ
ในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใช
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การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน 
ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจน
การวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการควบคุม
การประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มหีลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

  อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามา
วางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมย่ิงข้ึน เชน การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรู ทั้งในดานแสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียน
ใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ 
เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ 
เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใชงานรวมทั้งเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย (wifi) ของมหาวิทยาลัยการ
จัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
(สาขาวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

6.1 ทรัพยากรการเรยีนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ใชในการเรียน ไดแก หนังสือ ตํารา ฐานขอมูล อุปกรณสนับสนุนการเรียน อยูใน
ความรับผิดชอบรวมกันระหวางคณะและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ีเครื่องมือ
ทางดานวิทยาศาสตรยังไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิทยาศาสตรและอยูในความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
คณะฯ และศูนยวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการขอมูลหนังสือ/วารสาร และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ขอมูลเก่ียวกับ 
หนังสือ (เลม) วารสาร (รายการ) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,077 485 8 2 
ฟสิกส 1,008 196 32 7 
เคมี/เคมีประยุกต 1,487 267 32 7 
ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต 2,041 423 32 7 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 271 52 32 7 
คหกรรมศาสตร 3,085 318 32 7 
สิ่งแวดลอม 1,912 162 28 1 
สาธารณสุข 5,203 328 37 3 
การแพทยแผนไทย/การแพทยแผน
ไทยประยุกต 

62 - 4 - 

คณิตศาสตรและสถิติ 4568 677 1 2 
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ฐานขอมูลอเิลก็ทรอนิกส ของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 
กลุมสาขาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- Emerald Management E-Journal 
- ABI/Inform Complete 
- Education Resources Information Center (ERIC) 

- Education Resources Complete 
 

กลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- ACM Digital Library 
- Computer & Applied Science Computer 

- American Chemical Society Journal (ACS) 
 
กลุมสหวิชา 

- H.W.Wilson 
- Web of  Science 

- ProQuest Dissertation & Theses 
- Academic Search Premier 
- SciVerse  ScienceDirect 

- SpringerLink-Journal 
 
ฐานขอมูลไทยท่ีนาสนใจ 

- Business Source Premier 
- MuseGlobal 

- IOP Science Extra 
- Business Expert Press 
- BioOne 

- Communication & Mass Madia Complete 
- ProQuest Research Library 

- eBrary 
 
ฐานขอมูลเปด 

- Business Monitor 
- สารานุกรมไทยสําหรับเอกชน 
- ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

- Wikipedia 
- Encyclopedia Britan Nica Concise 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงทั่วโลก (IR - Web) 
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- ฐานขอมูลสมุนไพร วว. (TISTR  Medicinal Plants DB) 
- ฐานขอมูลงานวิจัย วว. (TISTR Research) 

- Bioline International 
- BioMed Central the Open Access Publisher 
- Chemistry Central 

- arXir 
- AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 

- AGRIS 
- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations) 
- The Encyclopedia of Earth , EOE 

- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library) 
- Directory of  Open Access Journal (DUAS) 

 
ฐานขอมูลอ่ืน ๆ  

- IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
- ฐานขอมูลทองถ่ิน 

 
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนและวิจัย 

 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
1 กลองจุลทรรศนแบบ Bright field 52 เครื่อง 
2 กลองจุลทรรศนแบบสามมติ (สเตอริโอ) 15 เครื่อง 
3 กลองจุลทรรศนประกอบกลอง CCD Microscope พรอมจอ 1 เครื่อง 
4 กลองจุลทรรศน แบบ Phase Contrast 1 เครื่อง 
5 กลองจุลทรรศน Fluorescence 1 เครื่อง 
6 กลองจุลทรรศนแบบ stereo (สามมิติ) ตอเขากลองถายรูป 1 เครื่อง 
7 กลองจุลทรรศนประกอบชุดคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
8 กลองจุลทรรศนประกอบกลองถายภาพ 1 เครื่อง 
9 เครื่องกลั่นนํ้า 2 เครื่อง 
10 เครื่องปนเหวี่ยง 7 เครื่อง 
11 ตูอบลมรอน 5 เครื่อง 
12 เครื่องตีปนตัวอยาง 1 เครื่อง 
13 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 1 เครื่อง 
14 ตูบมเชื้อ 6 ตู 
15 หมอน่ึงฆาเชื้อระบบอัตโนมัติ 3 ใบ 
16 เตาไฟฟา(hot plate) 10 เครื่อง 
17 ตูดูดควัน 6 ตู 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
18 อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 5 เครื่อง 
19 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในสารละลาย 1 เครื่อง 
20 เครื่องเขยา 4 เครื่อง 
21 เครื่องเหวี่ยงแยกสารละลาย 5 เครื่อง 
22 เครื่องนับโคโลนี 5 เครื่อง 
23 เครื่องเก็บตัวอยางนํ้า 2 เครือ่ง 
24 เครื่องเก็บตัวอยางดิน 1 เครื่อง 
25 ตูถายเชื้อแบคทีเรียที่ไมใชออกซิเจน 1 ตู 
26 ตูควบคุมอุณหภูมิ 8 ตู 
27 ตูถายเชื้อแบบกรองอากาศไหลเวียนในแนวต้ัง 4 ตู 
28 ตูเขี่ยเชื้อ (Biohazard Safety Cabinet Class II)  1 ตู 
29 ตูดูดความชื้น 4 ตู 
30 เครื่องกรองแบคทีเรีย 2 ชุด 
31 เตาไฟฟาพรอมแมเหล็กคนสาร 4 เครื่อง 
32 ตูอบลมรอน 5 ตู 
33 เครื่องวัดความเค็ม 4 เครื่อง 
34 เครื่องเขยา 5  เครื่อง 
35 เครื่องทําแหงอุณหภูมิตํ่า 1 เครื่อง 
36 เครื่องวัดความขุน 8 เครื่อง 
37 ชุดกลองถายภาพ 1 ชุด 
38 เครื่องวัดดรรชนีหักเหของสารละลาย 4 เครื่อง 
39 เครื่องวัดคาความเปนกรดดางชนิดภาคสนาม 4 เครื่อง 
40 เครื่องวัดความเปนกรดดางชนิดต้ังโตะ 4 เครื่อง 
41 เครื่องวัดความเขมของการสองสวาง 4 เครื่อง 
42 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในสารละลายภาคสนาม 2 เครื่อง 
43 กลองสองทางไกลแบบ 2 ตา 20 เครื่อง 
44 ชุดปเปตสารละลายปริมาตรนอย 5 เครื่อง 
45 เครื่องวัดความเค็ม สภาพการนําไฟฟาและอุณหภูม ิ 1 เครื่อง 
46 อางลอยเน้ือเย่ือ 2 เครื่อง 
47 เครื่องใหความรอนสไลด 3 เครื่อง 
48 ตาขายแพลงคตอน 2 อัน 
49 เครื่องตัดเน้ือเย่ือพืชและสัตว 1 เครื่อง 
50 เครื่องยอยไนโตรเจน และกลั่นไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ 1 ชุด 
51 เครื่องหลอมพาราฟน 2 เครื่อง 
52 เครื่องลับมีดตัดเน้ือเย่ือ 1 เครื่อง 
53 เครื่องวัดความเร็วของกระแสนํ้า 1 เครื่อง 
54 หมอน่ึงความดันไอนํ้า 3  ใบ 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
55 เครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 
56 ตูแชแข็งอุณหภูมิตํ่า (40 

0
C) 1 ตู 

57 ตูอบไมโครเวฟ 1 ตู 
58 เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล  1 เครื่อง 
59 เครื่องชั่ง Triple Beam 5 ตัว 
60 เครื่องปดฝาแกวพลาสติก 1 เครื่อง 
61 เครื่องชั่งไฟฟาอยางละเอียด 4 ตําแหนง 3 เครื่อง 
62 เครื่องชั่งไฟฟาชนิด 2 ตําแหนง 3 เครื่อง 
63 เครื่องผสมโฮโมจิไนเซอร 1 เครื่อง 
64 ถังหมักไวนขนาด 80 ลิตร 1 ถัง 
65 ตูอบขนมปงแบบใชไฟฟา 1 ตู 
66 ตูอบขนมปงแบบใชแกส 1 ตู 
67 เครื่องปดฝาจีบแบบใชมือ 1 เครื่อง 
68 เครื่องผนึกสูญญากาศ 1 เครื่อง 
69 เครื่องซีลถุงพลาสติกแบบธรรมดา 1 เครื่อง 
70 เครื่อง PCR  1 เครื่อง 
71 ชุดเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส พรอมอานผล 1 ชุด 

 
 6.2  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
    ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการจดัซือ้
หนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียน    
การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากน้ีอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดจัดซื้อหนังสือดวย นอกจากน้ีทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
มีสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เชน หองสมุดคณะ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา และไดจัดหาเครื่องฉาย
ภาพโปรเจคเตอร เครื่องขยายเสียง และอุปกรณอื่น ๆ ตามความจําเปนอยางครบถวน ทันสมัยและมีสภาพ
พรอมใชงาน สําหรับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร คณะกรรมการหลักสูตรจะเสนอรายการจดัซือ้
เพิ่มเติมผานประธานโปรแกรมวิชาและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามปงบประมาณ 
 
 6.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับสํานักวิทยบริการฯ ศูนยวิทยาศาสตร และสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สํารวจความเพียงพอและความตองการหนังสือ ตํารา 
เอกสารอางอิง วารสารฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส วัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรของคณาจารยและ
นักศึกษาอยางสม่ําเสมอทุกปการศึกษา   มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนตอการ
ใหบริการทรัพยากร เพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติการ และมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอและ
ครบถวนของทรัพยากร และนําขอมูลไปใชสําหรับจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
มีเกณฑการประเมินดังน้ี คือ 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู   จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

(8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา  
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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เกณฑประเมิน 
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ีตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ี

ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมายและมีจํานวนตัวบงช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับ และตัวบงช้ีรวมในแตละป 
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หมวดที่  8   การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของหลกัสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การประชุมรวมของอาจารยในโปรกรมวิชา/สาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอ
คําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ
เรียนแตละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพฒันาการหรอืความ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกนั 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย 
 1.2.2 อาจารยผูสอนทราบผลการประเมินทางอินเตอรเน็ตผานระบบการบริการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 
2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใช

บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 
 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา (ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรน้ี หมวดที่ 7 ขอ 7 
และตามมาตรฐาน TQF  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
      4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

จากการรวบรวมขอมูลและการประเมินการสอนของอาจารย กรณีที่พบปญหาของรายวิชา สามารถ
ปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันที ซึ่งถือเปนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางของ
หลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเปนการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอโครงสรางของหลกัสตูร ซึง่จะทาํทกุ 

5 ป เมื่อครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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4.2.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมประเด็นขอเสนอแนะและปญหาที่จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 

  4.2.4 นําหลักสูตรที่ไดปรับปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ     
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ภาคผนวก  ก 
ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจัดการศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2555 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 

1. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 (1) เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหสอดคลองกบัทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสงัคมปจจบุันและขยาย
โลกทัศนของนักศึกษามากข้ึน 
 (2) เพื่อปรบัปรุงและเพิม่เติมรายวิชาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในการรักและพัฒนา
ทองถ่ิน 
 (3) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสามารถเลอืกเรียนรายวิชาที่สนใจและตองการพัฒนา 
 (4) เพื่อปรบัปรุงรายวิชาใหมจีํานวนหนวยกิตเทากันทกุรายวิชา (3 หนวยกิต) เพื่อความสะดวก
ในการบริหารวิชาการและการเลือกเรียนของนักศึกษา 
 (5) เพื่อปรับปรุงใหมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ 

1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 (1) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมรายวิชาใหสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีในปจจุบัน และสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ/
ผูใชบัณฑิตในตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (2) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมรายวิชาที่สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
 (3) เพื่อปรบัหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการ
ปฏิบัติภารกจิตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 (4) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสามารถเลือกเรียนรายวิชาเกี่ยวกับจุลชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจและตองการพัฒนา 
 (5) เพื่อปรับปรุงใหมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการและมุงเนนทักษะปฏิบัติ 

 (6) เพื่อผลิตบัณฑิตจุลชีววิทยาประยุกตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการของ
ชุมชน และมีความรูและเขาใจการเปลี่ยนแปลง แนวโนมของประเทศและสังคมโลก นําไปสูการพัฒนาตน 
สังคม และประเทศชาติอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
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ตารางสรุปการเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผล 
ของการ

เปลี่ยนแปลง 
1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

ปรับปรุง 
ป พ.ศ. 2559 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต)  
ชื่อยอ (ภาษาไทย)     : วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Applied 

Biology)  
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Applied Biology) 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต)  
ชื่อยอ (ภาษาไทย)      : วท.บ. (จุลชีววิทยาประยุกต)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Applied 

Microbiology)  
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Sc. (Applied Microbiology) 
 

เพ่ือให
สอดคลองกับ
กับความการ
ของตลาด 
แรงงาน 

3.ปรัชญาของหลักสูตร 
    เนนคุณธรรม นําความรูคูปฏิบัติทางชีววิทยาประยุกต นําพา
ทองถิ่นพัฒนา 

3.ปรัชญาของหลักสูตร 
  ปฏิบัติเชี่ยวชาญ วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําตลาดแรงงาน 
 

เพ่ือให
สอดคลองกับ
สาขาท่ีเปด
สอนและ
มาตรฐาน
วิชาการ/
วิชาชีพ 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   4.1 มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาชีววิทยาประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2 มีความสามารถในดานการคิดวิเคราะห และริเริ่มสราง
สราง โดยใชความรูและประสบการณในสาขาชีววิทยาประยุกตใน
การแกปญหาทํางานได 

4.3 มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย 
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สมัยใหม 

4.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิชาชีพ มีทักษะความความพรอมดานสังคมท่ีจําเปนตอการ
ทํางานและการใชชีวิตในอนาคต 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ 
เปนพลเมืองดีของสังคมทํางานรวมกับผู อ่ืนได และมีทักษะความ
พรอมดานสังคมท่ีจําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในอนาคต 
    4.2 มีความรู ความเขาใจ การคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคดาน
จุลชีววิทยาประยุกต สามารถนําไปประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาได 
 4.3 มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย 
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชปฏิบัติงานหรือ
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

 

     
 

เพ่ือให
สอดคลองกับ
ปรัชญาของ
หลักสูตร 
 
 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
นางสาวเสาวนิตย ชอบบุญ        ผูชวยศาสตราจารย 
นางสาวนิศากร วิทจิตสมบูรณ    อาจารย 
นางสาวปวีณา ดิกิจ       อาจารย 
นางสาววาสนา มูสา                อาจารย 
นางสาวสัลวา ตอป                 อาจารย 

      นางอัจฉรา  เพ่ิม                    อาจารย 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
นางอัจฉรา เพ่ิม       อาจารย 
นางสาวเสาวนิตย ชอบบุญ       ผูชวยศาสตราจารย 
นางสาวปวีณา ดิกิจ       อาจารย 
นางสาววาสนา มูสา                อาจารย 
นางสาวภวิกา มหาสวัสด์ิ          อาจารย 

เหมาะสมตาม
คุณวุฒิ
การศึกษา 

6. ระบบการจัดการศึกษา  
    แบบชั้นเรียน 

6. ระบบการจัดการศึกษา  
    แบบชั้นเรียน 

คงเดิม 

7. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

7. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
     ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

ปรับลด 
หนวยกิตตาม
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เหตุผล 
ของการ

เปลี่ยนแปลง 
นโยบาย
มหาวิทยาลัย 

8. โครงสรางหลักสูตร  
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา    30     หนวยกิต  

- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร           9     หนวยกิต  

- กลุมวิชามนุษยศาสตร                    6     หนวยกิต  

- กลุมวิชาสังคมศาสตร                     6     หนวยกิต  

- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร      9    หนวยกิต  
และเทคโนโลย ี 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. โครงสรางหลักสูตร  
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา     30     หนวยกิต  

- กลุมวิชาภาษาและ     ไมนอยกวา     12     หนวยกิต 
   การสื่อสาร             

 บังคับเรียน                        9     หนวยกิต 

 เลือกเรียน     ไมนอยกวา      3      หนวยกิต 

- กลุมวิชามนุษยศาสตรและ 
    สังคมศาสตร             ไมนอยกวา      9     หนวยกิต  

 บังคับเรียน                        3     หนวยกิต 

 เลือกเรียน      ไมนอยกวา      6     หนวยกิต 

- กลุมวิชาคณิตศาสตร    
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 
                                                9    หนวยกิต 

 บังคับเรียน                        3    หนวยกิต 

 เลือกเรียน     ไมนอยกวา       6    หนวยกิต 

เพ่ือให
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายใน
การจัดวิชา
ศึกษาท่ัวไป
และให
สอดคลองกับ
หลักเกณฑของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา     99    หนวยกิต  
     กลุมวิชาเนื้อหา                                 93    หนวยกิต 

- วิชาแกน                                    25   หนวยกิต 

- วิชาเอก เรียนไมนอยกวา                68    หนวยกิต 

 บังคับเรียน                              39    หนวยกิต  

 เลือกเรียน ไมนอยกวา                 21   หนวยกิต  

 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ            8   หนวยกิต 
     กลุมวิชาวิทยาการจัดการ                       6    หนวยกิต 
8.3 กลุมวิชาเลือกเสรี              ไมนอยกวา     6    หนวยกิต 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา     95     หนวยกิต  

- กลุมวิชาแกน                              26     หนวยกิต  

- กลุมวิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา     69    หนวยกิต 

 เฉพาะดานบังคับ                   47    หนวยกิต 

 เฉพาะดานเลือก  ไมนอยกวา     14    หนวยกิต  

  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       8     หนวยกิต 
 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวา       6    หนวยกิต 

เพ่ือให
สอดคลองกับ
ปรัชญาของ
หลักสูตร
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 
และความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

 

2. สาระในการปรับปรุงแกไข 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มีสาระการปรบัปรุงแกไขดังน้ี 

ระบุสวนที่ตองการปรับปรุงแกไขใหมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เชน ถาตองการเปดรายวิชา
ใหมเพิ่ม ตองระบุเลขประจํารายวิชา ช่ือวิชาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง
เรียนตอสัปดาห กลุมวิชาหรือหมวดวิชา และคําอธิบายรายวิชา เปนตน ตามตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวด
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 

Thai for Communication 
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยท้ังการฟง   

การพูด การอานและการเขียน ใหสามารถใชสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 

Thai for Communication 
พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง  

การพูด  การอาน  และการเขียน  ใหมีความรอบรูและ
สามารถใชภาษาสื่ อสารในชี วิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  และ
วัฒนธรรมไทย 

Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing, in Thai for the 
daily life communication appropriately in various 
Thai contexts. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ใ ห เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมย่ิงข้ึน 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
English for Communication 1 
การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือติดตอในสถานการณ
ตางๆ เพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน 
 

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน        3(3-0-6) 
English for Today’s World 
พัฒนาผู เรียนใหใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปน

เค ร่ือ งมือ ในการแสวงหาความ รูจ ากแหล ง ขอมู ล
สารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการศึกษาและการดํารงชีวิต
ในโลกปจจุบัน 

Develop learners in using English as a 
medium to access and retrieve information for 
education and daily life applications. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ใ ห เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมย่ิงข้ึน 

1500304  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 23(3-0-6) 
 English for Communication 2  
 การฝกทักษะและกลวิธีการอานรวมท้ังการ

เขียนขอความสั้น ๆ เพ่ือการสื่อสารและฝกทักษะดาน
การฟง การพูดเพ่ือใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น 

GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน      3(3-0-6) 
English at Work 
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของ

การทํางานและสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  
สมัครงาน สัมภาษณงานและบริบทอื่นๆของการทํางาน 

Practice English skills in work-related 
contexts. Make use of English for job seeking, job 
applying, job interviewing, and other work-
related contexts. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
แล ะภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
และป รับ คําอ ธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
และครอบคลุมย่ิงข้ึน 

1500310 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
        Chinese for Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน 
และการเขียนภาษาจีน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
สําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร3            (3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 เรียนรูระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษร

จี น ฝ ก ทั กษ ะฟ ง   พู ด   อ าน   เ ขี ยน ภ าษ า จี น ใ น
ชีวิตประจําวัน เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีนดวย
ตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหม พรอมท้ังเรียนรูและเขา
ใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 

Study and practice basic structure of Mandarin 
Chinese with an emphasis on developing listening, 
speaking, reading and writing skills with application to a 
number of familiar everyday topics. Enhance learner 
autonomy through technology. Learn about culture and 
develop inter cultural awareness. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ใ ห เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมย่ิงข้ึน 
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สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1500311 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการสื่อสาร3         (3-0-6) 
Japanese for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียนภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

GEL0305 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟง

และการพูดเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสราง
ความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน 

Study and practice skills in Japanese, focusing 
on listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Japanese 
cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ใ ห เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมย่ิงข้ึน 

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร3        (3-0-6) 
Malay for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียนภาษามาเลย โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
 

GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
Malay for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  

และการเขียน  โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการ
สื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม  เพ่ือการ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in Malay, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Malay 
cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ใ ห เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมย่ิงข้ึน 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
Korea for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
Korean for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
สําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in Korean, focusing on 
listening and speaking for daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และ
เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
Burmese for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  

และการเขียนภาษาพมา  โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
Burmese for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  

และการเขียนภาษาพมา  โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in Burmese, 
focusing on listening and speaking for daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และ
เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
Indonesian for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง การพูด  การอาน 

และการเขียน  โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับ
การสื่ อส าร  สอดแทรกบริบททางดาน วัฒนธรรม
อินโดนีเซีย  เพ่ือการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

Study and practice Skills in listening, 
speaking, reading and writing in Indonesian, 
focusing on listening and speaking for daily 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู 
ค ว า ม เ ข า ใ จ 
วัฒนธรรมและภาษา
ในกลุมอาเซียน 
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communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures.  

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1500305  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 
      Information for Study Skills and  
             Research 

 ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ แหลง
สารสนเทศในการศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัยและ
แหลงสารสนเทศอื่น ๆวิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาเพ่ือใชศึกษาคนควาดวยตนเองและวิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ี
เปนมาตรฐาน  

2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู          3(3-0-6) 

Information for Learning 
ความหมาย  ความสําคัญ  และความตองการ

สารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  
กลยุทธการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  การประเมิน
สารสนเทศ  การอางอิงและบรรณานุกรม  การนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรม
สารสนเทศ  

Meaning and significance of information, 
information sources, information resources, 
electronic information searching strategy, 
information evaluation, information ethics, citation 
and bibliography, information presentation in 
various forms. 

เปลี่ยนรหัส วิชา ชื่ อ
วิชา กลุมวิชาจากกลุม
วิชามนุษยศาสตรเปน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

1510313 ปรัชญาและศาสนา                 3(3-0-6) 
        Philosophy and Religions 

ความหมาย องคประกอบ ประเภท การ
วิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญา
ใหเห็นถึงความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญา
และศาสนา เขาใจคุณคาท่ีแทจริงของปรัชญาและศาสนา 
เรียนรูและเขาใจแนวคิดของปรัชญาและหลักคําสอนของ
ศาสนาตางๆ  สามารถนําหลักธรรมคําสอนของศาสนา
ดังกล าวมา ใช พัฒนาคุณภาพชี วิตในระดับ บุคคล  
ครอบครัว สังคม เพ่ือใหเกิดสันติภาพและสันติสุขใน
สังคม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา                  3(3-0-6) 
              Philosophy and Religions 

ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะห
ปญหาของปรัชญาและศาสนา  สาขาของปรัชญา  
ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและ
ศาสนา คุณคาท่ีแทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคํา
สอนของศาสนาตางๆ นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพ่ือใหเกิดสันติภาพ
และสันติสุข 

Analytical elements of philosophy 
and religions, the relations between philosophy 
and religions, the real value of philosophy and 
religions, teachings and philosophical concepts 
of different  school of philosophy and religions 
for peace of life and peaceful societies. 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุม
วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า
มนุษยศาสตรเปนกลุม
วิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และมี
ก ารป รับ คําอ ธิบาย
รายวิชาใหไดใจความ 
กระชับมากย่ิงข้ึน 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต                3(3-0-6) 
Aesthetic of Life 
ศาสตรทางความงาม ความหมายและขอ

แตกตางของสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร
เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น  ศาสตรทางการได
ยิน   และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  สูทัศนศิลป ศิลปะ
ดนตรี และศิลปะการแสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิง
คุณคา ระดับการรําลึก ความคุนเคย และ ความซาบซึ้ง 

 
 
 
 

GEH0403 มนุษยกับความงาม                  3(3-0-6) 
 Human and Aesthetics 
 แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม ง า ม เ บ้ื อ ง ต น  

องคประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  
การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

Concept and theory of beauty, 
aesthetic elements in painting, music and 
performing arts, beauty in daily life. 
 

ไดนําวิชาสุนทรียภาพ
ข อ ง ชี วิ ต แ ล ะ วิ ช า
ศิ ล ป ะ ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ม า
บูรณาการใหม แลว
เปลี่ยนรหัส วิชา ชื่ อ
วิชา กลุมวิชาจากกลุม
วิชามนุษยศาสตร เปน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
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2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 
 ศิ ล ป ะ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น   ร ส นิ ย ม  
องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสราง
และการตกแตง การนําเอาศิลปะ และการออกแบบมาใช
กับการแตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรือน การ
สื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 
2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

Human Behavior and Self  
Development 
ความหมาย แนวทาง และวิ ธีการศึกษา

พฤติกรรม สาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การเขาใจตนเอง 
และเขาใจผูอื่น ตลอดจนการพัฒนาตนใหมีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม การพัฒนา
พฤติกรรมในการทํางาน  และการเสริมสรางชีวิตใหเปน
สุข 

 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
      Human Behavior and Self- 
      Development 

 การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเอง
และผูอื่น  การพัฒนาตนดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม มี วินัยในตนเอง มีความ รับผิดชอบตอสังคม  
มีทักษะชี วิต  สํานึกในความเปนพลเมืองไทย สราง
สัมพันธท่ีดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยูรวมกัน 
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

The study of human behaviors, self-
realization and self-development, physical, 
mental,emotional and social Self-discipline, self 
and social responsibility with public mind, life-
skills, awareness of Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to work together 
efficiently and happily. 

เปลี่ยนรหัส วิชา ชื่ อ
วิชา กลุมวิชาจากกลุม
วิชามนุษยศาสตรเปน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

2500309  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง3(3-0-6) 
         Moral Principles Leading to Self  
             Sufficiency 

 ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมใน
การดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ การสรางศรัทธาและ
ปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา 
และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง    3(3-0-6) 
      Moral Principles Leading to self  
      Sufficiency 

 ความหมายและคุณคาของชีวิตหลักธรรมใน
การดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ การสรางศรัทธาและ
ปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา 
และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

Meaning of life, religious teachings for 
the wellness of life, mindedness and 
concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
กลุมวิชาจากกลุมวิชา
มนุษยศาสตรเปนกลุม
วิชามนุษยศาสตรและ
สั งคมศาสตร   และ
เ พ่ิ ม เ ติม คํ าอ ธิบ า ย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
2500302  วิถีไทย                             3(3-0-6)  
         Thai Living 

  ลั ก ษ ณะ ท่ั ว ไ ป  วิ วั ฒ นา ก ารและก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
สภาพปญหาสังคมและแนวทางแกไข แนวทางการ
ดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย  โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ      ภูมิปญญา
ชาวบานและทองถ่ิน การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอด
ถึงวิสัยทัศน ดานสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองการ

GEH0405  มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง         3(3-0-6) 
Man and Changing World 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย  โลก

ทัศนในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  เนนความ
เปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและ
กิจกรรม  จิตสาธารณะ  การดําเนินชี วิตบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

General knowledge about human and 
the world he lives in, visions for the changing 
world emphasizing Thainess, ways of thinking 

ไดนําวิชาวิถีไทย  วิชา
วิถีโลก  วิชามนุษยกับ
สิ่งแวดลอม  และวิชา
มนุ ษ ย กั บ สั ง ค ม ม า
บูรณการ แลวเปลี่ยน
รหัสวิชา  ชื่อวิชา กลุม
วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า
สังคมศาสตรเปนกลุม
วิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และมี
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ปกครอง and public minded activities based on the 
sufficiency economy philosophy. 

ก ารป รับ คําอ ธิบาย
รา ย วิ ช า ใ ห มี ค ว า ม
เหมาะสมย่ิงข้ึน 

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน       3(3-0-6) 
       Local Development Studies 

ความหมาย ความสําคัญ ความเชื่อมโยง และ
ความสัมพันธของทองถ่ิน การวิเคราะหเหตุปจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ สถานการณ ปญหา ในทองถ่ิน 
และแนวทางในการแกไขปองกันปญหา พัฒนาเหตุการณ
ใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่นและสังคมการ
ประยุกตความ รู เ พ่ือ เสนอแนวทางการแกปญหา
กรณีศึกษา 

GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา           3(3-0-6) 
 Songkhla Lake Basin Living 
 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ 

ระบบนิเวศ สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  
กรณีศึกษาโครงการพระราชดํา ริ   รวมท้ังสรางจิต
สาธารณะ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหนาท่ีพลเมือง 

History, physical characteristics, 
ecology, society, economy, cultures, and ways of 
life of Songkhla lake. A case study of Royal 
Project. Educate students to have public mind, 
virtues, ethics, and civic duties. 

นํารายวิชาการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินมา
บูรณาการใหม เพ่ือให
นักศึกษามีความเขาใจ 
และเรียนรู พ้ืนท่ีของ
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
และมีความ รู  ความ
เขาใจเกี่ยวกับหนาท่ี
ความเปนพลเมืองท่ีดี
ของสังคมและเขาใจ
ประชาธิปไตย 

2500310  กฎหมายในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
         Law in Daily Life 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความ 
สําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคมประเภทและท่ีมา
ของกฎหมาย หลักท่ัวไป อื่น ๆ ของกฎหมายหลัก
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Fundamental Law for Quality of Life  
 วิ วัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  

รัฐธรรมนูญและสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดาน
การปองกันการทุจริต  

 Evolution of the Law, human rights, 
constitutional Law and fundamental rights, 
emphasizing, on Laws related to student Life, 
and educate students to have virtue, morality, 
and corruption prevention.  

เปลี่ยนรหัส วิชา ชื่ อ
วิชา กลุมวิชาจากกลุม
วิชาสังคมศาสตรเปน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

2500311 อาเซียนศึกษา                  3(3-0-6) 
        ASEAN  Studies 

ศึกษาความเปนมา ความหลากหลายทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน พัฒนาการการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียน กลไก กฎบัตร ความรวมมือของ
ประเทศสมาชิกและเขตการคาเสรีอาเซียน อาเซียนใน
ปจจุบัน และประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียน ผลกระทบ ความพรอมและการปรับตัวของ
สังคมไทยในประชาคมอาเซียน 
 

GEH0409 วิถีอาเซียน                   3(3-0-6) 
        ASEAN Ways  

 พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน 
สถานภาพและบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแส
โลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ทิศ
ทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทามกลางกระแส
โลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

Development of ASEAN Community, its 
status and role in the current world in politic, 
economic, social and cultural dimensions, self-
adjustment of Thailand in ASEAN context and 
sustainable development. 

เปลี่ยนรหัส วิชา ชื่ อ
วิชา กลุมวิชาจากกลุม
วิชาสังคมศาสตรเปน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1000308  กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ               

  3(2-2-5) 
 Sports and Exercise for Health 
 หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการ

ออกกําลังกาย ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและการ

3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ     3(2-2-5)  

 Integrated Health Care  
 ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ  

การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการดานอาหาร  การออก
กําลังกาย  และการจัดการความเครียด  เพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดจนการแกไขความเชื่อท่ีผิดทางดาน

 
นํารายวิชากีฬาและ
การออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพมาบูรณาการ 
แลวเปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา และคําอธิบาย
ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ใ ห
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ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การประยุกตวิทยาศาสตร
การกีฬาในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ  การปฏิบัติท่ีเปนพ้ืนฐานในการเลนกีฬาและการ
ออกกําลังกายตามวิถีไทยและสากล 

สุขภาพ  
Definition and composition of wellness, 

integrated health care exercises and stress 
management, improvement of the quality of life 
and right views of wellness 

นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู 
ความเข าใจในเ ร่ือง
ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

4000306 การคิดและการตัดสินใจ            3(2-2-5) 
        Thinking and Decision Making 

กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิด
แบบตางๆ การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและ
การให เ หตุผล กระบวนการ ตัดสินใจและการใช
คณิตศาสตรเ พ่ือการแกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 
 

GES0501 วิเคราะหการคิด                   3(2-2-5) 
        Thinking Analysis 

 กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตรเพ่ือการ
ตัดสินใจ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหและ
นําเสนอขอมูล 

Thinking process, way of thinking, 
Mathematics decision making, information 
technology for data analysis and presentation. 

เปลี่ยนรหัส วิชา ชื่ อ
วิชา และคําอธิบาย
ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ใ ห
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู 
ค ว า ม เ ข า ใ จ  แ ล ะ
สามารถนําเทคโนโลยี
ม า ใ ช ใ น วิ เ ค ร า ะ ห
ขอมูลได 

4000307  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   3(2-2-5) 
          Information Technology for Life 

  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
คอมพิวเตอร ท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและ
สังคมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณคอมพิวเตอร
การประมวลผลขอมูลการจัดการและการใชงานขอมูล
การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกตการสืบคน
ขอมูลการแสวงหาความรูการสื่อสารขอมูลบนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูล
อื่นๆการเคารพกฎหมายและสิทธิทางปญญา 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี                    3(2-2-5) 
 Life and Technology 
 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจาก

เทคโนโล ยี ความมั่นคง จ ริยธรรม  และกฎหมาย
คอมพิวเตอร 

Technology in daily life, technology 
effects, security, ethics and computer laws. 

เปลี่ยนรหัส วิชา ชื่ อ
วิชา และคําอธิบาย
ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ใ ห
นัก ศึกษา  มีความ รู
ความเขาใจและรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปจจุบันและการใช
ส า ร ส น เ ท ศ ต า ม
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
จริยธรรม 

4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องตน   3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition 
 ความหมาย  ความสําคัญของอาหารและ

โภชนาการตอสุขภาพ  อาหารหลัก  5  หมู  สารอาหาร  
ขอปฏิบัติการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนไทย  
ภาวะโภชนาการ ความตองการพลังงานและสารอาหาร
ของรางกาย การเลือกซื้ออาหาร หลักในการประกอบ
อาหารพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน     3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition 
 อาหารและโภชนาการ  ความตองการพลังงาน

และสารอาหารของรางกาย  ภาวะโภชนาการ  การ
บริโภคอาหารเ พ่ือสุขภาพท่ี ดี   สภาวะอาหารและ
โภชนาการในปจจุบัน 

Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for wellness, 
situation of food and nutrition. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมี
ก ารป รับ คําอ ธิบาย
รา ย วิ ช า ใ ห มี ค ว า ม
เหมาะสมย่ิงข้ึน 

4000316 สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Environment in Daily Life 

ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวัน ดานน้ํา อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสีย
อันตราย พลังงาน การอนุรักษ และเทคโนโลยีดาน
สิ่งแวดลอม ท่ีเกี่ยวของกับชีวิต การปองกันผลกระทบ 
และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                  3(3-0-6) 
 Life and Environment 
 ความ รู เ กี่ ย วกั บสิ่ ง แวดล อมและมล พิษ

สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันรวมถึงการอนุ รักษและ
เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการปองกันและควบคุม
มลพิษความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต
หลักการอนุรักษพลังงานการศึกษาวิทยาศาสตรโลกท้ัง
ระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือนําไปสูแนว
ทางการวิเคราะหสังเคราะหเชื่อมโยงไปใชประโยชนไดใน
ชีวิตจริง  

Knowledge of environment in daily life, 
environmental preservation and technologies for 

เปลี่ยนรหัส วิชา ชื่ อ
วิชา และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
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the prevention and control of pollution, 
relations between energy and life, principle of 
energy conservation, Earth and Nature System, 
environmental changes and natural disasters, 
environmental solutions in real life. 

4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต            3(3-0-6) 
 Agriculture for Quality of Life 

ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน 
การใชความรูทางการเกษตร ท้ังการปลูก เลี้ยงสัตว 
ประมง และการแปรรูปเพ่ือผลิตอาหารคุณภาพ เพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม เละเพ่ือนันทนาการ มีความเขาใจ
ในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ี
ปลอดภัยเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

GES0601 เกษตรเพือ่ชีวิต                   3(3-0-6) 
        Agriculture for Life 

การเกษตรในชี วิตประจํา วัน  เกษตรเ พ่ือ
นันทนาการ เกษตรปลอดภัย และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

Agriculture in daily life, agriculture for recreation, 
safe agriculture, revolution in agricultural technology. 

เปลี่ยนรหัส วิชา ชื่ อ
วิชา และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน           3(2-2-5) 
 Jobs on a Daily Basis 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือชาง

พ้ืนฐาน  การบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาภายใน
บานและสํานักงานระบบสุขภัณฑ  ระบบแสงสวาง  การ
ตอวัสดุ และการเพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือใช 

Study and practice on the use of basic 
hand tools, the maintenance of electrical 
equipments in the home and office, the sanitary 
system, the lighting system, the materials 
linkage, and the value-added materials. 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม 
ความเขาใจเกี่ยวกับ
เ ค ร่ื อ ง มื อ ช า ง แล ะ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสม 

 

2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน       
95 หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

สําหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2559 ในหมวดวิชาเฉพาะมีการจัดกลุมวิชาเน้ือหาใหม โดยมี
รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรดังน้ี 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต  
          -กลุมวิชาแกน        26  หนวยกิต 
          -กลุมวิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา 69  หนวยกิต 

 วิชาเฉพาะดานบังคับ    47  หนวยกิต 

 วิชาเฉพาะดานเลือก  ไมนอยกวา 14  หนวยกิต 

 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    8   หนวยกิต 
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2.2.1 กลุมวิชาแกน 

                             หลักสูตรเดิมทั้งสองวิชาเอกคือ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  กําหนดวิชาแกนไว
ไมนอยกวา 25 หนวยกิต  หลักสูตรใหมมีการบูรณาการทั้งสองศาสตรเขาดวยกัน  กําหนดวิชาแกนไมนอยกวา 
26  หนวยกิต  

    2.2.1.1 รายวิชาที่ยายกลุม 

         จุลชีววิทยา และปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

    2.2.1.2 รายวิชาที่ยกเลิก  

          รายวิชาสถิติทางชีววิทยา หลักสถิติ และแคลคูลัส 2 

    2.2.1.3 รายวิชาปรับปรุง 

      ไดมีการเปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนช่ือวิชา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษเพื่อสรางระบบใหม สะดวกตอการจัดแผนการเรียน ดังตาราง
เปรียบเทียบหลักสูตร (ภาคผนวก ค) 

                          2.2.1.4 รายวิชาใหม  

        ไมม ี  
 
          2.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
 

          2.2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ 

                     หลักสูตรเดิมทั้งสองวิชาเอกคือ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  กําหนด
วิชาบังคับไวไมนอยกวา 39 หนวยกิต  หลักสูตรใหม มีการบูรณาการทั้งสองศาสตรเขาดวยกัน  กําหนดวิชา
เฉพาะดานบังคับเรียนไมนอยกวา 47 หนวยกิต  

                  1) รายวิชาที่ยายกลุม 

              (1) วิชาเฉพาะดานบังคับมาเปนวิชาเลอืก คือ รายวิชาชีวสารสนเทศ
ศาสตรเบื้องตน ไวรัสวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม  

               (2) วิชาเฉพาะดานเลือกมาเปนวิชาเฉพาะดานบังคับ คือ รายวิชา 
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม และจุลชีววิทยาทางอาหาร 

          2) รายวิชาที่ยกเลิก  

            (1) รายวิชานิเวศพื้นฐาน เทคโนโลยีของยีน แคลคูลัส 2  
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2      
วิจัยทางจลุชีววิทยา สัมมนาทางจลุชีววิทยา วิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ และสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

            (2) กลุมวิชาวิทยาการจัดการ คือ รายวิชาการเปนผูประกอบการและ
รายวิชาเศรษฐศาสตรทั่วไป  
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         3) รายวิชาปรับปรุง 

ไดมีการเปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนช่ือรายวิชา และปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา เพิ่มคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ เพื่อสรางระบบใหม สะดวกตอการจัดแผนการเรียน  

         4) รายวิชาใหม 

              (1) รายวิชาสถิติสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต จรรยาบรรณนักวิจัยและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต 
เครื่องมือทางจุลชีววิทยาประยุกต วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต วิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต และ
ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต  

              (2) กลุมวิชาวิทยาการจดัการ (รายวิชาเฉพาะดานบังคับ) คือ รายวิชาการ
สรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ  

 

      2.2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก 

         หลักสูตรเดิมทั้งสองวิชาเอกคือ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  กําหนดวิชา
เลือกไวไมนอยกวา 21 หนวยกิต  หลักสูตรใหม มีการบูรณาการทั้งสองศาสตรเขาดวยกัน  กําหนดวิชาเลือกไม
นอยกวา 14 หนวยกิต  

         1) รายวิชาที่ยายกลุม 

           (1) วิชาเอกบังคับมาเปนวิชาเฉพาะดานเลอืก คือ รายวิชาชีวสารสนเทศ
ศาสตรเบื้องตน เทคโนโลยีของยีน และเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม 

           (2) วิชาเอกเลือกมาเปนวิชาเฉพาะดานบงัคับ คือ รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม จลุชีววิทยาสิ่งแวดลอม และจลุชีววิทยาทางอาหาร 

       2) รายวิชาที่ยกเลิก  

     รายวิชาแบคทีเรียกอโรค นิเวศวิทยาของจุลินทรีย อนุกรมวิธานของจุลินทรีย 
จุลชีววิทยาดานสาธารณสุข เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร หลักการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ และภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยาประยุกต 

  3) รายวิชาปรับปรุง 

      ไดมีการเปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนช่ือรายวิชา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
เพิ่มคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ  เพื่อสรางระบบใหม สะดวกตอการจัดแผนการเรียน  

  4) รายวิชาใหม 

          รายวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย การจําแนกแบคทีเรีย ภาษาอังกฤษสําหรับ
จุลชีววิทยาประยุกต  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน สารตานจุลชีพจาก
ธรรมชาติ เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช เครื่องมือทางจุลชีววิทยาประยุกต และหลักการควบคุมคุณภาพและ
ประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม 
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 2.2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

วิชาประสบการณภาคสนาม เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวนคาบ ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา ภาษาไทย และเพิ่มคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

         1) รายวิชาที่ยายกลุม 

          ไมม ี

       2) รายวิชาที่ยกเลิก  

     การเตรียมฝกประสบการณทางจุลชีววิทยา การเตรียมฝกประสบการณทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ การฝกประสบการณทางจุลชีววิทยา และการฝกประสบการณทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

  3) รายวิชาปรับปรุง 

     การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา 

  4) รายวิชาใหม 

          การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยาประยุกต และการฝก
ประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยาประยุกต              
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ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 
เรียนไมนอยกวา 93 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 
เรียนไมนอยกวา 95 หนวยกิต 

 

1. กลุมวิชาเนื้อหา  
   1.1 วิชาแกน 25 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาแกน 26 หนวยกิต  

4131005 ฟสิกสพื้นฐาน                  3(3-0-6) 
 Fundamental Physics 
 กา ร วั ด และหน วยการ วั ดทั้ ง ร ะบบ

มาตรฐานนานาชาติ และระบบการคา ความแมนยํา
ในการวัด ลักษณะปริมาณทางฟสิกส การเคล่ือนที่
แบบต าง ๆ  ทั้ ง เชิ ง เส นและเชิ ง มุม  มวลและ
โมเมนตัม กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง 
เครื่องกลแบบตาง ๆ งาน กําลังและพลังงาน กฎ
การอนุรักษ พลังงานและโมเมนตัม โดยเนนที่
เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและวิชาชีพของแตละ
สาขาวิชาชีพ 

4131007  ฟสิกสพื้นฐาน               3(3-0-6) 
              Fundamental Physics 

เวกเตอร จลนศาสตร พลศาสตร งาน
และพลังงาน การส่ันและคล่ืน เสียง กลศาสตร
ของ ไหล อุณหพลศาสตร  สนามไฟฟาและ
สนามแม เห ล็ก ฟ สิกสยุ คใหม  เพื่อ นํา ไป ใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันและวิชาชีพของผูเรียน
แตละสาขา 

Vector, kinematics, dynamics, 
work and energy, vibration and wave, 
acoustics, fluid mechanics, 
thermodynamics, electric field and 
magnetic field and modern physics. All 
topics are useful for daily life and for 
learner’s respective discipline 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 
 

4131006 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน      1(0-3-2) 
 Fundamental Physics Laboratory 
 ปฏิบัติการ การวัด โดยใชเครื่องมือวัด

พื้นฐานในทางฟสิกส และเครื่องมือประยุกตที่อาศัย
หลักทางฟสิกส ปฏิบัติการทดลองการเคล่ือนที่แบบ
ตาง ๆ กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง 
เครื่องกลแบบตาง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือการทดลอง
จากหองปฏิบัติการ หรือที่ประดิษฐขึ้นเองตามความ
เหมาะสม 

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน       1(0-3-2) 
             Fundamental Physics Laboratory 

 ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น : 

4131007  ฟสิกสพื้นฐาน หรือเรียนควบคูกัน 

  ป ฏิ บั ติ ก า ร ซ่ึ ง เ น น ใ น เ น้ื อ ห า ที่
สอดคลองกับรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน    ไมต่ํากวา 
10 การทดลอง 

Experiment emphasizing on the 
context of the subject of Fundamental 
Physics, including at least 10 experiments  

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

4211101  เคมี 1                           3(3-0-6) 
  Chemistry I 
   หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร    

โครงสรางอะตอม    ตารางธาตุพันธะเคมีเบื้องตน
เคมีอินทรียเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ กาซ     
ของเหลว สารละลาย ของแข็ง 

4211107  เคมี 1                        3(3-0-6) 
  Chemistry I 
  หลักพื้ นฐานทาง เค มี  โครงสร าง

อะตอม ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องตน เคมี

อินทรี ย เบื้ องตน  ปริ มาณสารสัมพันธ  แก ส 

ของเหลว สารละลาย ของแข็ง 

 

-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
Fundamentals of Chemistry: 

atomic structures, periodic table of 

elements, principles of chemical bonding, 

principles of organic chemistry, 

stoichiometry, gases, liquids, solutions 

and solids 

4211102 ปฏิบัติการเคมี 1               1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory I 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคเบื้องตนในการ

ปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี  
เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสาร
แบบ  ตาง ๆ เชน การกรอง การตกผลึก การกล่ัน 
การใชตัวทําละลาย และโครมาโทกราฟการทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย  และการ
เตรียมสารละลาย 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1             1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory I 
 ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น : 

4211107  เคมี 1 หรือเรียนควบคูกัน 

เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี 

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการ

ใชเครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบ    

ตาง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การ

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร และการ

เตรียมสารละลาย 

Basic Techniques in Chemistry 

Laboratory: chemical safety in laboratory, 

use of basic instruments, separation 

techniques, solvent extraction, paper 

chromatography, physical properties 

analysis of chemicals and preparation of 

solutions 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

 

4211103  เคมี 2                           3(3-0-6) 
  Chemistry II 

จลนพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลของ
ไอออน เทอรโมไดนามิกส เคมีไฟฟาเบื้องตนเคมี
นิวเคลียร  และเคมีส่ิงแวดลอม   

4211109 เคมี 2                         3(3-0-6) 
 Chemistry II 
 ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น : 

4211101 เคมี 1 

 จลนพลศาสตรเคมี เทอรโมไดนามิกส 
เคมีนิวเคลียร สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก และ
เคมีไฟฟาเบื้องตน  

Chemical kinetics, 
thermodynamics, nuclear chemistry, 
chemical equilibria, ionic equilibria and 
fundamentals of electrochemistry 

 
 
 

-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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เปล่ียนแปลง 
4211104  ปฏิบัติการเคมี 2              1(0-3-2) 

  Chemistry Laboratory II 
ปฏิบัติการเก่ียวกับกฎอัตราและคาคงที่

อัตราของปฏิกิริยาการหาอันดับของปฏิกิริยา สมดุล
เคมีเทคนิคการไทเทรตสมดุลไอออนิก สารละลาย
บัพเฟอรการหา pH ของสารละลายโดยใชอินดิเคเตอร 
เอนทาลปของปฏิกิริยากรดแกและเบสแกการหา
สัมประสิทธ์ิการขยายตัวของแกสเซลลไฟฟาเคมี
และศักยไฟฟารีดักชัน 

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2             1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory II 
 ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น : 

4211107 เคมี 1 4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 

4211109 เคมี 2 หรือเรียนควบคูกัน 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับอันดับและคาคงที่
อัตราของปฏิ กิ ริยา ความรอนของปฏิ กิริย า 
คาคงที่ของแกส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก พีเอช
ของสารละลาย สารละลายบัพเฟอร เทคนิคการ
ไทเทรต เซลลกัลวานิกและศักยไฟฟาของเซลล 
เซลลอิเล็กโทรไลต 

Laboratories about order and 
rate constant of reaction. Topics include 
heat of reaction, gas constant, chemical 
equilibria,  ionic equilibria, pH of solution, 
buffer solution, titration techniques, 
galvanic cell and cell potential and 
electrolytic cell 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

 

4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน                3(3-0-6) 
 Fundamental Biology 
 คุณสมบัติของ ส่ิ ง มีชี วิต  กําเ นิดชี วิต 

สารประกอบเคมีในส่ิงชี วิต เซลล เ น้ือเยื่อ การ
เจริญเติบโต การทํางานของระบบตาง ๆ พันธุ
ศาสตร พฤติกรรมและการปรับตัว การจําแนก
ประเภทส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน             3(3-0-6) 
             Fundamental Biology  

 วิธีการทางวิทยาศาสตร คุณสมบัติของ
ส่ิงมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลล 
การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหดวยแสง 
โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว พันธุศาสตร 
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การจําแนกประเภท
ส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methods, properties of 
organism, chemical substance in organism, 
cell, cellular respiration, photosynthesis, 
structure and function of plants and 
animals, genetics, natural selection, 
classification of organism, ecology and 
behavior 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชาใหได
ใจความที่ชัดเจน
ขึ้น และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณ
ปจจุบัน 

 

4331106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน           1(0-3-2) 
             Fundamental Biology  Laboratory 

  กลองจุลทรรศน  สารประกอบเคมีใน
ส่ิงมีชีวิต เซลล การแบงเซลล เน้ือเยื่อ การทํางาน
ของระบบตาง ๆ พฤติกรรมและการปรับตัว การ
จําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน             1(0-3-2) 
  Fundamental Biology Laboratory  
  ร า ย วิ ช าที่ ต อ ง เ รี ย น ม าก อ น   : 

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน หรือเรียนควบคูกัน 
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ วิ ธี ก า ร ท า ง

วิทยาศาสตร กลองจุลทรรศน สารเคมีในส่ิงมีชีวิต 

เซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหดวย

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชาให
สอดคลองกับ
รายวิชาทฤษฎ ี
และเพิ่ม
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เปล่ียนแปลง 
แสง เน้ือเยื่อพืชและสัตว การแบงเซลล การจําแนก

ประเภทส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศและพฤติกรรม 

Laboratory of scientific methods, 

microscope, chemical substance in 

organism, cell, cellular respiration, 

photosynthesis, plant and animal tissues, 

cell division, classification of organism, 

ecosystem and behavior 

คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณ
ปจจุบัน 

 

4342102 จุลชีววิทยา                   3(3-0-6)                                  
             Microbiology 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331101 
ชีววิทยา 1 และ4331103 ชีววิทยา 2 หรือ 4331105 
ชีววิทยาพื้นฐาน 
                 พื้นฐานทางจุลชีววิทยา ไดแก ประวัติ
ความเปนมา กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่
ของเซลล การเพาะเล้ียงจุลินทรีย  การเจริญและ 
เมแทบอลิซึม พันธุกรรมของจุลินทรียและการ
ประยุกตใช การจําแนกประเภทของจุลินทรีย จุล
ชีววิทยาส่ิงแวดลอมและการประยุกตใช  โรคและการ
ติดเชื้อ  วิทยาภูมิคุมกัน 

4362101  จุลชีววิทยา                             3(3-0-6)             
                Microbiology 
                 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4331109 
ชีววิทยา 2 หรือ 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 

ประวัติความเปนมา กลองจุลทรรศน 
โครงสรางและหนาที่ของเซลล เทคนิคพื้นฐานสําหรับ
ศึกษาจุลินทรีย สารอาหาร การเพาะเล้ียง การเจริญและ
เมแทบอลิ ซึ ม พั นธุ กรรมของจุ ลิ นทรี ย และ              
การประยุกตใช การจําแนกประเภทของจุลินทรีย       
จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอมและการประยุกตใช การควบคุม
โรคและการติดเชื้อ และระบบภูมิคุมกัน 

The historical foundations of 
microbiology, microscopes,  the structures and 
function of microbial cells, fundamental microbial 
techniques, nutrition, cultivation, growth and 
metabolisms of microorganisms, microbial 
genetics and applications, the classification of 
microbes, microbial environmental and 
applications,  disease controls and  infections,  
and immune system 

- คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยให
ชัดเจนและ
ครอบคลุมเน้ือหา
มากขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
-เปล่ียนรหัสและ
ชื่อวิชา  
 

4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา           1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 

จุลชีววิทยา หรือเรียนควบคูกัน 
 วิธีใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย 

เทคนิคการทําปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารสําหรับเล้ียง
จุลินทรียการศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรียเทคนิค
การแยกเชื้อบริสุทธ์ิ  การวินิจฉัยจุลินทรียเบื้องตน การ
ควบคุมจุลินทรีย การตรวจหาจุลินทรียในอาหาร นํ้า 
และดิน 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา             1(0-3-2)
 Microbiological Laboratory 

ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม าก อ น  : 
4362101 จุลชีววิทยา หรือเรียนพรอมกัน 

ปฏิบัติ การ จุลชี ว วิทยาเนน เทค นิค
พื้นฐานที่สําคัญของการศึกษาทางจุลชีววิทยา 

Microbiology experiments, 
emphasis is placed upon basic techniques 
necessary to microbiological study 
  

-เปล่ียนรหัสและ
ชื่อวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยให
สอดคลองกับ
ทฤษฎ ีและ
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน  
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เปล่ียนแปลง 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ  

4333108 สถิติทางชีววิทยา              3(2-3-6) 
             Statistics for Biology 

 ขั้นตอนการใชสถิติและการวางแผนการ
วิจัยทางชีวภาพ การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล
ทางชีวภาพดวยวิธีการทางสถิติ  เชน  สถิติเชิ ง
พ ร ร ณ นา   อั ต ร า ส วนแ ละค ว ามน า จะ เ ป น          
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร  
สหสัมพันธ  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนและ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีปจจัยเดียวและ
หลายปจจัย การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
แฟคทอเรียลและสปลิตพลอต และการประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิจัยทางชีวภาพ
และการศึกษาภาคสนาม 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-เรียนรายวิชา
สถิติทางจุล
ชีววิทยาประยุกต
ที่มีเน้ือหาตรงกับ
สาขาที่เรียน
โดยตรง 
 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน               3(3-0-6) 
   Fundamental Mathematics 

ระบบจํานวนจริง ฟงกชันและกราฟ ฟงกชัน
พีชคณิต ฟงกชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห  ลําดับ
และอนุกรม 

4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน             3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics 
  ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธและ

ฟงกชัน ฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย เรขาคณิต
วิเคราะห ลําดับและอนุกรม 

Real number system, relations and 
functions, algebraic functions, 
transcendental functions, geometric 
analysis, sequences and series  

-ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชาและเพิ่ม

คําอธิบาย

รายวิชาเปน

ภาษาอังกฤษ 

4571401 แคลคูลัส 1                    3(3-0-6)  
             Calculus I 

 อนุกรมอนันตฟงกชันหลายตัวแปรลิมิต
และความตอ เ น่ืองของฟ งก ชั นหลายตั วแปร  
อนุพันธยอยสมการเชิงอนุพันธ 

4571411 แคลคูลัส 1                 3(3-0-6) 
 Calculus I 
 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน 

อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 
ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

Limits and continuity of 
functions, derivatives of single variable 
function and applications, and integrals of 
single variable function and applications 

-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

 

4571402 แคลคูลัส 2                    3(3-0-6) 
             Calculus II 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4571401 
แคลคูลัส 1  

 สมการอิงตัวแปรเสริม ปริพันธ จํากัด 
เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตใชปริพันธ จํากัด

 -ยกเลิกรายวิชา 
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เปล่ียนแปลง 
เขต อนุพันธ ปริพันธของฟงกชันในเชิงพิกัดขั้ว 
ปริพันธไมตรงแบบหลักเกณฑ โลปตาล ลําดับและ
อนุกรมกําลัง 
4581101 หลักสถิติ                        3(3-0-6) 
              Principles of  Statistic 

  ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและ
ประโยชนของสถิติ ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการ
ตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน การแจก
แจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่ สําคัญ การ
ประมาณค า  การทดสอบสมมติ ฐ าน การหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและการพยากรณ
เบื้องตนและการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 -ยกเลิกรายวิชา  

1.1 กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ 39 หนวยกิต 2. วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ       47 หนวยกิต 

 

4212505 เคมีอินทรียพื้นฐาน          3(3-0-6) 

               Fundamental Organic Chemistry  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4211101 

เคมี 1 และ4211105 เคมีพื้นฐาน 

 ความรู เบื ้องตนเ กี่ยวกับเคมีอินทรีย  
ไฮบริไดเซชันของคารบอนพันธะในสารประกอบ
อินทรียสเตอริโอเคมี การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญ
ของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอโรมาติ ก
ไฮโดรคารบอนและสารประกอบอินทรียที่ มีหมู
ฟงกชันตาง ๆ เชน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล ฟนอล       
อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ  
และเอมีน   

4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน          3(3-0-6) 
 Fundamental Organic 
 Chemistry 
 ร า ย วิ ช าที่ ต อ ง เ รี ย น ม าก อ น  : 

4211111 เคมีพื้นฐาน หรือ 4211107 เคมี 1 
 หลักการพื้นฐานเก่ียวกับโครงสรางและสมบัติ

ทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยาอินทรีย   การเรียกชื่อ การเตรียม
และปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของสารประกอบ ไฮโดรคารบอน 
แอโรมาติ กไ ฮ โ ด ร ค าร บ อน  แอลคิ ล เ ฮ ไ ลด 
แอลกอฮอล  ฟนอล อีเธอร เอมีน แอลดีไฮด       
คีโตน และกรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ 

 Fundamentals of structure and 
general properties; types of organic 
reactions; nomenclature; preparations 
and important chemical reactions of 
hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, 
alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, 
amines, aldehydes, ketones, and 
carboxylic acids and derivative 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

 

 

4212506 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน       1(0-3-2) 
   Fundamental Organic Chemistry Laboratory 
  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4211101 เคมี 1 

หรือ 4211105 เคมีพื้นฐาน และ  4212505 เคมี
อินทรียพื้นฐานหรือเรียนควบคูกัน 

  เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป การตกผลึก การกล่ัน 

การสกัด และโครมาโทกราฟ การทดสอบการละลายและหมู

4212512  ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน    1(0-3-2) 
 Fundamental Organic Chemistry 
 Laboratory 
ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น  : 

4211107 เคมี 1  4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 
หรือ 4211111 เคมีพื้นฐาน 4211112 
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  4212511 เคมีอินทรีย

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 



 132มคอ. 2 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

ฟงกชัน การทดสอบคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน พื้นฐาน หรือควบคูกัน 
เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป ที่สอดคลองกับ

รายวิชาเคมีอินทรียพื้นฐาน 
General laboratory techniques 

corresponding fundamental organic 
chemistry 

 

4213301 ชีวเคมี                           3(2-3-6) 
    Biochemistry 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4212501 
เคมีอินทรีย 1 หรือ 4212505 เคมีอินทรียพื้นฐาน 

 จุดเริ่มตนของชีวิต นํ้าสมบัติ หนาที่ของ
ชีวโมเลกุล เอนไซม และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม 
และการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม 

4213303 ชีวเคมี                        3(3-0-6)   
             Biochemistry 

 ร า ย วิ ช าที่ ต อ ง เ รี ย น ม าก อ น  : 
4212509 เคมีอินทรีย 2  หรือ 4212511 เคมี
อินทรียพื้นฐาน 

 จุดเริ่มตนของชี วิต นํ้า โครงสราง 
สมบัติ  และหนาที่ ของชี วโม เล กุล เอนไซม         
ชี ว พ ลั ง ง า น  เ ม แ ท บ อ ลิ ซึ ม  ก า ร ค ว บ คุ ม          
การแสดงออกทางพันธุกรรม และหลักการทาง
พันธุวิศวกรรมเบื้องตน 

Origin of life, water, structure, 
properties and role of biomolecule, 
enzyme, bio-energy, metabolism, gene 
expression controlling and basic principles 
of genetic engineering 

-เปล่ียนรหัสวิชา   
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

4213302 ปฏิบัติการชีวเคมี               1(0-3-2) 
             Biochemistry Laboratory 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4213301 
ชีวเคมี หรือ เรียนควบคูกัน 

 ปฏิบั ติการเตรียมสารละลายบัพเฟอร   
การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของ  
คาร โบ ไฮ เดรท ลิ พิ คกรดอะ มิ โนและ โปรตี น   
จลนพลศาสตรของเอนไซมและกลไกในกระบวนการเม
แทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี            1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4212509 
เคมีอินทรีย 2, 4212510  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 
หรือ 4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน  4212512 
ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน และ 4213303  
ชีวเคมีหรือเรียน ควบคูกัน 

 ก า ร เ ต รี ย มสาร ละล ายบั ฟ เ ฟอ ร        
การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี
ของคารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโน และโปรตีน 
จลนพลศ าสต ร ข อ ง เ อน ไซ ม แ ละกล ไก ใ น
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

 Buffer solution preparation, 
investigations of physical and chemical 
properties of carbohydrate, lipid, amino 
acid and protein; kinetics of enzyme and 
mechanism of carbohydrate metabolism 

 
 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-เปล่ียนรายวิชาที่
เรียนมากอน  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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เปล่ียนแปลง 
4333106 นิเวศวิทยาพื้นฐาน             3(2-3-6) 

 Fundamental Ecology 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105 

ชีววิทยาพื้นฐาน หรือ 4331106  ปฏิบัติการชีววิทยา
พื้นฐาน 

 การศึกษาระบบนิเวศ พลังงาน ปจจัย
จํากัดวัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน   การเปล่ียนแปลง
แทนที่ การกระจาย มลพิษ ชีววิทยาการอนุรักษ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การใชทฤษฎีทาง
นิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม ปฏิบัติ
การศึกษาระบบนิเวศแบบตาง  ๆการพึ่งพาตอกันระหวาง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต และส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม ปจจัย
ทางสภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพลตอส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศบก
และนํ้า และการศึกษาภาคสนาม 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาเรียน
วิชาเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอมแทน 
โดยที่เน้ือหา
รายวิชาเก่ียวของ
กับจุลินทรียและ
การประยุกตใช
งาน 

4342001  ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยาประยุกต 3(3-0-6) 
            English for Applied Biology  

 พ ัฒน าท ัก ษะ การ ใ ช ภ าษ าอ ัง กฤ ษ 
ประกอบดวย ทักษะการฟงการพูดการอานและการ
เขียน รวมทั้งมีความรูเก่ียวกับศัพททางวิทยาศาสตร 
โดยเฉพาะดานจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
โดยศึกษาจากบทความวิจัยหรือ เอกสารทาง
วิทยาศาสตร 

4362001 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต 
                                                                      2(2-0-4) 
               English for Applied Microbiology  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4362101        
จุลชีววิทยา และ 4362101 ปฏิบัติการจุลชีววทิยา 

ศึกษาสวนประกอบ เทคนิคการอาน การ
ตีความจากภาพและกราฟ และคําศัพททางจุล
ชีววิทยาประยุกต หลักการเขียนบทความทาง
วิชาการ และการนําเสนอทางดานจุลชีววิทยา
ประยุกต 

 A study of contents,  reading 
skills, interpretation from figures and 
graphs, vocabularies in applied 
microbiology, research journal writing 
skills, and presentation in applied 
microbiology 

-รายวิชาใหมที่
เนนเน้ือหา
บทความวิจัย
ตีพิมพทางดาน
จุลชีววิทยาและ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ
เตรียมเขาสู
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

4352101  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน               3(2-3-6) 
            Introduction to Biotechnology  
                รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4331101 
ชีววิทยา 1 และ 4331103 ชีววิทยา 2 หรือ 4331105 
ชีววิทยาพื้นฐาน 
                เซลล  และกระบวนการทางชีววิทยาของ
ส่ิงมีชีวิต  การเพาะเล้ียงเซลล การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  การ
นําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในทาง
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และทางการแพทย การศึกษา
ภาคสนาม 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาเรียน
วิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพและวิชา
ปฏิบัติการ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
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เปล่ียนแปลง 
4352102  เทคโนโลยีชีวภาพ 1                        3(3-0-6) 
            Biotechnology I  
                รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4331101 
ชีววิทยา 1 และ 4331103 ชีววิทยา 2 หรือ 4331105 
ชีววิทยาพื้นฐาน 
    หลักการ  ความหมาย  และวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี ชี วภาพ จุ ลิ นทรี ย ที่ เ ก่ี ย วข อง กั บ
เทคโนโลยีชีวภาพ การคัดเลือก การเก็บรักษา เทคนิคการ 
เพาะเล้ียง และผลิตภัณฑที่สําคัญ พันธุวิศวกรรม ความรู
พื้นฐานของชีวโมเลกุล การผลิต  การใช และการเตรียมชีว
โมเลกุลใหบริสุทธ์ิ  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การ
ออกแบบการทํ างานและการควบคุ มถั งหมั ก 
เทคโนโลยีชีวภาพที่ เก่ียวกับการใช จุลินทรียที่ เปน
ประโยชน 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาเรียน
วิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ  

4352103  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1         1(0-3-2) 
            Biotechnology Laboratory I  
                รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  4352102  
เทคโนโลยีชีวภาพ 1  หรือ เรียนควบคูกัน 
            การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาเรียน
วิชาปฏิบัติการ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

4352104  เทคโนโลยีชีวภาพ 2                        3(3-0-6) 
            Biotechnology II  
                รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  4352102 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
  หลักพื้นฐานของเซลลสัตว การเพาะเล้ียงเซลล
สัตว การผสมขามพันธุสัตว การเพาะเล้ียงเซลลพืช  การใช
ความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุสัตวและ
พั นธุ พื ช  ความปลอดภั ยทางชี วภาพ ผลของ
เทคโนโลยี ชี วภาพต อ สั งคมและ ส่ิ งแวดล อม
เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร ส่ิงแวดลอม ทางทะเล ทาง
การแพทย อาหารและเอนไซม เทคโนโลยีกระบวนการ
ชีวภาพ 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาเรียน
วิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ  

4352105  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2         1(0-3-2) 
            Biotechnology Laboratory II  
                รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  4352104  
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 หรือเรียนควบคูกัน 
            การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหา ในรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาเรียน
วิชาปฏิบัติการ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
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เปล่ียนแปลง 
 4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ           3(3-0-6) 

 Biotechnology   
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 

:4362101 จุลชีววิทยา และ 4362102 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

พื้นฐานที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลินทรียและบทบาทของจุลินทรียที่มีความสําคัญ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการคัดเลือกและเก็บ
รักษาสายพันธุจุลินทรีย  การเก็บเก่ียวผลผลิตและ
การทําบริสุทธ์ิผลิตภัณฑจากจุลินทรีย เทคนิคการ
พัฒนาสายพันธุจุลินทรีย  พื้นฐานการออกแบบและ
การควบคุมถังหมัก การเพาะเล้ียงเซลลพืชและเซลล
สัตว  การประยุ กต ใช เทคโนโลยี ชี วภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร ส่ิงแวดลอม การเกษตร ทาง
ทะเล และทางการแพทย  และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

 Fundamental in biotechnology, 
microorganism and the role of important 
microorganism in biotechnology, selection 
and maintenance microorganism, product 
recovery and purification microbial product, 
strain manipulation, principles of fermenter 
designs,  plant cell culture and animal cell 
culture, applications of biotechnology in 
food industry, environment, agriculture, 
marine and medical and biosafety 

-รายวิชาใหม 
-มีการรวม
เน้ือหาวิชา
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 1 และ 2
เขาดวยกัน 
เพื่อใหรายวิชามี
เน้ือหาที่กระชับ 
ชัดเจน เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ  

 4362104  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ       1(0-3-2) 
Biotechnology  Laboratory   
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  4362103  

เทคโนโลยีชีวภาพ   หรือ เรียนควบคูกัน 
การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหาใน

รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
Laboratory that corresponding 

with biotechnology 

- รายวิชาใหม 
- มีการรวม
ปฏิบัติการวิชา
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 1 และ 2
เขาดวยกันเพื่อให
มีความกระชับ
ชัดเจน 
สอดคลองกับ
ทฤษฎี และ
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
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เปล่ียนแปลง 
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

4342104 สรีรวิทยาของจุ ลินทรีย  3(2-3-6)
             Microbial Physiology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 

จุลชีววิทยาและ 4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 โครงสรางของเซลลความสัมพันธระหวาง

โครงสรางกับหนาที่ของจุลินทรีย การเจริญเติบโต 

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  สรีรวิทยาของจุลินทรีย 

กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมและการศึกษา

ภาคสนาม 

4362105 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2-3-6)
             Microbial Physiology 

 รายวิ ช าที่ ต อ ง เ รี ยน มาก อน   : 
4 3 6210 1 จุ ล ชี ว วิ ท ย า  แ ล ะ  4 3 6210 2 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา        

 องคประกอบทางเคมีและหนาที่ของ

โครงสรางเซลลจุลินทรีย สารอาหารและการ

ขนส ง   ก าร เจริญและป จ จัยที่ มี ผลต อการ

แสดงออกทางสรีรวิทยา เมแทบอลิซึม และการ

สร า งพ ลั ง ง าน   เ อนไซม แ ละการ ค วบคุ ม             

เมแทบอลิซึม 

 Chemical compositions and 

functions of  microbial cell structures, 

nutrition and transportation, growth and 

factor influencing physiological 

expression, metabolisms and energy 

generation, enzymes and metabolism 

regulation 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยในเรื่อง 
การสรางพลังงาน 
และเพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ  
 

4342105 แบคทีเรียวิทยา               3(2-3-6) 
             Bacteriology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 
จุลชีววิทยาและ 4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

สัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต การ
สืบพันธุ  การจําแนกแบคที เรี ย  การเพาะเล้ียง
แบคทีเรียที่สําคัญทางดานการเกษตร  การแพทย 
และอุตสาหกรรมหลักการและวิธีการตาง ๆ ในการ
ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของ
แบคทีเรีย และการศึกษาภาคสนาม 

4362106 แบคทีเรียวิทยา             3(2-3-6) 
             Bacteriology 

 รายวิชาที่ตองเ รียนมากอน  : 
4 3 621 01 จุ ล ชี ว วิ ท ยา  แ ล ะ  43 621 0 2 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา           

ชีววิทยาของแบคทีเรีย สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร อนุกรมวิธาน การ
เพาะเล้ียง แบคทีเรียที่ สําคัญทางการเกษตร 
การแพทย และอุตสาหกรรม 

Biology of bacteria, structure, 
physiology, biochemistry, genetics, 
taxonomy, culture, important bacteria in 
agriculture, medical, and industry 

 
 
 
 
 
 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยให
กระชับ ชัดเจน
มากขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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เปล่ียนแปลง 
4343106 ชีววิทยาของเห็ดรา          3(2-3-6)                          
             Fungal Biology 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 
จุลชีววิทยาและ 4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

  สั ณ ฐ า น วิ ท ย า  ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต 
สรีรวิทยา การสืบพันธุ การจําแนก บทบาททาง
นิเวศวิทยา  และการควบคุมเห็ดรา การศึกษา
ภาคสนาม 

4362108 ชีววิทยาของเห็ดรา        3(2-3-6)                          
             Fungal Biology 

 รายวิชาที่ตองเ รียนมากอน  : 
4 3 62 1 01 จุ ล ชี ว วิ ท ยา  และ  4 3 62 1 0 2  
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา         

 ลักษณะทั่วไปของเห็ดราและราเมือก 
การจัดหมวดหมู การเจริญเติบโต สรีรวิทยา การ
สืบพันธุ ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางรากับ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ไฟโลเจเนติกของรา 

 General characteristics of fungi 
and slime mold; classification, growth, 
physiology, reproductive and importance 
of fungi, the relationship between mold 
and other organisms and phylogenetic of 
fungi 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยให
กระชับ ชัดเจน
มากขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

 4363001 สถิติสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต  3(2-3-6)                                         
          Statistics  for Applied   
          Microbiology  

 ขอมูล การนําเสนอขอมูล และการแปล
ผลทางจุลชีววิทยาประยุกต ความนาจะเปน
เบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะ
เปนของตัวแปรสุม การประมาณคาและการ
ทดสอบสมมุติฐานเ ก่ียวกับพารามิเตอรของ
ประชากรหน่ึงกลุมและสองกลุม การทดสอบดวย
ไคกําลังสอง การวิเคราะหการถดถอยเชิงเดียว
และพหุคูณ การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับ
ขอมูลจากแผนแบบสุมสมบูรณ  การประยุกตวิธี
เชิงสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติ และ
กรณีศึกษาทางจุลชีววิทยาประยุกต 

 Data, data presentations and 
interpretations of applied microbiology, 
elementary probability, random variables 
and probability distributions of random 
variables, estimation and hypothesis 
testing about parameter of one and two 
populations, chi-square tests, simple and 
multiple regression analysis, analysis of 
variance for data from completely 
randomized design,  application of 
statistical methods with statistical 

-รายวิชาใหม 
-เนนวิเคราะห
ขอมูลที่เก่ียวของ
กับสาขาวิชา 
จุลชีววิทยาและ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ  
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เปล่ียนแปลง 
packages, and applied microbiology case 
studies 

4344402 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-6)  
             Industrial Microbiology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102
จุ ล ชี ว วิ ท ย า  แ ล ะ  43 4 2 1 0 3 ป ฏิ บั ติ ก า ร           
จุลชีววิทยา 

  จุลินทรียที่มีความสําคัญทางอุตสาหกรรม  
ห ลักการคั ด เ ลือกและการ เ ก็บรั กษาสายพัน ธุ 
กระบวนการหมัก (fermentation  processes)
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภท
ตาง ๆ ที่ใชจุลินทรีย การศึกษานอกสถานที ่

4363401 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม      3(2-3-6)  
Industrial Microbiology 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4362101  

จุลชีววิทยา และ 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

จุ ลิ น ท รี ย ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง
อุตสาหกรรม ซับเตรตที่ใชเปนอาหารสําหรับ
จุลินทรีย  ถั งหมัก อุปกรณและการทํางาน 
กระบวนการหมักแบบกะ แบบตอเน่ืองและการ
ควบคุม จลนพลศาสตรของการเจริญและการ
ผลิตเมทาบอไลต การศึกษารายละเอียดของ
ผลิตภัณฑบางช นิดที่ ได จาก จุ ลินทรี ย  เ ช น 
เอนไซม  พลังงานชีวภาพ และสารเคมีทาง
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและอาหาร
หมัก การใชจุลินทรียทางดานการเกษตรและ
ส่ิงแวดลอม 

Industrial microorganism, 
substrate use as microbiological media, 
fermenter, instruments and their 
operation, fermentation process and 
control in batch and continuous culture, 
microbial growth genetics and their 
metabolites. Study in detail some of the 
microbial products such as enzymes 
bioenergy, industrial chemicals, health 
care products and fermented food and 
application of microorganisms in 
agriculture and environment 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยให 
ลงลึกใน
รายละเอียดมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

4343401 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(2-3-6) 

             Food Microbiology 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 

จุลชีววิทยา และ 4342103ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

บทบาทของจุลินทรีย กับอาหาร การ

สรางสารพิษ  การเนาเสียของอาหารจากจุลินทรีย 

องคประกอบของอาหารที่มีผลตอการเจริญของ

จุ ลิ นทรี ย   ก าร ต รวจห าจุ ลิ นทรี ย ใ นอาห าร  

มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา  วิธีปองกันและ

กําจัดจุลินทรียในอาหาร  การถนอมอาหารทาง

4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร     3(2-3-6) 

             Food Microbiology 
 ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น : 

4362101 จุ ล ชีววิทยา และ  4362102 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 บทบาทของจุลินทรียในอาหาร ปจจัย
ที่มีผลตอการรอดและการเจริญของจุลินทรียใน
อาหาร จุ ลินทรียที่กอใหเกิดการเนาเสียของ
อาหาร  การตรวจวิเคราะหจุลินทรียกอโรคใน
อาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา ความ
ปลอดภัยดานจุลชีววิทยาของอาหาร การถนอม

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยให
กระชับ ชัดเจน
มากขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
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เปล่ียนแปลง 

จุลชีววิทยา  การศึกษาภาคสนาม อาหาร และศึกษาภาคสนาม 
Roles of microorganisms in foods, 

factors influencing microbial survival and 
growth in foods, foodborne pathogens, 
detection of foodborne pathogens, 
microbiological standard, food safety, 
food preservation and field trip 

รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

4344601 พันธุศาสตรของจุลินทรีย     3(2-3-6)        
             Microbial Genetics 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 
จุลชีววิทยาและ 4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

ส า ร พั น ธุ ก ร ร ม ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย              
การแสดงออกของยีนและการควบคุม การกลาย
พันธุ  (mutation) และการซอมแซม  (repair)  
การเปลี ่ยนแปลงสารพันธุกรรม ความรู และ
เทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม การประยุกตใช
ความรูทางพันธุกรรมของจุลินทรีย 

4363601 พันธุศาสตรของจุลินทรีย   3(2-3-6)   
             Microbial Genetics 

 รายวิ ช าที่ ต อ ง เ รี ยน มาก อน   : 
4 3 6210 1 จุ ล ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ  4 3 6210 2 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      

 ลักษณะโครงสรางกรดนิวคลีอิค การ
ถายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย การควบคุม
การแสดงออกของยีนในแบคทีเรียและไวรัสทําลาย
แบคทีเรีย การกลายและการซอมแซมดีเอ็นเอ  พันธุ
ศาสตรของรา พื้นฐานทางดานพันธุวิศวกรรมและ
การประยุกตใช 

Nucleic acid structures, genetic 
transfer, regulation of gene expression in 
bacteria and bacteriophage, mutation and 
DNA repair, fungal genetics, basic genetic 
engineering and applications 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยให
กระชับ ชัดเจน
มากขึ้น  เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

 4363901 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต              
                                                     2(1-2-3) 

Research Methodology in  Applied 
Microbiology 

ความรู เ บื้ อง ต น เ ก่ี ย ว กับการ วิ จั ย 
ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใชในงานวิจัย เทคนิคการ
เขียนหัวขอวิจัย เคาโครงวิจัย รายงานการวิจัย 
บทความวิจัย และการเผยแพรในรูปแบบอ่ืน ๆ 
การฝกปฏิบัติ และการสอบเคาโครงวิจัย เพื่อ
ดํ า เ นิ นง าน วิ จัย ต อ ไป ในร าย วิ ช า วิ จั ยท า ง          
จุลชีววิทยาประยุกต 

Basic knowledge of research, 
research methodology, statistic for 
research, writing techniques in research 
topic, research proposal, research reports, 
research articles and other formats of 
publication, practices, and research 

-รายวิชาใหม 
-เนนใหนักศึกษา
หาขอมูล 
วางแผนเพื่อทํา
เคาโครงงานวิจัย 
เพื่อเปนแนวทาง
ที่ดีในการลงมือ
ทําวิจัยตอไป 
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
proposal defense; to perform a further 
research in course of applied 
microbiology  

 4364002  จรรยาบรรณนักวิจัยและ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ1(1-0-2)                            

              Ethics for Researchers and  
  Bio-safety 
  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4362101 

จุลชีววิทยา 
ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร

และ เทคโนโลยี กับศี ลธรรมและจริ ยธรร ม 
จริยธรรมพื้นฐาน จริยธรรมทางวิทยาศาสตร 
จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการใชสัตว การ
วิจัยในมนุษย ระดับความเส่ียงของจุลินทรียกอ
โรค  และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

Relationship between science 
and technology to mortality and ethics, 
basic ethics, ethics of science, research 
ethics, animal ethics, human research, risk 
group of microbial pathogens and 
biosafety levels, laws  and biosafety 
regulations 

-รายวิชาใหม 
-เนนใหนักศึกษา
มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู 5 ดาน 
เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 
และเพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 
 

4344302 วิทยาภูมิคุมกัน                3(2-3-6)                                          
             Immunology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 
จุลชีววิทยาและ4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

สารพันธุกรรมของจุลินทรีย   การแสดงออกของ

ยีนและการควบคุม การกลายพันธุ  (mutation)และการ

ซอมแซม (repair)    การเปล่ียนแปลงสารพันธุกรรม ความรู

และเทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม การประยุกตใชความรู

ทางพันธุกรรมของจุลินทรีย 

4364302 วิทยาภูมิคุมกัน              3(2-3-6)                                          
             Immunology 

ร า ยวิ ช าที่ ต อ ง เ รี ย น ม าก อน  : 
4362101จุลชีววิทยาและ 4362102 ปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา 

ระบบภูมิคุมกันพื้นฐาน องคประกอบ
ของเซลลและสารเคมีของระบบภูมิคุมกันและ
อวัยวะที่ เ ก่ียวข อง การตอบสนองของระบบ
ภูมิคุมกันตอส่ิงแปลกปลอมทั้งแบบจําเพาะและไม
จําเพาะ ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี 
การนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในดานตาง ๆ 
ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันและพยาธิสภาพที่
เกิดขึ้น 

Fundamental of immune system, 
cell organs and biochemical agent of 
immune system, specific and non-specific 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
immune response against extraneous 
materials, antigen-antibody reactions 
including their applications,  immunological 
disorders and  immune-pathological findings  

4343902 วิจัยทางจุลชีววิทยา             3(1-6-5)                                          
             Research in Microbiology 
              ร า ย วิ ช าที่ ต อ ง เ รี ย น ม าก อ น   : 
4342102 จุลชีววิทยา และ 4342103 ปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา 
              ศึกษางานวิจัยทางจุลชีววิทยา ตั้งปญหา 
สืบคน เขียนเคาโครงวิจัย ทําการทดลอง วิเคราะห
ข อ มูล  เขี ยนรายง านการ วิ จัย  และ นํ า เสนอ
ผลงานวิจัย 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศกึษาลงเรียน
วิชาวิจัยทางจุล
ชีววิทยาประยุกต         

4353902 วิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3(1-6-5)                                          
             Research in Biotechnolgy 

ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น   : 
4342102 จุลชีววิทยา และ 4342103 ปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา 

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้ง
ปญหา สืบคน เขียนเคาโครงวิจัย ทําการทดลอง 
วิเคราะหขอมูล เขียนรายงานการวิจัย และนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาลงเรียน
วิชาวิจัยทางจุล
ชีววิทยาประยุกต         

 4364902 วิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต          
                                             2(0-6-3)                                  
             Research in Applied Microbiology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:4363901
วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต 

 การดําเนินการวิจัยตามเคาโครงวิจัยที่
ผานการสอบมาแลวในรายวิชาวิธีวิจัยทางจุล
ชีววิทยาประยุกต ภายใตการดูแลของอาจารยที่
ปรึกษา 

Performing research according 
to the defensive research proposal in 
course of research methodology in 
applied microbiology under the advisor’s 
supervision 

 
 
 
 

-รายวิชาใหม  
-เพื่อใหนักศึกษา
ทําวิจัยไดถูกตอง 
ตรงตามทิศทางที่
กําหนดไวในเคา
โครงงานวิจัย 
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน  
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
4344901 สัมมนาทางจุลชีววิทยา       1(1-2-3)                                          
             Seminar in Microbiology 
              ศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและ
งานวิจัยทางจุลชีววิทยาใหม เรียบเรียง จัดทํา
รายงาน นําเสนอและอภิปราย 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาลงเรียน
วิชาสัมมนาทาง
จุลชีววิทยา
ประยุกต          

4354901 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ   1(1-2-3)                  
             Seminar in Biotechnology 
              ศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและ
งานวิจัยใหม เรียบเรียง จัดทํารายงาน นําเสนอและ
อภิปราย 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาลงเรียน
วิชาสัมมนาทาง
จุลชีววิทยา
ประยุกต          

 4364903  สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต     1(0-3-2)                   
  Seminar in Applied Microbiology  
  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4362101  

จุลชีววิทยา 
การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและ

งานวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต  เรียบเรียง 
วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน นําเสนอและ
อภิปราย 

A study and collection of the 
academic documents and  research 
journals of applied microbiology, editing, 
data analysis, report, presentation and 
discussion 

-รายวิชาใหม  
-เพื่อฝกการ
คนหาขอมูล
งานวิจัยที่
สามารถนํามา
ประยุกตใชกับ
วิชาวิธีวิจัย และ
วิจัยในสาขาวิชา
ที่เรียน เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

435103 เทคโนโลยีชีวภาพ 2           3(2-3-6)                         
           Biotechnology II 

หลักพื้นฐานของเซลลสัตว การเพาะเล้ียง
เซลลสัตว การผสมขามพันธุสัตว การเพาะเล้ียง
เซลลพืช  การใชความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
ปรับปรุงพันธุสัตวและพันธุพืช  ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคม
และ สิ ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร 
ส่ิงแวดลอม ทางทะเล ทางการแพทย อาหารและ
เอนไซม เทคโนโลยีกระบวนการชวีภาพ 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาลงเรียน
วิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ ที่มีการ
รวมเน้ือหาวิชา
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 1 และ 2  

4352105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2  1(0-3-2) 
        Biotechnology Laboratory II 

การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหา ใน
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-นักศึกษาลงเรียน
วิชาปฏิบัติการ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ ที่มีการ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
รวมเน้ือหาวิชา
ปฏิบัติการ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 1 และ 2   

3563110 การเปนผูประกอบการ       3(3-0-6)                                    
             Enterpreneurship 

ลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการ
ที่ ดี  แ นว ท า ง กา ร จั ด ตั้ ง ก า ร ดํ า เ นิ น กา ร เ ป น
ผูประกอบการ ทั้งในเรื่องของแนวคิด การแสวงหา
โอกาส ความเส่ียง การวางแผน และผลตอบแทนของ
การเปนผูประกอบการ กฎหมายที่เก่ียวของกับการ
ประกอบธุรกิจ ผลกระทบของผูประกอบการทาง
ธุรกิจตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 -ยกเลิกรายวิชา 
 

 3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปน 
 ผูประกอบการ                  3(3-0-6)                                    

             New Venture Creation and  
             Entrepreneurship 

 ความรูทั่ วไปเ ก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจ องคประกอบในการประกอบธุรกิจ ไดแก 
การตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย 
การบัญชี แ ละการ เ งิ นการ วิ เค ราะห ป จ จั ย
สภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ  รูปแบบและ
แนวทางในการสราง ธุร กิจ SMEs พื้นฐาน  
แนวคิดของการเปนผูประกอบการ  การวิเคราะห
ปญหาและโอกาสของการเปนผูประกอบการ  
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประกอบธุรกิจ  
รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

General knowledge about 
business, component of business 
management such as marketing, 
production, human resource 
management, accounting and financial, 
analysis business environment, business 
pattern and new venture SMEs creation, 
fundamental concept of being 
entrepreneur; Analyze entrepreneur’s 
problems and opportunities and 
creativity, including business ethics 

 
 

-รายวิชาใหม  
-เพื่อเปนแนวทาง
ในการนําไป
ประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ
เสริม หรืออาชีพ
สวนตัว เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 



 144มคอ. 2 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป           3(3-0-6) 
            General Economics 

 ศึ กษาสภาพ เศ ร ษฐ กิ จใน สั ง คมและ
ชีวิตประจําวัน เพื่อประกอบธุรกิจ  การจัดหาและ
การใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตนทุนการผลิต 
ตลาด  สถาบันการเงิน นโยบายการเงินการคลัง
สาธารณะ การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและ
แนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

-ยกเลิกรายวิชา 
 
 

1.3 วิชาเนื้อหาเลือก 21 หนวยกิต 2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก  
ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

 

 4363004 เคร่ืองมือทางจุลชีววทิยาประยุกต  2(1-2-3) 
           Instruments in Applied Microbiology  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4362101      

จุลชีววิทยา และ 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

หลักการทํางาน  วิธีใชและดูแลรักษา
เครื่องมือในหองปฏิบั ติการ    จุลชีว วิทยา
ประยุกต 

Principles, usage instructions and 
maintenance of instruments in applied 
microbiology laboratory 

-รายวิชาใหม 
-เนนทักษะความ
เชี่ยวชาญในการ
ใชเครื่องมือ
ปฏิบัติการใน
สาขาวิชา 
จุลชีววิทยาและ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ เพื่อ
ตอบสนองตอ
ความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 

 4363107 การจําแนกแบคทีเรีย       3(2-3-6) 

             Determinative Bacteriology 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4362101 

จุลชีววิทยา และ 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   

หลักการจัดจําแนกแบคทีเรียกลุมตาง  ๆ

วิธีการทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี

เพื่อใชในการจําแนกแบคทีเรีย วิธีการใหมในการจัด

จําแนกแบคทีเรีย 

Principles of bacterial identification, 

methods for physiological, biochemical tests 

to characterize groups of bacteria and recent 

methods for the identification of bacteria 

 

 

 

 

-รายวิชาใหม 
-เพื่อใหนักศึกษา
มีทักษะพื้นฐานที่
สําคัญ อันจะ
นําไปสูการตอ 
ยอดงานวิจัย
ตอไป และเพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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เปล่ียนแปลง 
4353501  เทคโนโลยีชีวภาพทางส่ิงแวดลอม  3(2-3-6)           
            Environmental Biotechnology 

 มลพิษส่ิงแวดลอม การใชเทคโนโลยีชีวภาพ
ในกระบวนการ บําบัดนํ้าเสีย หลักการยอยสลายสาร
สังเคราะหที่ปนเปอนในส่ิงแวดลอมจากอุตสาหกรรม 
ชุมชน และการเกษตร กระบวนการทางชีวภาพ และ
ชีวเคมี เพื่อการบําบัดและฟนฟูส่ิงแวดลอม 

4363201 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม    3(2-3-6) 
             Environmental Biotechnology 

รายวิชาทีต่องเรียนมากอน  :   
4362101 จุลชีววิทยา  
4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ และ  
4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยี
ด า น ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ กั บ
กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย หลักการยอยสลายและ
บําบัดสารยอยสลายยากที่ปนเปอนในส่ิงแวดลอม
โดยชีววิถี พลาสติกชีวภาพ พลังงานชีวภาพ 
กระบวนการทางชีวภาพเพื่อการจัดการและฟนฟู
ส่ิงแวดลอม 

Definition and scope of 
environmental biotechnology, 
biotechnology with wastewater treatment 
process, biodegradation and 
bioremediation, bioplastic, bioenergy and 
environmental management 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

4353502 การนําของเสียไปใชประโยชน 3(2-3-6) 
             Waste Utilization 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4352102
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 และ 4352104 
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 

ปญหา สมบัติและวิธีการจัดการขยะมูล
ฝอย ของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม นํ้าทิ้ง และ
มลพิษทางอากาศ การใชประโยชนจากของเสีย 

4363202 การนําของเสียไปใชประโยชน  3(2-3-6) 
Waste Utilization 
ร า ย วิ ช าที่ ต อ ง เ รี ย น ม าก อ น   :  

4362103  เทคโนโลยีชีวภาพ และ 4362104 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชนิดและองคประกอบของของเสียหรือ
ของเหลือใชจากการเกษตรกรรมและโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตร การนําของเสียและของ
เหลือใชมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพการ
จัดการและกําจัดของเสียและของเหลือใชอยาง
เหมาะสม 

Types and composition of waste 
from agricultural and industrial, efficient 
management of waste utilization and 
suitable disposal of waste 

 
 
 
 
 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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เปล่ียนแปลง 
4343202 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม      3(2-3-6)                      
             Environmental Microbiology 

ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น :  
4342102 จุลชีววิทยา และ 4342103ปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา 

บทบาทหนาที่และความสัมพันธของจุลินทรีย
กับ ส่ิ ง แวด ล อม   ก ารตร วจสอบ จุ ลินทรี ย ใ น
ส่ิงแวดลอม การศึกษากิจกรรมของจุลินทรีย การนํา
จุลินทรียมาประยุกต ใชในการบําบัดมลพิษใน
ส่ิงแวดลอมการศึกษาภาคสนาม 

 

4363203 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม          3(2-3-6) 
Environmental Microbiology 
ร า ย วิ ช าที่ ต อ ง เ รี ย น ม าก อ น   : 

4362101 จุลชีววิทยา และ 4362102 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      

จุลินทรียในส่ิงแวดลอมตางๆ ดิน นํ้า 
และอากาศ บทบาทและความสําคัญของจุลินทรีย
ในการรักษาสภาพสมดุล และการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอม การบําบัดสภาพแวดลอมที่
เ ป นพิษ  โดยห ลักการทาง จุลชี ว วิทยาและ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชา 

Microorganism in various 
environments; soil water and air; the roles 
and importance of microorganisms in 
environmental balance and change; 
bioremediation of polluted environment 
by microbiological methods and the 
laboratory with correlated in the subject 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

 4363302   จุลชีววิทยาทางการแพทย        3(2-3-6) 
             Medical Microbiology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4362101       

จุลชีววิทยา และ 4362102 ปฏิบัติการ จุลชีววิทยา 

ความ สัมพั น ธ ร ะห ว า ง โ ฮ สต กั บ
จุ ลิ น ท รี ย ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง ก า ร แ พ ท ย 
ความสามารถในการกอโรค อาการ ระบาดวิทยา 
และการตรวจวินิจฉัยในหองปฏิบัติการ 

Relationship between hosts 
and medical microbes, pathogenesis, 
symptom, epidemiology, and laboratory 
diagnostic techniques 

-รายวิชาใหม 
-เพื่อใหนักศึกษา
สามารถนํา
ความรูไป
ประยุกตใชในการ
ทําวิจัยที่
เก่ียวของกับ
การแพทยได 
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

4343109 โพรโทซัววิทยา               3(2-3-6)  
             Protozoology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 
ชีววิทยา 2 หรือ 4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 

ชี ววิทยาของโพรโทซัว สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา การจําแนก   วัฏจักรชีวิต การเก็บรักษา และ
การเพาะเล้ียง การศึกษาภาคสนาม 

4363308 โพรโทซัววิทยา            3(2-3-6)  
             Protozoology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4331109 

ชีววิทยา 2 หรือ 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน   

 ชีววิทยาของโพรโทรซัว สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา การจําแนก  วัฏจักรชีวิต การเก็บรักษา 
และการเพาะเล้ียง 

 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
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สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
Protozoa biology, morphology, 

physiology, classification, preservation, life 
cycle and culture 

สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

4343110 สาหรายวิทยา             3(2-3-6)                                
             Phycology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4331101 
ชีววิทยา 1 และ4331103 ชีววิทยา 2 หรือ 4331105 
ชีววิทยาพื้นฐาน 
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต การแยกและจัด
จําแนก การเพาะเล้ียง การเก็บรั กษา  บทบาททาง
นิเวศวิทยา  บทบาทและความสําคัญของสาหรายกับ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน การศึกษาภาคสนาม 

4363309 สาหรายวิทยา                3(2-3-6)                                
             Phycology 

 ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น : 
4362101 จุ ลชีววิทยา และ  4362102 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      
           การสํารวจและวิ ธีการเ ก็บรวบรวม
สาหราย นิเวศวิทยาของสาหราย เทคนิคการระบุ 
สัณฐานวิทยาและการจัดทํารูปวิธานของสาหราย 
และวิวัฒนาการของสาหราย 
           Survey and collection methods of 
algae, ecology of algae, identification 
techniques, morphology and classification 
of algae, and evolution of algae             
 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

4354103 เทคโนโลยีของเอนไซม    3(2-3-6)                           
             Enzyme Technology 

ประเภท สมบัติจลนศาสตรของเอนไซม
การผลิตเอนไซมจากจุลินทรียและส่ิงมีชีวิต การทํา
เอนไซมใหบริสุทธ์ิ การคงสภาพเอนไซมและการใช
เอนไซมในอุตสาหกรรม การตรึงเอนไซมและการใช
ประโยชนจากเอนไซมตรึงรูป 

4363402 เทคโนโลยีของเอนไซม 3(2-3-6)
   Enzyme Technology 

  รายวิ ช าที่ ต อ ง เ รี ยนมาก อน   :  
4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ และ 4362104 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ความรูพื้นฐานของเอนไซม โครงสราง
และสมบัติจลนศาสตรของเอนไซม  การผลิต
เอนไซมจากจุลินทรียและส่ิงมีชี วิต กลไกการ
ค ว บคุ มก า ร ทํ า ง า น  แล ะ กา ร สั ง เ ค ร า ะ ห
กระบวนการแยกและการทําใหบริ สุท ธ์ิ การ
ประยุกตใชเอนไซมในอุตสาหกรรมตางๆ การตรึง
เอนไซมและการใชประโยชนจากเอนไซมตรึงรูป 

 Fundamentals of enzymes, structure 
and kinetics of enzymes, production of enzymes 
from microorganisms and organisms, control of 
metabolism and synthesis, separation and 
purification, applications in the use of enzymes in 
industries, enzyme immobilization and the use of 
immobilized enzymes   
  

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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เปล่ียนแปลง 
4343111  ยีสตและเทคโนโลยีของยีสต      3(2-3-6) 
            Yeast and Yeast Technology                        

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102
จุลชีววิทยา และ 4342103 ปฏิบัติการ 
จุลชีววิทยา 

 โครงสราง  สรีรวิทยา การแยกสายพันธุให
บริสุทธ์ิ การจําแนกประเภท  อนุกรมวิธาน พันธุ
ศาสตรและนิเวศวิทยาของยีสต การใชประโยชนของ
ยีสตในอุตสาหกรรม  เทคนิคการเพาะเล้ียงยีสตเพื่อ
การอุตสาหกรรม 

4363403   ยีสตและเทคโนโลยีของยีสต         3(2-3-6) 
           Yeast and Yeast Technology   

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4362101 

จุลชีววิทยา และ 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 ชี ว วิ ท ย าข องยี ส ต  ก า ร เ จ ริ ญแล ะ         

เมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู การเก็บรักษา 

ชีววิทยาโมเลกุลและการปรับปรุงพันธุยีสต 

เทคโนโลยีการผลิตเซลลยีสตและผลิตภัณฑจาก

ยีสตทางอุตสาหกรรม 

 Yeast biology, taxonomy, growth 

and metabolism, culture maintenance, 

yeast molecular biology and strain 

improvement, technology for the 

production of yeast cells and yeast 

products     

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

4353701  เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน  3(2-3-6) 
             Traditional Fermented Food   
             Technology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102          

จุลชีววิทยา  และ 4342103 ปฏิบัติการ จุลชีววิทยา 

 กระบวนการหมักอาหารหมักพื้นบาน 
บทบาทของจุลินทรียในกระบวนการหมัก จุลินทรีย
ที่ปนเปอนจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค สุขวิทยาในการ
ผลิต ประโยชนและคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
หมักพื้นบาน  
 

4363405  เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน  3(2-3-6) 
            Traditional Fermented Food   
            Technology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4362101         

จุลชีววิทยา และ  4362102 ปฏิบัติการ จุลชีววิทยา 

ปร ะ เ ภทของอาหาร ห มักพื้ นบ าน 
กระบวนการหมักอาหารหมักพื้นบาน จุลินทรีย
และกลไกของจุลินทรียที่มีบทบาทในอาหารหมัก 
สุขวิทยาในการผลิต 

Principle of fermented traditional 
food, types of fermented food, 
microorganisms and mechanism of 
microbial in fermented food products and 
safety of fermented foods 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

4344501 จุลชีววิทยาทางการเกษตร   3(2-3-6)   
             Agricultural Microbiology 

ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น :  
4342102จุลชีววิทยา และ 4342103ปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา 

จุ ลินทรี ย ที่ มี ประโยชนหรื อโทษทาง
การเกษตร จุลินทรียกอโรคพืชและสัตว  การควบคุม
จุลินทรียที่กอโรคโดยชีววิธี และการแกไขปญหาของ

4363501 จุลชีววิทยาทางการเกษตร        3(2-3-6)   
           Agricultural Microbiology 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4362101        

จุ ล ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ  4 36210 2 ป ฏิ บั ติ ก า ร 

จุลชีววิทยา     

บทบาทของจุลินทรียทางการเกษตร 
จุลินทรียกอโรคพืชและสัตว การควบคุมจุลินทรีย
ที่กอโรคและการแกไขปญหาของเสียที่เกิดจาก

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
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เปล่ียนแปลง 
เสียที่เกิดจากการเกษตรโดยชีววิธี   การเกษตรโดยชีววิธี จุลินทรียสงเสริมการเจริญ

ของพืช และปุยหมักชีวภาพ 
Role of microorganisms in 

agiculture, plant pathogen and animal 
pathogen, biocontrol of pathogen, and 
agriculture waste treatment by 
bioprocess, plant growth promoting 
microorganisms and biofertilizers  

สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

4353401 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล   3(2-3-6)     
 Marine Biotechnology 
 ความรูเก่ียวกับการดํารงอยูของส่ิงมีชีวิต

ในทะเล ปจจัยที่มีผลตอส่ิงมีชีวิตในทะเล ชีวเคมี
ข อ ง ส่ิ ง มี ชี วิ ต ใ น ท ะ เ ล  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเล้ียงสัตวทะเล สารที่
มีฤทธ์ิทางชีวภาพจากส่ิงมีชีวิตในทะเล การกําจัด
มลพิษทางส่ิงแวดลอมในทะเล 

4363701 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล3(2-3-6) 
              Marine Biotechnology 

 ร าย วิ ช าที่ ต อ ง เ รี ยน มาก อน   :  
4362103  เทคโนโลยีชีวภาพ และ 4362104 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการดํารงชีวิต
และความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตใน
ทะเล การประยุกต ใช เทคโนโลยีชีวภาพใน              
การเพาะเล้ียงสัตวทะเล การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อผลิตผลิตภัณฑชีวภาพ 
การศึกษาเก่ียวกับประเภทและคุณสมบัติของสาร         
ชีวโมเลกุลที่พบมากและการนําสารชีวโมเลกุลมา
ใชใหเปนประโยชน  

The basic knowledge of the life 
and biodiversity of marine organisms, the 
application of biotechnology in 
aquaculture, utilization of marine 
resources for production of biological 
product, education about the types and 
properties of biomolecules and utilization 
of  biomolecules 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

 4364003 หลักการควบคุมคุณภาพและประกัน 
               คุณภาพในอุตสาหกรรม           2(2-0-4)                                                                  
           Quality Control and Quality 

Assurance in Industry 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4362103  

เทคโนโลยีชีวภาพ และ 4362104 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ความหมายของคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
และในผลิตภัณฑ วิธีการทดสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ การประกันคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ

-รายวิชาใหม 
-เปดสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตปอน
สูอุตสาหกรรม
อาหารตาม
แนวทางความ
รวมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน  
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เปล่ียนแปลง 
ใน อุตสาหกรรม วิ ธีดํ า เ นิ นการ เพื่ อรั บรอง
มาตรฐาน ISO ทางดานจุลชีววิทยาประยุกต 
สิทธิบัตรทางดานจุลชีววิทยาประยุกต หลักการ
และวิธีการในระบบ GMP และ HACCP  

Definitions of quality and quality 
control, quality control in production 
process and biotechnology product, 
biotechnology product testing, quality 
assurance, standardization in industry, 
procedure for ISO certification in applied 
microbiology, patent in applied 
microbiology, principle and procedure in 
system of GMP and HACCP              

- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

 4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น  
                                           2(2-0-4) 
             Biotechnology for local 

 development 
 ร าย วิ ช าที่ ต อ ง เ รี ยน มาก อน   :  

4362101  จุ ล ชี ว วิ ท ย า  แ ล ะ  4 3 62 1 0 2 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 ก า ร นํ าค วามรู ท า ง ชี ว วิ ทย า แล ะ
เ ทค โน โ ลยี ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ชน ใ น ก าร พั ฒน า
อุตสาหกรรม การเกษตร และทางการแพทย ภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
การนําความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใชเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชและสัตวใน
ทองถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพกับการแกปญหา
เศรษฐ กิจและ สังคม และการป ระยุ กต ใ ช
เทคโนโลยีชีวภาพในการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

Knowledge of biology and 
technology utilized in the development 
of industry, agriculture and medicine, 
local knowledge related to 
biotechnology, application of 
biotechnology to improve breeding to 
increase the productivity of plants and 
animals in the region, biotechnology to 
resolve economic and social problems, 
and the application of biotechnology for 
further local knowledge 

-รายวิชาใหม 
-เพื่อใหนักศึกษา
มีความรูทางดาน
จุลชีววิทยาและ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพและ
นําไปใชในการ
พัฒนาทองถิ่นได 
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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เปล่ียนแปลง 
4343107 ไวรัสวิทยา                    2(2-0-4)               
             Virology 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 
จุลชีววิทยา 

ความรู เบื้องตนของไวรัสสัณฐานวิทยา 
การสืบพันธุ การจําแนก   การติดเชื้อ การตรวจสอบ
วินิจฉัย  การแยกเชื้อและเพาะเล้ียงเชื้อ  และ
ความสัมพันธของไวรัสกับส่ิงมีชีวิตอ่ืน   

4364109 ไวรัสวิทยา                  3(3-0-6) 
             Virology 

     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4362101       

จุลชีววิทยา และ 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 ความรูเบื้องตนและการประยุกตใชไวรัส 
ได แก  สัณฐานวิทยา สรี ร วิทยาการสืบพัน ธุ 
อนุกรมวิธาน การจัดจําแนก การติดเชื้อ ระบาด
วิทยา การแยกเชื้อและเพาะเล้ียงเชื้อ การผลิต
วัคซีน และความสัมพันธของไวรัสกับส่ิงมีชีวิตอ่ืน  ๆ

Basic knowledge of virus and viral 
applications, including morphology, 
physiology, replication, taxonomy, 
determination, infection, epidemiology, 
isolation and cultivation, vaccine 
production, and relationship between virus 
and other organisms 

-เปล่ียนรหัสวิชา
และเพิ่มจํานวน
หนวยกิต 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

4343108 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย    3(2-3-6) 

             Microbial Systematics 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 

จุลชีววิทยาและ 4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

  หลักการจําแนกหมวดหมู และการบงชี้
จุลินทรีย  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม 
และการเก็บรักษาจุลินทรีย และการศึกษาภาคสนาม 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-ใหนักศึกษาเรียน
รายวิชาการ
จําแนกแบคทีเรีย
แทน  

4343201 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย      3(2-3-6) 

             Microbial Ecology 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4331106 

นิ เ วศ วิ ท ยา  4342102จุ ล ชี ววิท ยา  แ ละ 
4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

บทบาทและความสัมพันธระหวางจุลินทรีย
กับจุลินทรียและจุลินทรียกับส่ิงแวดลอม ปจจัยตาง ๆ
ที่มีผลตอการเจริญเติบโต ความหลากหลายของจุ
ลินทรียในระบบนิเวศ  บทบาทของจุลินทรียตอการ
หมุนเ วียนของสารในระบบนิ เ วศ  การศึ กษา
ภาคสนาม 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-ใหนักศึกษาลง
เรียนรายวิชา
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ
ส่ิงแวดลอมแทน 
 
 

4343301 แบคทีเรียกอโรค              3(2-3-6) 
             Pathogenic Bacteriology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102 
จุลชีววิทยา และ 4342103ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  

ความสัมพันธร ะหวางเจ าบ านและ
แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรค  ความสามารถในการทํา

  
 
 
 
 
 

-ยกเลิกรายวิชา 
-ลดความซํ้าซอน
กับรายวิชา 
แบคทีเรียวิทยา 
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เปล่ียนแปลง 
ใหเกิดโรค  การตรวจวินิจฉัย การระบาดของเชื้อ
แบคทีเรียกอโรค  การควบคุมและการเก็บรักษา
สายพันธุแบคทีเรียกอโรค การศึกษาภาคสนาม 

 
 
 

4344303 จุลชีววิทยาดานสาธารณสุข   3(2-3-6)                            
             Public Health Microbiology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102          
จุลชีววิทยา และ 4342103ปฏิบัติการ จุลชีววิทยา 

หลักดานสาธารณสุขและการสุขาภิบาล    
จุลินทรียที่เก่ียวของกับการสาธารณสุข ระบาดวิทยา  
(Epidemiology) การปองกันและการควบคุม การ
ทําลายจุลินทรียจากส่ิงปนเปอนการศึกษาภาคสนาม 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-ลดความซํ้าซอน
กับรายวิชาจุล
ชีววิทยาทาง
การแพทย 

 4364304 สารตานจุลชีพจากธรรมชาต ิ    3(2-3-6) 
           Antimicrobial Agents from Nature 

ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น  : 
4362101 จุ ล ชี ว วิ ท ย า  แ ล ะ  4 3 6210 2 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

แหลงที่มาและประเภทของสารตานจุล
ชีพจากส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ สมบัติ กลไกการ
ออกฤทธ์ิ วิธีการสกัดสาร การทดสอบฤทธ์ิ และ
การใชประโยชนของสารตานจุลชีพ 

Sources and types of 
antimicrobial agents derived from natural 
organisms, properties, mechanism of 
action, extraction techniques, 
antimicrobial activity testing and utility of 
the compounds 

-รายวิชาใหม 
-เพื่อใหสามารถ
นําทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู
ในทองถิ่นมาใช
ใหเกิดประโยชน
สูงสุด เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

4354101 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ        3(2-3-6) 
             Biochemical Engineering 

ความสัมพันธของหลักการทางวิศวกรรมเคมี
ชีวภาพกับจุลินทรีย  การนําสมการคณิตศาสตรมาอธิบาย
ระบบการทํางานของจุลินทรีย  จลนศาสตรของการ
เจริญเติบโต  และการใชสารอาหารของจุลินทรีย  การหมัก
แบบไมตอเน่ืองและตอเน่ือง  ระบบการกวนและการใช
อากาศ  การขยายการผลิต และการแยกผลผลิต การศึกษา
นอกสถานที ่

4364406 หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
                                           3(2-3-6)
   Principles of Bioprocess 

Engineering 
รายวิชาที่ ต อ ง เ รียนมากอน   :  

4362103  เทคโนโลยีชีวภาพ และ 4362104 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

ความสัมพันธของหลักการทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ สมการคณิตศาสตรในการทํางานของ
จุลินทรีย จลนศาสตรของการเจริญเติบโต และการใช
สารอาหารของจุลินทรีย การหมักแบบไมตอเน่ืองและ
ตอเน่ือง การขยายการผลิตและการแยกผลผลิต  

Relation in principle of bioprocess 
engineering, mathematic equation in microbial system, 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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เปล่ียนแปลง 
growth kinetic and nutrient utilization of 
microorganism, discontinuous and continuous 
fermentation, extension of production and product 
separation 

 

4353601 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช            3(2-3-6) 
    Plant Tissue Culture 

การศึกษาเทคนิค และวิธีการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อพืช โดยใชอาหารสังเคราะหและฮอรโมนใน
สภาวะปลอดเชื้อการนําเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช
ไปใชในการขยายพันธุพืช  ปรับปรุงพันธุพืช และการ
เก็บรักษา 

4364502 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช  
3(2-3-6) 

               Plant Tissue Culture 
ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น : 

4331109 ชีววิทยา 2 หรือ 4331111 ชีววิทยา
พื้นฐาน 

เทคนิคและวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
พืช ไดแก การเพาะเล้ียงโดยใชสวนตางๆ ของพืช 
การเพาะเล้ียงแคลลัส และการเพาะเล้ียงเซลล
แขวนลอย โดยใชอาหารสังเคราะหในสภาวะ
ปลอดเชื้อ การเจริญเปนตนออน ปจจัยตางๆ ที่มี
ผลตอการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อของพืช เทคนิคการ
สกัดและการเล้ียงโพรโทพลาสตจนเจริญเปนตน
ออนที่สมบูรณ และการนําเทคนิคการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อพืชไปใชในการขยายพันธุพืช ปรับปรุง     
พันธุพืช  

Techniques and methods in 
plant tissue culture, including plant 
organs. Callus and cell suspension culture 
using synthetic media in aseptic 
condition, seedling development and 
growth, factors affecting plant tissue 
culture, extraction and culture of plant 
protoplasts and development of 
seedlings, and techniques plant tissue 
culture used for propagation and plant 
breeding 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

 4364503 เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช  3(2-3-6) 
             Plant Biotechnology  

ร า ย วิ ช าที่ ต อ ง เ รี ย น ม าก อ น   : 
4331109 ชีววิทยา 2 หรือ 4331111 ชีววิทยา
พื้นฐาน 4362103  เทคโนโลยีชีวภาพ และ 
4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

 หลักการพื้นฐานและวิธีการเพาะเล้ียง
เซลลพืช การเพาะเล้ียงเซลลพืชในถังปฏิกรณ
ชีวภาพ เทคนิคการตรึงเซลลพืช เทคนิคการเก็บ

-รายวิชาใหม 
-เพื่อเพิ่มเติม
ความรูใน
ทางดานพืชใน
ระดับโมเลกุล 
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
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เปล่ียนแปลง 
รักษาเซลลพืชเพาะเล้ียง เทคนิคการสงถายยีนเขา
สูเซลลพืช ความปลอดภัยเก่ียวกับพืชไบโอเทค 
แ ล ะ ก ร ณี ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 

 Basic principle and method for 
plant cell culture, plant cell culture in 
bioreactor, technique for immobilization 
of plant cell, technique for preservation 
of plant cell culture, technique for gene 
transformation into plant cell, safety of 
biotechnology crops, case study and 
application of plant biotechnology 

รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 
 

4354201 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)                          
            Introduction to Bioinformatics 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4342102   
จุลชีววิทยา 

หลักการและเทคนิคพื้นฐานในการศึกษา 
วิธีการ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในชีวสารสนเทศ
ศาสตร ประกอบดวย ประวัติของชีวสารสนเทศ
ศาสตร  ฐานขอมูลชีวสารสนเทศศาสตร  การ
เปรียบเทียบลําดับกรดนิวคลีอิค/กรดอะมิโน การ
สรางแผนที่ยีน การ วิเคราะหสายสัมพันธทาง
วิวัฒนาการ และการสันนิษฐานโครงสรางของ
โปรตีน เปนตน 

4364602 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน   2(2-0-4) 
            Introduction to Bioinformatics  

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4363601 
พันธุศาสตรจุลินทรีย 

ฐานขอมูลทางชี วสารสนเทศ การ
วิเคราะหและเปรียบเทียบลําดับเบสของดีเอ็นเอ 
การวิเคราะหสายสัมพันธทางวิวัฒนาการ การ
วิเคราะหการแสดงออกของยีน และการพยากรณ
โครงสรางของโปรตีน  

Biological databases, DNA 
sequence analysis and sequence 
alignment, phylogenetic analysis, gene 
expression analysis and protein structure 
prediction       
    

-เปล่ียนรหัสวิชา
และลดจํานวน
หนวยกิต 
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

4353201 เทคโนโลยีของยีน            3(2-3-6) 
     Gene Technology 

พื้นฐานของพันธุศาสตร  การถายทอด
ลักษณะพันธุกรรม  โครงสรางของโครมาตินและ
โครโมโซม การทํางานของยีน จีโนม การแสดงออก
ของยีน  เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการศึกษายีน การ
โคลนยีนโดยเทคนิคพีซีอาร และพันธุวิศวกรรม 

  -ยกเลิกรายวิชา  
-ลดความซํ้าซอน
กับรายวิชา 
พันธุศาสตรของ 
จุลินทรีย 

4352101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน  3(2-3-6)                   
Introduction to Biotechnology 
เซลล และกระบวนการทางชีววิทยาของ

ส่ิงมีชี วิต  การเพาะเ ล้ียงเซลล  การเพาะเ ล้ียง
เน้ือเยื่อ  การนําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยี

 -ยกเลิกรายวิชา 
-ลดความซํ้าซอน
กับรายวิชา
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 1 และ 2 
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เปล่ียนแปลง 
ไปใชประโยชนในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และทางการแพทยการศึกษาภาคสนาม 
4353101 เทคโนโลยีการหมัก          3(2-3-6) 
             Fermentation Technology 

วิธีการและขั้นตอนการแยกจุลินทรียจาก
แหลงตาง  ๆการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ การเก็บ
รักษาและการเพาะเล้ียงจุลินทรีย  กระบวนการ
หมักและจลนศาสตรของการหมักแบบตาง  ๆ   
การแยกและการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธ์ิ 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-ลดความซํ้าซอน
กับรายวิชาอ่ืน 

4353102 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
   3(2-3-6)                                        

           Biotechnology in Food Industry 
จุล ินทร ีย ที ่เ กี ่ยวข องในอุตสาหกรรม

อาหาร   การเ สื ่อม เส ียและการถนอมอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหาร  หรือสาร
ปร ุงแต งอาหารเพื ่ออุตสาหกรรม   การผล ิต
อาหาร ชีวสัญญาณที ่เ กี่ยวของกับอุตสาหกรรม
อา ห า ร ใ ช เ ทค โ น โ ล ย ีช ีวภ า พ เพื ่อ ป รับป รุ ง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร 

 -ยกเลิกรายวิชา 
-ลดความซํ้าซอน
กับรายวิชาอ่ืน 

 4364603 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน   2(1-3-4) 
Nanobiotechnology 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :4362103  

เทคโนโลยีชีวภาพ และ 4362104 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีนาโน ประเภทของ
วัสดุขนาดนาโน การเตรียมวัสดุขนาดนาโน นาโนเทคโนโลยี
ระดับโมเลกุล การประยุกตใชและแนวโนมการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน 

Fundamentals in nanotechnology, types of 
nanomaterials, preparation of nanomaterials, 
molecular nanotechnology, applications and trends in 
nanobiotechnology         

-รายวิชาใหม 
-เพื่อใหไดเรียนรู
เทคนิคใหมที่จะ
นํามาใชทางดาน
นาโนเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยี 
ชีวภาพ เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 

4354102 หลักการควบคุมคุณภาพทาง 
             เทคโนโลยีชีวภาพ            3(3-0-6) 
             Principles of Quality Control in  
             Biotechnology 

ความหมายของคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
และในผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิธีการ
ท ด ส อ บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท า ง

       -ยกเลิกรายวิชา 
-ลดความซอนกับ
รายวิชาอ่ืน 
-เรียนวิชา 
4364003 
หลักการควบคุม
และประกัน
คุณภาพใน
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เปล่ียนแปลง 
เทคโนโลยี ชีวภาพ การพัฒนาผ ลิตภัณฑทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ การประกันคุณภาพ มาตรฐาน
คุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิธีดําเนินการเพื่อ
รั บรองมาต รฐาน ISO สิท ธิบั ต รทางด าน
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักการและวิธีการในระบบ 
GMP และ HACCP  

อุตสาหกรรมแทน 

1.4 กลุมฝกประสบการณวชิาชีพ  8  หนวยกิต 2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8  หนวยกิต  
4344801 การเตรียมฝกประสบการณทางจุลชีววิทยา 
                                                               2(90)                                 
              Preparations for Field Experience in 

Microbiology  
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน

กอนออกฝกประสบการณอาชีพในดานการรับรู ทักษะ 
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 

 - ยกเลิกรายวิชา 
- นักศึกษาเรียน
วิชาการเตรียมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพทางจุล
ชีววิทยาประยุกต 

4354801 การเตรียมฝกประสบการณทาง 
               เทคโนโลยีชีวภาพ                        2(90)                                 
              Preparations for Field Experience in 

Biotechnology 
               จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน
กอนออกฝกประสบการณอาชีพในดานการรับรู ทักษะ 
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 

 - ยกเลิกรายวิชา 
- นักศึกษาเรียน
วิชาการเตรียมฝก
ประสบการณ
วิชาชีพทางจุล
ชีววิทยาประยุกต 

 4364801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
              จุลชีววิทยาประยุกต 
                                                    2(1-2-3) 
           Preparations for Field 
            Experience in Applied  
            Microbiology  

การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอน
ออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยฝกทักษะที่ทําให
เกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการ
เขี ยนรายงานและการ นํา เสนอ การพัฒนา
บุค ลิ กภ าพ  และการ พัฒนาคุณ ลั กษณะที่
เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน 

Student preparation for field 
experience and skill training, to be well-
prepared for work through various 
activities, including employability skills 

-รายวิชาใหม 
- เนนใหนักศึกษา
เตรียมพรอมและ
วางแผนเพื่อออก
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน   
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
training, institute selection, quality 
management, techniques in report writing 
and presentation, personality 
development and career qualification 
improvement and other related topics 

4344802 การฝกประสบการณทางจุลชีววิทยา 
                                    6(320)                        

             Field Experience in   
  Microbiology 

รายวิชาที่ติองเรียนมากอน: 4344801    
การเตรียมฝกประสบการณทางจุลชีววิทยา                                            

ฝกปฏิบั ติ งานแบบมีส วนร วมด านจุ ล
ชีววิทยาในหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนําความรู
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพและกลมกลืน 

 - ยกเลิกรายวิชา 
- นักศึกษาเรียน
วิชาการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพทางจุล
ชีววิทยาประยุกต 

4354802 การฝกประสบการณทาง 
  เทคโนโลยีชีวภาพ                 6(320)            

             Field Experience in   
  Biotechnology 

รายวิชาที่ติองเรียนมากอน: 4354801    
การเตรียมฝกประสบการณทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                            

ฝกปฏิบั ติ งานแบบมีส วนร วมด านจุ ล
ชีววิทยาในหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนําความรู
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพและกลมกลืน 

 
 

- ยกเลิกรายวิชา 
- นักศึกษาเรียน
วิชาการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพทางจุล
ชีววิทยาประยุกต 
 
 
 
 

 4364802 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
               จุลชีววิทยาประยุกต             6(540) 
             Field Experience in  Applied 
            Microbiology  

 ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น : 
4344803 การเต รียมฝกประสบการณทาง    
จุลชีววิทยาประยุกต 

 การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมใน
สถานประกอบการ ซ่ึงอาจเปนหนวยงานของรัฐ
และ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหา 
ในการทํางาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร 
และการนําความรูความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

-เปล่ียนรหัสวิชา
และจํานวนคาบ  
-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
- เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
 Collaborative job training 

between students and institutional 
personnel in government and/or private 
sectors; The students learn solving the 
problems in workplace, adjustment for 
organizational cultures and efficient 
applications of knowledge and skills from 
the whole curriculum for training 
effectively 

 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90)                                            
            Cooperative Education 

 Preparation 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ ความรูพื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน การส่ือสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90)                                       
            Cooperative Education  

Preparation 
กิจกรรมการเตรียมความพรอมของ

ผู เรียนในการฝกสหกิจศึกษา โดยใหความรู
เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และ
กระบวนการของสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพื้นฐานในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ก า ร ส่ื อ ส า ร  ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ   
การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การ
เขียนรายงาน 

Activities to prepare student for 
cooperative education, the strategy is to 
give knowledge concerning principles, 
concepts, regulations and processes of 
cooperative education. Basic knowledge 
and techniques in job application, basic 
knowledge for real practices, 
communications, human relationship, 
personal development, quality 
management system in the workplace 
and techniques of presentation and 
report writing 

-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับ
สภาวการณ
ปจจุบัน 
-เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

7000490  สหกิจศึกษา                     6(640)                                    
              Cooperative Education 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 7000390 
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว 
ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน การจัดทํา
รายงานและการนําเสนอ 

7000490 สหกิจศึกษา                    6(640)                                    
             Cooperative Education 

 ร า ย วิ ช า ที่ ต อ ง เ รี ย น ม า ก อ น : 
7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

 การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงาน
ชั่ วคราว สามารถ จัด ทํ าร าย งาน นํ า เสนอ
ความกาวหนา และผลสําเร็จของโครงงานที่ไดรับ

-ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยใหมี
ความกระชับ 
และชัดเจนมาก
ขึ้น และเพิ่ม
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/
เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 
ความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอด
หลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 On the job training as a temporary 
employee. The student has capabilities to write 
the report, present the progression and present 
the results and outcomes of the assigned 
project. In addition, they learn to solve the 
problems in work place, adjust themselves to 
organization culture, and applied the 
knowledge and skills derived from curriculum 
for training effectively 

คําอธิบาย
รายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ 
เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาวการณ
ปจจุบัน 
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3.  โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข 
 เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานและเกณฑการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา ปรากฏดังตารางตอไปน้ี 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  99 หนวยกิต ไมนอยกวา  95 หนวยกิต 
 วิชาเนื้อหา 93 หนวยกิต กลุมวิชาเฉพาะดาน      ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
     -วิชาแกน   25 หนวยกิต  -วิชาแกน 26 หนวยกิต 
      -วิชาเอกเรียนไมนอยกวา 

         -บังคับเรียน 
         -เลือกเรียน ไมนอยกวา  
         - วิชาฝกประสบการณ   
           วิชาชีพ  
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ    

68 
39 
21 
 8 
 
 6 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
 
หนวยกิต 

 -วิชาเฉพาะดาน          ไมนอยกวา 
        - เฉพาะดานบังคับ  
        - เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 
        - วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
       

69 
47 
14 
 8 

 หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต. 
หนวยกิต 

วิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 

หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา 
135 131 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร (ตามเกณฑมาตรฐาน TQF) 
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ภาคผนวก จ 
ขอมูลประวัติอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสตูร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1.  นางอัจฉรา  เพ่ิม 

ตําแหนง    อาจารย 
ประวัติการศึกษา 

          ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2556  
          ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546 
            ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544 
 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน 2.5 ป 
 
   ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

สันทนา ขวัญมณี สุทิน พรหมพงษ  อัจฉรา เพิ่ม และเสาวนิตย ชอบบุญ. (2559). การเปนปฏิปกษ
ของเช้ือราจากมูลสัตวตอเช้ือรา Colletotrichum sp. ST01 สาเหตุโรคแอนแทรคโนสใน
พริก. วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2(44), 307-317. 

อัจฉรา เพิ่ม และอาซือนะ บูเกะเจะลี. (2559). ฤทธ์ิของสารสกัดจากเปลือกของสมโอ มะกรูด และ
ลูกยอตอจุลินทรียบริเวณกระจกและเครื่องสุขภัณฑ. เทคโนโลยีภาคใตวิจัย (หนา 373-378). 
นครศรีธรรมราช: เทคโนโลยีภาคใต.  

อัจฉรา เพิ่ม พิรดา อาแย  สุมิตตรา สันขะหรี  พิมพศิริ เตาสัน  สุนิษา หลังเกต ปริญญา ทับเที่ยง  
และเสาวนิตย ชอบบุญ. (2558). การยืดอายุการเก็บรักษานํ้าพริกแกงค่ัวนํ้าพริกแกงเผ็ด และ
นํ้าพริกแกงสมปกษใต. เทคโนโลยีภาคใตวิจัย (หนา 411-416). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต. 

อัจฉรา เพิ่ม  ฟรฮารน เจะแต  และวนิดา เหล็มหมาด. (2558). ประสิทธิภาพของนํ้าหมักชีวภาพและ
สารสกัดหยาบจากใบนอยหนาในการกําจัดปลวกใตดิน. ราชภัฏวิจัย (หนา 175-184). 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

นาซีบะ บราเฮง ขวัญหทัย ไชยเพศ และอัจฉรา เพิ่ม. (2557). ประสิทธิภาพของนํ้าหมักชีวภาพจาก
พืชสมุนไพรพื้นบานในการควบคุมหนอนใยผัก. ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา (หนา 136-147). 
สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

 
รายวิชาท่ีสอน 

1. วิชาจุลชีววิทยา  
2. ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
3. จุลชีววิทยาทางอาหาร  
4. วิจัยเฉพาะทาง  
5. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา  
6. สัมมนา  
7. อนุกรมวิธานของจุลินทรีย  
8. แบคทีเรียวิทยา  
9. ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยาประยุกต 



 168มคอ. 2 

10. สรีรวิทยาของจุลินทรีย  
11. แบคทีเรียกอโรค  
12. ชีววิทยาพื้นฐาน 
13. ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 
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2.  นางสาวเสาวนิตย ชอบบุญ  
ตําแหนง     ผูชวยศาสตราจารย 

 ประวัติการศึกษา 
   ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541 
     ปริญญาตร ี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ภาคใต, 2536 
 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน 17 ป 
      
 ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 
           สันทนา ขวัญมณี สุทิน พรหมพงษ อัจฉรา เพิ่ม และเสาวนิตย ชอบบุญ. (2559). การเปนปฏิปกษ

ของเช้ือราจากมูลสัตวตอเช้ือรา Colletotrichum sp. ST01 สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ในพริก. วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2(44), 307-317. 

 อัจฉรา เพิ่ม พิรดา อาแย  สุมิตตรา สันขะหรี  พิมพศิริ เตาสัน  สุนิษา หลังเกต ปริญญา ทับเที่ยง  
และเสาวนิตย ชอบบุญ. (2558). การยืดอายุการเก็บรักษานํ้าพริกแกงค่ัวนํ้าพริกแกงเผ็ด 
และนํ้าพริกแกงสมปกษใต. เทคโนโลยีภาคใตวิจัย (หนา 411-416). นครศรีธรรมราช: 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต.  

 ณัฐธิดา ออนทองอิน ผจงสุข สุธารัตน และเสาวนิตย ชอบบุญ. (2557). การคัดแยกและคุณลักษณะ
ของจุลินทรียชอบอุณหภูมิสูงที่ยอยสลายเซลลูโลสจากสารเรงซุปเปอร พด.1. บูรณาการ 
สหวิทยาการงานวิจัยสูมาตรฐานสากล (หนา 261-271). ภูเก็ต:  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต. 

 เสาวนิตย ชอบบุญ สุวรรณี พรหมศิริ พัชรี หลุงหมาน สมรักษ พันธผล สุเพ็ญ ดวงทอง และปริญญา 
ทับเที่ยง. (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมนํ้าขาวกลองสังขหยด. การวิจัย
มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาทองถ่ิน (หนา 277-283).  สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 

 บุษยา ประกอบแสง ดารุณี สันจร และเสาวนิตย ชอบบุญ. (2556). การคัดแยกแบคทีเรียชอบ
อุณหภูมิสูงที่ยอยสลายเซลลูโลสจากปุยหมัก. การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินสูสากล. ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

 บุษยา ประกอบแสง ดารุณี สันจร ซอฟยะ ยีละงู ยูฮารี ทุยอน ณัฐธิดา ออนทองอิน พัชรี หลุงหมาน 
ผจงสุข สุธารัตน และเสาวนิตย ชอบบุญ. (2555). การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรียที่
ชอบอุณหภูมิสูงที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสจากสิ่งแวดลอมลอมการเกษตรเพื่อใชทํา
ปุยหมัก. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา, 8(8), 1-11. 

 
   ตํารา/เอกสาร 
          เสาวนิตย ชอบบุญ. (2555).  เอกสารประกอบการสอนยีสตและยีสตเทคโนโลยี. สงขลา: 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  313 หนา. 
              เสาวนิตย ชอบบุญ. (2555). จุลชีววิทยา. สงขลา: เทมการพิมพ. 450 หนา. 
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         รายวิชาท่ีสอน 
  1. ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

2. จุลชีววิทยา 
3. ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
4. ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 
5. พันธุศาสตรจุลินทรีย 
6. ราวิทยา 
7. แบคทีเรียวิทยา 
8. อนุกรมวิธานของจุลินทรีย 
9. สรีรวิทยาของจุลินทรีย 

  10. ยีสตและยีสตเทคโนโลยี 
  11. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา 
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3. นางสาวปวีณา ดิกิจ 
ตําแหนง     อาจารย 

 ประวัติการศึกษา  
          ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2553  
            ปริญญาตร ี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2547 
 

 หมายเหตุ ปริญญาเอกที่ไดรับเปนหลักสูตรโทควบเอก ซึ่งไดรับปริญญาเอกเพียงอยางเดียว 
 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน 5 ป 
 
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 
ปวีณา ดิกิจ เพ็ญทิพย แกวจันทร และรัชฎา เหร็มอะ. (2558). สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการหอหุม

แบคทีเรียโปรไบโอติก Lactobacillus plantarum D6SM3 โดยเทคนิคเอกซทรูช่ัน.      
สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินไทย กาวไกลสูอาเซียน
(หนา 147-154). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

วิชุดา กลาเวช ฮายาตี เจะตาเห ศิริพร เจยทองศรี และ ปวีณา ดิกิจ. (2557). ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
และยับ ย้ัง เอนไซมแอลฟากลู โคซิ เดสจากสารสกัดผักพื้นบ านในจั งห วัดพัทลุ ง . 
วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับพิเศษ สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 331-336. 

ปวีณา ดิกิจ มทิรา อวะภาค วาสนา มูสา และ อรนุช สุขอนันต. (2556). การคัดเลือกจุลินทรียที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตเอทานอลจากนํ้าตาลโตนดสด. ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการ
พัฒนาทองถ่ิน. (หนา 195-202). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

Saimmai, A., Riansa-ngawong, W., Maneerat, S., and Dikit, P. (2015). Isolation and 
screening of bioemulfier-producing bacteria using palm oil as a substrate. 
Proceedings of Biotechnology International Congress (BIC) (pp.49-53). 
Thailand: Bangkok. 

Saimmai, A., Riansa-ngawong, W., Maneerat, S., Chookaew, T. and Dikit, P. (2015). 
Screening of biosurfactant producing bacteria using low-cost substrates. 
Proceedings of the 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology 
and International Conference (pp.350-360). Thailand: Bangkok. 

Dikit, P., Riansa-ngawong, W., Chookaew, T., Maneerat, S., Hwanhlem, N., Kamcharoen, 
A. and Saimmai, A. (2015). Production and characterization of biosurfactant 
produced by Ochrobactrum anthropi 2/3 using Durian seed powder as a 
novel substrate. Preceedings of the 8th TSAE International conference (pp.215-
222). Thailand: Bangkok. 

Dikit, P., Riansa-ngawong, W., Chookaew, T., Maneerat, S., Hwanhlem, N., Kamcharoen, 
A., and Saimmai, A. (2015). Production and antimicrobial activity of 
biosurfactant from mangrove isolated Rubrimonas cliftonensis NA 1. 
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Proceedings of the 8th TSAE International conference (pp.160-167). Thailand: 
Bangkok. 

Saimmai, A., Petmeaun, S., Dikit, P. and Maneerat, S. (2013). Isolation and screening of 
exopolysaccharide-producing bacteria from mangrove sediment by using palm 
oil mill effluent as a substrate. Proceedings of TSB International Forum 2013 
(pp.48-51).  Thailand: Bangkok. 

Saimmai, A., Petmeaun, S., Dikit, P. and Maneerat, S. (2013). Diversity of 
exopolysaccharide producing-bacteria from mangrove sediment in south of 
Thailand. Proceedings of TSB International Forum 2013 (pp.40-43). Thailand: 
Bangkok. 

 
รายวิชาท่ีสอน 

1. เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
2. ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
3. เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
4. ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
5. เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
6. เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน  
7. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
8. เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบาน 
9. การเตรียมฝกประสบการณทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
10. การนําของเสียไปใชประโยชน 
11. เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดลอม 
12. เทคโนโลยีของยีน 
13. พันธุศาสตรจลุินทรีย 
14. เทคโนโลยีเอนไซม 
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4.  นางสาววาสนา มูสา 
          ตําแหนง  อาจารย 
         ประวัติการศึกษา          
           ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544 
           ปริญญาตร ี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2535 

    
ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน 15  ป 
 
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 
วาสนา มูสา และสุพัตรา นราวัฒนะ. (2557). การศึกษาพันธุกรรมของตาลโตนดที่พบในคาบสมุทร

สทิงพระโดยใช RAPD. เครื่องขายวิจัย สรางความรูสูอาเซียน (หนา 963-972). พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลยันเรศวร. 

ปวีณา ดิกิจ, มทิรา อวะภาค, วาสนา มูสา และ อรนุช สุขอนันต. (2556). การคัดเลือกจุลินทรียที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตเอทานอลจากนํ้าตาลโตนดสด. ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการ
พัฒนาทองถ่ิน. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

รายวิชาท่ีสอน 
1. จุลชีววิทยา 
2. จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
3. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
4. การเขียนเชิงวิชาการ 
5. สถิติทางชีววิทยา 
6. เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
8. อาหารหมักพื้นบาน 
9. สัมมนา 
10. เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
11. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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5.     นางสาวภวิกา มหาสวัสด์ิ 
   ตําแหนง        อาจารย  
   ประวัติการศึกษา 
               ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Medicine), The University of 
      Manchester, 2558 
      ปริญญาโท  : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
      2551 
               ปริญญาตร ี : เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546 
 

   ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน 1 ป 
  

   ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 
โสรญา หมุดตะเหล็บ ประทุมพร เอียดปราบ และภวิกา มหาสวัสด์ิ. (2559). การศึกษาขนาด การสูญเสียนํ้า 

และการพองตัวของเม็ดแคลเซียมอัลจิเนตที่ประกอบดวยซิลเวอรนาโนพารติเคิล. บูรณาการ
งานวิจัยเพื่อสังคม ครั้งที่ 26 (หนา 789-796). สงขลา : โรงแรมบุรีศรีภู บูติก. 

Mahasawat, P., Hlongkeaw, K., and Charoenrit, S. (2016). Effect of Chitosan and Alginate 
Concentration on Size and Bactericidal Activity against Escherichia coli of 
Chitosan/Alginate/Silver Nanoparticle Beads. Proceedings of URU International 
Conference on Science and Technology 2016 “Celebrating 80 years of 
UttaraditRajabhat University”. Thailand : Uttaradit. 

 
 

    รายวิชาท่ีสอน 
  1. ภาษาอังกฤษสําหรบัจลุชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

   2. ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 
    3. เทคโนโลยีชีวภาพ 2 

   4. ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
   5. การควบคุมคุณภาพ 
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