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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
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ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25550221103392
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Microbiology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Microbiology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Microbiology)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักเรียนไทยหรือนักเรียนต่างชาติที่มีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุง
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา) ประจาห้องปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.3 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยของหน่วยงานให้ทุนวิจัยระดับชาติ
8.4 เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
8.5 ผู้แทนฝ่ายขายในบริษัทที่จาหน่ายสารเคมีหรืออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
8.6 บุคลากรทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของครุสภา)
8.7 ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายมณฑล เลิศวรปรีชา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายชัยสิทธิ์ นิยะสม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นางสาวพฤทฐิภร ศุภพล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นางบุษกร อุตรภิชาติ

5

นางศุภารัตน์ สุทธิมุสิก

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

ลาดับ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ
2)
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
จุลชีววิทยาการแพทย์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.บูรพา
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2552
2541
2537
2552
2541
2537
2556
2548

จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2530
2523
2544
2540

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงนอกประเทศส่งผลกระทบอย่างมาก ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องปรับตัวให้
ทันกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมของโลก ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รวดเร็วด้วยพลังแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์
ที่มีการสื่อสารไร้ พรมแดน ดังนั้นจึงต้อ งเตรียมความพร้อมให้ แก่ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของบริบทที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร คือ “การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ” เพื่อพัฒนาคน
ไทยให้มีศักยภาพ ด้วยการเสริม สร้างทักษะให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ทาเป็นการ
สังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นพลัง
ขับ เคลื่ อนภาคเศรษฐกิจ ให้ เ ติบ โตอย่างยั่ งยืนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์แ ละ

ปี
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ประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน อันจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้และ
นวัตกรรม นาไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเกิดประชาคมใหม่จากการรวมตัว ของกลุ่มเศรษฐกิจ ASEAN การเคลื่อนย้าย
เงินทุน สินค้าและบริการ รวมทั้งคนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกจะมีความคล่องตัวมากขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ปัจจุบันกาลังผลักดันให้เกิดขึ้นใหม่ คือ “ไทย
แลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายที่จะนาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “ValueBased Economy” หรือ “เศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ทั้งหมดล้วนส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตั วให้สามารถแข่งขันได้บนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในฐานะที่ประเทศไทยมีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นครัวโลก อุตสาหกรรม
เกษตรและแปรรูปอาหารจึง นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ มีความสาคัญ กระบวนการผลิตและแปรรูป
อาหารสาหรับผู้บริโภคและการส่งออกจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา
พลั งงานทางเลื อก เช่น ไบโอเอทานอล (bioethanol) ที่รัฐ ให้ ความส าคัญมากขึ้น นอกจากนี้ การ
เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างถิ่น อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพ และสาธารณสุขตามมา เช่นการแพร่กระจายของเชื้อโรค การเกิดโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้า รวมทั้งปัญหาแบคทีเรียดื้อยาเพิ่มมากขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งประเทศไทย
การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ในอนาคต จะส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาสาธารณสุข ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพการให้บริการทางด้าน
ผู้สูงอายุ สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สังคมแห่งการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น เป็นโอกาสสาคัญ
สาหรับดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลายชนิดเป็นผลผลิตที่ได้โดยตรงหรือทางอ้อม
จากจุลินทรีย์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายเซลล์เดียว สารสกัดจากเห็ด นมเปรี้ยว และโปรไบโอติก การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกประการ คือ การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจมุ่งสู่การส่งเสริมให้การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และผู้ประกอบการเพื่อไปทางานในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น การแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสาร
การขนส่งคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นทาให้การดูแลและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์เป็นไป
อย่างลาบากมากขึ้น เช่น อาหารที่มีการนาเข้าจากต่างประเทศ อาหารบางชนิด เช่น เนื้อสัตว์และผัก
สดที่นาเข้าจากต่างประเทศ อาจมีเชื้อโรคบางชนิด ที่ก่อโรคแก่มนุษย์และสัตว์ที่ปกติอาจไม่เคยพบใน
ประเทศไทยปนเปื้อนมาในอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยทางด้านอาหารแก่ผู้บริโภคใน
ประเทศได้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิด การแพร่กระจายของโรคติดเชื้ออุบั ติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้า
ได้ง่ายขึ้นและยากแก่การควบคุม ดังนั้นการผลิตบุคลากรและนักวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
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อย่างมั่นคง จึงเป็นโจทย์สาคัญ โจทย์หนึ่งที่จะช่วยรองรับกับปัญหาและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม
11.3 สถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อม
จ านวนประชากรในโลกที่ ม ากขึ้ น ได้ ส ร้ า งแรงกดดั น ต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของโลกให้เสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิด
ภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนี้ปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลก ได้
ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตและปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมถึงเชื้อโรคหลาย ๆ ชนิด มีการปรับตัวเอง
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ สิ่งหนึ่งที่เห็นปรากฎอย่างชัดเจนก็คือการพบการระบาดและแพร่เชื้อ
โรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม่ไม่สิ้นสุด สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดเป็นข้อตกลง
ระหว่ า งประเทศและสนธิ สั ญ ญาเพื่ อ ให้ มี ก ารดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของโลก
นอกจากนี้ การกีดกันทางการค้าที่เชื่อมโยงกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีมาก
ขึ้น ประเทศไทยจึงต้องยกระดับ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ ดีขึ้นกว่าเดิม โดยปกป้องฐาน
ทรั พ ยากรเพื่ อ รั ก ษาความสมดุ ล ยั่ ง ยื น ของระบบนิ เ วศ ด้ ว ยการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม และปรับรูปแบบการผลิต
สินค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1, 11.2 และ 11.3 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของโลก ที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่ ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ประเทศไทยต้องปรั บตัว หัน มาทบทวนอนาคต ไปสู่การพัฒ นาในทิศทางที่พึ่งพาตนเองและมี
ภูมิคุ้มกันมากขึ้น สิ่งสาคัญคือการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม ระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ปัจจัยสนับสนุน โดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ภาคส่วนต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560- 2564) รวมทั้งแผนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุลย
ภาพเชิงพลวัตของการพัฒ นาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒ นาอย่างบูรณาการ ให้ เกิดความสมดุล
ระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับ
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ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม
“ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ” ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให้ เ พี ย งพอพร้ อ มรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
จุลชีววิทยา เป็น ศาสตร์พื้นฐานซึ่งสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นจานวน
มาก และยังเป็นศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ที่มีบทบาทสาคัญในการพั ฒนา เพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ล้วนเป็นส่วนสาคัญที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีอาหาร การเกษตร
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม สาธารณสุขและการแพทย์ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจุลชีววิทยาที่มีคุณภาพทั้ง
ทักษะความรู้ และคุณธรรม จึงมีส่ ว นสาคัญ ที่ต อบสนองความต้องการของประเทศ โดยหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีค วาม
รอบรู้และทักษะปฏิบัติในศาสตร์สาขาจุ ลชีววิทยาในด้านต่าง ๆ ที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถึง
พร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ทั้งสามารถบูรณการความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงาน
ทางจุลชีววิทยา ได้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมเพื่อรับใช้สังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สอดคล้องกับพันธกิจผลิตบัณฑิต วิจัย และการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567 คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยให้
มีระบบการบริหารการวิจัยให้มีมาตรฐาน มีนักวิจัยเชี่ยวชาญ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในการผลิตองค์
ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของสังคม สร้างคุณค่า มูลค่า
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาพกว้าง นอกจากนี้ หลักสูตรจุลชีววิทยา ยังเป็นพื้นฐาน
ส าคัญเพื่อรองรั บ การขยายตัวของมหาวิทยาลั ยตามแผนงานในระยะแรก ช่ว งแรก ( 4 ปี ) พ.ศ.
2558–2561 คือ จัดให้มีหน่วยงานใหม่ เตรียมการเปิดหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร พลังงานทางเลือก และแพทยศาสตร์)
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องเรียนรายวิช าใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา
จานวน 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มบูรณาการ
จานวน 9 หน่วยกิต

-72. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
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จานวน 12 หน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
จานวน 20 หน่วยกิต
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-3-4)
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดให้ อาจารย์ประจาที่สั งกัดคณะหรื อบุคลากรของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน โดยมีรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กากับ
ดูแลด้านวิชาการเป็นผู้กากับดูแล และฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประสานงาน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนรับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ตามแผนการเรียน
14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมมือทางวิชาการ โดยการส่งนิสิตไป
ฝึกงาน พร้อมกับทาโครงงานวิจัย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญของหลักสูตร
ปรัชญา
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยปัญญา จริยธรรม และศาสตร์ทางจุลชีววิทยา
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุล ชีว วิท ยา มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาบุ ค คลให้ เ ป็นผู้ มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและรอบรู้ ใ นศาสตร์ ท างด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา รู้ จั ก เรี ย นรู้ คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลและ
สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ในศาสตร์ทางจุลชีววิทยาและทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา
2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ในงาน
ทางด้านจุลชีววิทยา
3. ตระหนั ก และปฏิ บั ติ ต นให้ อ ยู่ ใ นจรรยาบรรณที่ ดี แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและ
ส่วนรวม
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านจุลชีววิทยา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะ
5. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล รวมทั้งทักษะและ
ความรู้ ในการใช้ภ าษาไทยและภาษาอัง กฤษ เพื่องานทางจุล ชีว วิทยา ได้อย่า ง
ถูกต้องเหมาะสม
6. มีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม รวมทั้งปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ท างจุ ล ชีว วิท ยาและทั ก ษะในการปฏิบั ติงาน
ELO3, 4, 5, 6
ทางด้านจุลชีววิทยา
2. มี ค วามสามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ บู ร ณาการความรู้ แ ละ
ELO3, 4, 5, 6
ประสบการณ์ในงานทางด้านจุลชีววิทยา
3. ตระหนักและปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณที่ดีและรับผิดชอบต่อ
ELO1, 2
ตนเองและส่วนรวม
4. สามารถติดตามความก้าวหน้ าทางวิช าการและเทคโนโลยี เพื่ อ
ELO3, 5, 6
พัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ในงานด้านจุลชีววิทยา รวมทั้งถ่ายทอด
ความรู้สู่สาธารณะ
5. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล
ELO3, 4, 5
รวมทั้งทักษะและความรู้ในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
งานทางจุลชีววิทยา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ELO2
6. มีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ ตาม
รวมทั้ ง ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมองค์ ก ร โดย
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
ตารางจาแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learing Outcome : ELO) ของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้
ผลการ
ผลการ
Bloom’s
TQF
(Program Learning Outcome)
เรียนรู้
เรียนรู้ Taxonomy
ทั่วไป
เฉพาะ
C : U,A,E
(Generic
สาขา
AF
LO)
(Specific
AP
LO)
PLO
Outcome Statement
ELO1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบ
√
U, A
1.1-1.5
ต่อตนเองและสังคม
ELO2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะความเป็ น
√
√
U, A
4.1-4.3
ผู้นา
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(Program Learning Outcome)

PLO
ELO3

ELO4

Outcome Statement
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบาย
พื้ น ฐานในศาสตร์ ท างจุ ล ชี ว วิ ท ยาได้ เ ป็ น
อย่ า งดี ต ลอดจนมี ค วามใฝ่ รู้ แ ละสามารถ
พัฒนาความรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
แสดง ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ในการวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านจุล
ชีววิทยา

มคอ 2 ปริญญาตรี
ผลการ
เรียนรู้
ทั่วไป
(Generic
LO)

ผลการ
Bloom’s
เรียนรู้ Taxonomy
เฉพาะ
C : U,A,E
สาขา
AF
(Specific
AP
LO)

TQF

√

U, A, E

2.1, 2.2,
2.3, 3.2,
3.3

√

U, A, E

2.1-2.4
3.1-3.3

ELO5

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ

√

A, E, AF

5.1-5.4

ELO6

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยา
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

√

A, E, AF

5.1-5.4

ปีที่
1
2

3
4

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
รายละเอียด
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
ทั้งวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ศิลปะและสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติและตนเอง
มีความรู้ในวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่จาเป็น เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู้
ที่ได้ไปต่อยอดการศึกษาในระดับต่อไป และสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายและถูกต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
มีความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยา สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม คิดและวิเคราะห์ได้
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้ เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม
มีความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยา สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้
และค้นคว้าได้โดยตนเอง และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาค
เรียนและนาผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี

-

-

กลยุทธ์
นิสิตประเมินการเรียนการสอน
ผ่านระบบ
อาจารย์ผู้สอนนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงการเรียนการสอน
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดูแลและติดตามผลการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารย์
สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต
ดาเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์การรับรองของ สกอ.

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากจัดการเรียนการสอน
- มคอ. 3 - 7

- ผลการเสนอความคิดเห็นของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานการปรับปรุง
หลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัย
ทักษิณรับรอง
2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ข้อที่ 12 (ภาคผนวก ง)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวและพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน
2.3.2 วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
2.3.3 ทักษะทางภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ปัญหาการปรับตัวและพื้นฐาน
- จัดให้นิสิตมีการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาใน
ความรู้ไม่เท่ากัน
การเรียน
- จัดให้มีการเรียนการสอน เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเริ่มต้นเรียน
เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น
วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตได้ทาความเข้าใจ
การใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย
- จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจาเพื่อให้คาแนะนา
การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

- 13 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ทักษะทางภาษาอังกฤษ

มคอ 2 ปริญญาตรี

กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
- จัดให้มีระบบนิสิตพี่เลี้ยง (รุ่นพี่คอยให้คาปรึกษาแก่รุ่นน้อง)
- จัดให้มีการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน โดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศและการฝึกให้นิสิตต้องอ่านและใช้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
รวมจานวนนิสิต
40
80
120
160
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
40
สาเร็จการศึกษา

2564
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
ความต้องการงบประมาณสาหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ
ปีงบประมาณ
รายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าลงทะเบียน(แบบเหมาจ่าย *
1,160,000 2,320,000 3,480,000 4,640,000 4,640,000
จานวนนิสิต)*2 ภาคเรียน
รวมรายรับ
1,160,000 2,320,000 3,480,000 4,640,000 4,640,000
ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 14,500 บาท ตลอดหลักสูตร 116,000 บาท
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

2560
1,800,000
300,000
150,000
150,000
2,400,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
1,980,000 2,178,000 2,395,800 2,635,380
350,000
400,000
500,000
500,000
200,000
250,000
300,000
300,000
150,000
150,000
200,000
200,000
2,680,000 2,978,000 3,395,800 3,635,380

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว (คน : ปี) 30,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคาอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุม
เนื้อหาของคาอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้อง
เป็นรายวิชาที่นิสิตเคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรือได้รับค่าระดับขั้นไม่
ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 หมวดที่ 7 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 (ภาคผนวก ง)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
98
วิชาแกน
20
วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
72
- วิชาบังคับ
51
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า
6
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

- 15 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มคอ 2 ปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

18

หน่วยกิต

กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy

9

วิชาบังคับ

วิชาเลือก
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
Local Community Ways

ไม่น้อยกว่า

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-2)

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้

- 16 กลุ่มวิชาเลือก

มคอ 2 ปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ
0000131
0000132
0000133
0000134
0000135
0000136

0000163
0000164

0000165
0000166
0000167
0000168
0000169

เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
วิถีอาเซียน
ASEAN Ways
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
Visual and Audio Art Approach
ไฟฟ้ากับชีวิต
Electricity and Life
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
Food for Life and Beauty
การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sport and Recreation for Health

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
Local Community Ways
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
วิชาแกน
0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
0204101 เคมีพื้นฐาน 1
Fundamental Chemistry 1
0204102 เคมีพื้นฐาน 2
Fundamental Chemistry 2
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
Fundamental Chemistry Laboratory 1
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
Fundamental Chemistry Laboratory 2
0207101 หลักชีววิทยา 1
Principles of Biology 1
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1
0209106 ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Physics for Life Science

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(4-0-8)

98
20

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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0209196 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Physics for Life Science Laboratory
วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
72
วิชาบังคับ
51
0204223 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Fundamental Organic Chemistry
0204252 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
Fundamental Analytical chemistry
0204293 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
0204297 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
Introduction to Analytical Chemistry Laboratory
0204343 ชีวเคมีเบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Basic Biochemistry for Biological Science
0204396 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Basic Biochemistry Laboratory for Biological Sciences
0207311 ชีวสถิติ
Biostatistics
0225211 จุลชีววิทยา
Microbiology
0225212 ชีววิทยาของเซลล์สาหรับจุลชีววิทยา
Cell Biology for Microbiology
0225213 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์
Microbial Ecology
0225214 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
Standard of Microbiological Laboratory and Biosafety
0225216 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย
Determinative Bacteriology
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
0225311 อนุกรมวิธานของแบคทีเรียสมัยใหม่
Modern Determinative Bacteriology

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

3(2-3-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
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0225312 วิทยาเชื้อรา
Mycology
0225313 วิทยาไวรัส
Virology
0225314 วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology
0225315 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
Microbial Physiology
0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
Microbial Genetics
0225371 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
Seminar in Microbiology
0225411 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา
Microbiological Professional Conduct and Ethics
0225471 จุลชีววิทยาเพื่อชุมชน
Microbiology for Community
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
0225321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
0225322 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
0225323 จุลชีววิทยาอาหารหมัก
Fermented Food Microbiology
0225324 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
Yeast and Yeast Technology
0225421 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
Sanitary Microbiology
0225423 จุลชีววิทยาของน้านมและผลิตภัณฑ์
Microbiology of Dairy and Dairy Products

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
21

หน่วยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
0225331 จุลสาหร่าย
Microalgae
0225332 จุลชีววิทยาการเกษตร
Agricultural Microbiology
0225333 ชีววิทยาของเห็ด
Biology of Mushroom
0225431 ชีววิทยาของแอคติโนมัยซีท
Biology of Actinomycetes
0225432 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
0225433 จุลชีววิทยาของน้าเสีย
Wastewater Microbiology
0225434 การสลายและการบาบัดสารโดยชีววิธี
Biodegradation and Bioremediation
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข
0225441 วิทยาแบคทีเรียก่อโรค
Pathogenic Bacteriology
0225442 บูรณาการจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน
Integrated Medical Microbiology and Immunology
0225443 จุลินทรีย์ก่อเกิดมะเร็ง
Microbial Carcinogenesis
0225444 ยาต้านจุลชีพและการดื้อยาต้านจุลชีพ
Antimicrobial Agents and Antimicrobial Resistance
0225445 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสาเร็จรูปโดยหลักการวิทยาภูมิคุ้มกัน
Development of Immunodiagnostic kit
กลุ่มวิชาเลือกอื่น ๆ
0225351 วิทยาโพรโทซัว
Protozoology
0225352 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่องานวิจัยทางจุลชีววิทยา
Cell and Tissue Culture for Microbiological Research
0225451 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
Microbial Genetic Engineering

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

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

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

- 21 0225452 ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics
0225453 เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์
Microbial Enzymes Technology
0225454 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์
Microbial Biotechnology

มคอ 2 ปริญญาตรี
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิ ช าประสบการณ์ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าหนดให้ นิ สิ ต ทุ ก คนต้ อ งท าโครงงานวิ จั ย ทาง
จุลชีววิทยา และเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต คือ สหกิจศึกษา หรือ
การฝึกงานทางจุลชีววิทยา หรือ ผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0225472 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
0225473 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา
Practicum in Microbiology
0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
Microbiological Research Project
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Entrepreneurship in Science and Technology

6(0-18-0)
3(0-9-0)
3(0-9-0)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
กาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชา
ในสถาบั น อุดมศึกษาอื่น โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะที่ห ลักสูตรสังกัด ทั้งนี้
รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจาสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมาย
ดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
เลข 02
เลขรหัสหลักที่สามและสี่
เลข 25
เลขรหัสหลักที่ห้า
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสหลักที่หก
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 7
เลข 9
เลขรหัสหลักสุดท้าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
เลขรหัสสาขาวิชา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชั้นปีที่เปิดสอน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
วิชาจุลชีววิทยาพื้นฐาน
วิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
วิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
วิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข
วิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติและสัมมนา
วิชาปฏิบัติการ
ลาดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

0000111
0000121
0000161

0204101
0204191
0207101
0207191
ชั้นปีที่ 2

0225214
0225211
0225291
0204223
0204293
xxxxxxx

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
12
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชากลุ่มการใช้ภาษา
6
วิชากลุ่มการใช้ภาษา
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
วิชากลุ่มบูรณาการ
วิชากลุ่มบูรณาการ
3
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
วิชาเลือก
วิชาเลือก
3
(เลือกจากกลุม่ รายวิชาเลือก)
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)
วิชาแกน
0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิชาแกน
8
เคมีพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
0204102 เคมีพื้นฐาน 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1(0-3-0)
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
หลักชีววิทยา 1
3(3-0-6)
0225212 ชีววิทยาของเซลล์สาหรับจุลชีววิทยา
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
รวมหน่วยกิต 20
รวมหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับเลือก
3
วิชากลุ่มบูรณาการ
(เลือกจากกลุม่ รายวิชาบังคับเลือก)
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาเลือก
3
วิชาแกน
(เลือกจากกลุม่ รายวิชาเลือก)
0209106 ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ
10
0209196 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2(2-0-4)
ชีวภาพ
และความปลอดภัยทางชีวภาพ
วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ
จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
0204343 ชีวเคมีเบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
ชีวภาพ
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
0204396 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นสาหรับ
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1(0-3-0)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิชาเลือกเสรี
3
0225213 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
0225216 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย
วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก
0225xxx ................................
รวมหน่วยกิต 19
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
3
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
3
11
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
20
หน่วยกิต
3
3
3(3-0-6)
4
3(3-0-6)
1(0-3-0)
10
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3*
3(..........)
20

- 24 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ
0207311 ชีวสถิติ
0225311 อนุกรมวิธานของแบคทีเรียสมัยใหม่
0225312 วิทยาเชื้อรา
0225313 วิทยาไวรัส
0225315 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
0225411 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
จุลชีววิทยา
วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก
0225xxx ................................
วิชาเลือกเสรี
xxxxxx ................................
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
0225472 สหกิจศึกษา
หรือ
0225473 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา
หรือ
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และ
0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก
0225xxx ................................
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
15
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
3
3(..........)
3
3(..........)
18-21
หน่วยกิต
3-6
6(0-18-0)#
3(0-9-0)
3(2-2-5)

3(0-9-0)**
3
3(..........)
6-9

มคอ 2 ปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ
0204352 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 0204252
0204392 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
0225314 วิทยาภูมิคุ้มกัน
0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
0225371 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
0225471 จุลชีววิทยาเพื่อชุมชน
วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก
0225xxx ................................
0225xxx ................................
0225xxx ................................
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก
0225xxx ................................
0225xxx ................................
0225xxx ................................

รวมหน่วยกิต

*สาหรับนิสิตทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
**นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2
# นิสิตที่เลือกโครงการสหกิจศึกษา อาจใช้หัวข้อการวิจัยที่ได้ดาเนินการเสร็จแล้จากสถานประกอบการ หรือนามาต่อยอดเป็น
หัวข้อสาหรับการทาโครงงานวิจัยได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หน่วยกิต
13
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
2(0-6-0)
9*
3(..........)
3(..........)
3(..........)
19-22
หน่วยกิต
3
3(0-9-0)**
9
3(..........)
3(..........)
3(..........)

9-12
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111

ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุป
ความ และน าเสนอด้ ว ยการพู ด หรื อ เขี ย น ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ จ ากการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to academic
lecture, gasping main idea, summary, oral and written presentation. A search for knowledge
from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of the knowledge
acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics and codes of
conduct in communications
0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
Basic English in Daily Life
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด

3(3-0-6)

เพื่อการสื่อสาร
The course provides listening, speaking, reading and writing skills in English in
different situations with an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความสั้น ๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
The course engages students with the task of reading and writing basic English
with a hand-on practice in reading and writing sentences and short passages for
communication in daily life
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0000131

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยฝึก
การฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and
cultural context
0000132

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดย
ฝึกการฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and
cultural context
0000133

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural
context
0000134

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฟังและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and
cultural context
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0000135

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยฝึก
การฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and
cultural context
0000136

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรู้และทักษะการใช้ภ าษามลายูเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ
โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication. Learning
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
0000161
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรู้พื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The course provides students with fundamental knowledge and indicators of
quality of life in the physical, psychological, economic and social dimensions as well as the
government’s policy and state welfares and information technology that have impacts on
development of the quality of life
0000162

สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปั ญ หา ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม นิ เ วศวิ ท ยา และ
ภัย พิบั ติ จิ ตส านึ กและจริ ย ธรรมทางสิ่ งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
The course deals with the issues and the impact of changes in natural
resources, environment and ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of
environment. Students are encouraged to apply the knowledge and information technology
in keeping the equilibrium of the environment and innovative solutions of the issues
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0000163

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ชาติ พั น ธุ์ สั ม พั น ธ์ ความเป็ น มา อั ต ลั ก ษณ์ ค วามหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒ นธรรม วิถีป ระชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลส าคัญ ปฎิสั มพันธ์กับโลกภายนอก
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม
ด้วยการเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล ตามทฤษฎีสาคัญทางปรัชญา เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม
คาสอนสาคัญทางศาสนา มนุษย์กับโลก มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the
world, relationship between man and man and the values in human life
0000165
ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Visual and Audio Art Approach
สร้างเสริมรสนิยมในการเข้าถึงงานทัศนศิลป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทัน ตระหนัก
ในคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies. Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making
critics as quality consumers or advocates
0000166

ไฟฟ้ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ้ า ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โครงสร้ า งค่ า ไฟฟ้ า รู ป แบบการผลิ ต ไฟฟ้ า และการค านวณค่ า ไฟ ฟ้ า
ในบ้ า นเรื อ น การประหยั ด ไฟฟ้ า ในระบบแสงสว่ า ง ระบบปรั บ อากาศ และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด ต่ า ง ๆ
ความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
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The course provides an understanding of electricity use in daily life, the
demand for electricity in the country, the impact of electricity generation on the environment,
electricity tariff structure, forms of electricity generation and calculation of the electrical
power for household usage. The course also covers such topics as saving electricity in lighting
and air conditioning systems and electrical appliances of various kinds well as well safety
measures in the use of electricity in daily life
0000167

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ความต้ อ งการอาหารของร่ า งกาย คุ ณ ภาพชี วิ ต กั บ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิต
และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน
Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty,
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, food
laws, consumer protection, current market trends of food supplements for health and beauty
0000168

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝึ ก อ่ า นจากบทความ บทประพั น ธ์ นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หรื อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนาเสนอข้อสรุปใจความสาคัญจากสิ่งที่อ่าน และนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media
and electronic media by choice of interest and present the key conclusions from the reading
texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in everyday life
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0000169

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sport and Recreation for Health
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล่ น กี ฬ าหรื อ ออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ สมรรถภาพและนั น ทนาการ การสร้ า งเสริ ม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพดี
และบุ ค ลิ ก ที่ ดี มี น้ าใจนั ก กี ฬ า เคารพและปฎิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ กติ ก า มารยาทของผู้ เ ล่ น ผู้ ดู น าไป
ประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม
The course provides the importance and the relationship of health and
physical fitness, skills and attitudes in sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the
physical fitness test. Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy
and great personalities. Sportsmanship respect abide by the rules and etiquette of players
applied to the rules of society
0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรั ช ญา แนวคิดการเปลี่ ยนแปลงวิถีไ ทย วิถีโ ลก การอยู่ร่ว มกันในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดาเนินชีวิต ทักษะ
ภาวะผู้นา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก
กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก
The course covers such topic as concepts and philosophies of change in the
way of life of Thai people, global way, co-existence in a multicultural society, sufficiency
economy, community economy and sustainable development. Additional topics include the
legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, creative thinking, entrepreneurship
and adaptation in the context of a global society. Case studies of the community economy
are provided using the social critique positively
0000262

ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งสร้างสรรค์ในภาคใต้ และความสัมพันธ์
ทางวัฒ นธรรมภาคใต้กับ ภูมิภ าคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธ ภัณฑ์คติช นวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึก ษา
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
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Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology,
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the
South and cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by the
Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom and
local learning resources
0000263

วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ชุ ม ชน เรี ย นรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ภาคใต้ กลไก
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทจ าเพาะของแต่ ละชุ ม ชน
ที่นาไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local community in
the South. Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological,
economic, social and cultural dimensions of the community. The application of the
sufficiency economy consistent with the specific context of each community which leads to
sustainable development
0000264

เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการดาเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง
การจั ด การเวลา การเงิ น และการออม การลงทุ น การบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น การจั ด การบุ ค ลิ ก ภาพ
การจัดการความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficiency economy, risk
management, time management, finance and savings, investment, household accounting,
personality management, diversity management, application of information technology, ethics
and social responsibility
0000265

ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒ นาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลั งงาน ในระดับครัว เรือน ชุมชน
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และ
พลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน
รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
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The course provides an understanding of the concept of quality of life, food
and energy security at the household level, community relations in food and energy security
and improvement of the quality of life, food production system and alternative energy, safety
food production, management of agricultural products for food and energy, core revenue,
expense reduction, supplement income, recreation and social activities
0000266

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าโดยเป็นพื้นฐานการคิดที่จะ
สามารถนามาซึ่งการทาธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
Integrated creative concepts for value add as a basis of ideas that can bring
about creative businesses
0000267

ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can
be used to design and improve the quality of life
0000268

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมือง
ของไทย
Thailand's political evolution from past to present, policy and planning
process, constitution, political parties and elections. Political role of government, business
and public sector organizations. Major problems of political and public administration, as well
as the political reform in Thailand
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
0202101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
4(4-0-8)
Fundamental Mathematics
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สาหรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ความหมายและบทประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงผลต่าง การประมาณ
ฟังก์ชัน การประมาณผลเฉลย
Relations, functions and mathematical models for natural phenomena,
definition and applications of derivatives, integrals, differential equations, difference
equations, function approximation, approximation of the solution
0204101

เคมีพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry 1
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
สารละลาย และอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
Atomic structure, chemical periodicity, chemical bonding, stoichiometry,
solids, liquids, gases, solutions and thermodynamics
0204102

เคมีพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry 2
จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด – เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น และสารชีวโมเลกุล
Chemical kinetics, chemical equilibria, acid-base, electrochemistry, nuclear
chemistry, environmental chemistry, principle of organic chemistry and biomolecules
0204191

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory 1
ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย และอุณหพลศาสตร์
เบื้องต้น
Practical experiment in the use of glassware and equipment;
safety; experimental processes corresponding to atomic structure; chemical periodicity;
chemical bonding; stoichiometry; solids; liquids; gases; solutions; thermodynamics
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0204192

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory 2
ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับจลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด – เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์
เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และสารชีวโมเลกุล
Experimental processes corresponding to chemical kinetics; chemical equilibria;
acid-base; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry; principle of
organic chemistry; biomolecules
0204223

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Organic Chemistry
โครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์
ประเภทต่างๆตามหมู่ฟังก์ชัน
Structures, nomenclature, physical properties, preparation and reaction of
organic compounds
0204252

เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental Analytical chemistry
หลั ก การทางเคมี วิ เ คราะห์ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ โดยการชั่ ง น้ าหนั ก และการวัด
ปริมาตร การแยกสารด้วยวิธีการต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีและ
โครมาโท กราฟี
Principles of chemical analysis quantitative analysis by gravimetric and
volumetric method, separation by various methods, qualitative and quantitative analysis by
spectroscopic and chromatographic techniques
0204293

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
ฝึกเทคนิคการแยกและการทาบริสุทธิ์สารอินทรีย์ การทดสอบการละลาย การทดสอบหมู่
ฟังก์ชัน และการสังเคราะห์สารอินทรีย์บางชนิด
Practical experiment in isolation and purification of organic compounds,
solubility testing, functional group testing and synthesis of some organic compounds
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0204297

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
1(0-3-0)
Introduction to Analytical Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาปริมาณสารโดยการชั่งน้าหนักและการวัดปริมาตร การวิเคราะห์
โดยวิธีทางการทางสเปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟี
Practical experiment in determination of substance by gravimetric and
volumetric method, separation by various methods, qualitative and quantitative analysis
by spectroscopic and chromatographic techniques.
0204343

ชีวเคมีเบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Basic Biochemistry for Biological Sciences
ชนิด โครงสร้าง และหน้าที่สาคัญของสารชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงาน
ในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมแทบอลิ ซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิ ซึม การ
ควบคุมทางพัน ธุ กรรม หลั กการพัน ธุวิศ วกรรม และเทคโนโลยีชีว ภาพ และหั ว ข้อทางชีว เคมีส าหรั บ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Classification, structure, and important function of biomolecules, energy
transfer in living organisms, metabolic processes and regulation of metabolic pathways of
biomolecules, genetic regulation, principle of genetic engineering, biotechnology, and
biochemical topics for biological sciences
0204396

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1(0-3-0)
Basic Biochemistry Laboratory for Biological Sciences
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีวเคมี ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
ของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
Practical experiment in qualitative and quantitative biochemical analysis in
living organisms, and the modification of biomolecules related to biological sciences
0207101

หลักชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Principles of Biology 1
เคมีพื้นฐานและกระบวนการกาเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กระบวนการ
เมแทบอลิซึม การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฎจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ หลักการ
ถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม วิ วั ฒ นาการ พฤติ ก รรมและนิ เ วศวิ ท ยา การจั ด หมวดหมู่ แ ละความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
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The chemical basis and the origin process of life, cell structure and function,
metabolism, photosynthesis, cellular respiration, cell cycle and cell division, principle of
inheritance, evolution, behavior and ecology, classification and biodiversity
0207191

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biology Laboratory 1
ปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ การตั ด เนื้ อ เยื่ อ พื ช ด้ ว ยมื อ และการท าผนึ ก เปี ย ก
โครงสร้างเซลล์ การแยกรงควัตถุสังเคราะห์ ด้วยแสง การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและกลไกวิวัฒนาการ แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหร่ายและรา พืชกลุ่มไบรโอไฟต์และเทรคีโอไฟต์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์กลุ่มโปรโตสโตมและดิวเทอโรสโตม การศึกษาระบบนิเวศสระน้า
Laboratory experiments in microscope, free hand section and wet mounting,
structure of cells, chromatography of photosynthetic pigments, mitosis, genetic inheritance
and evolutionary mechanism, bacteria, protozoa, algae and fungi, bryophyte and
tracheophytes, invertebrates, protostome and deuterostome, aquatic ecology study
0207311

ชีวสถิติ
3(3-0-6)
Biostatistics
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความ
น่ าจะเป็ น การแจกแจงความน่ าจะเป็ น แบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่ อเนื่อง การแจกแจงค่าตัว อย่าง การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน แผนแบบการทดลอง การถอดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Statistics for biological sciences, data and collation statistics, discrete and
continuous probability distributions, sampling distribution, estimation and hypothesis
testing, experimental design, correlation and simple linear regression, nonparametric
statistics, computer software applications
0209106

ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Physics for Life Science
หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์และ
รังสี
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Units and measurement, force and motion, work and energy, properties of
matter, fluid mechanics, heat and thermodynamics, sound and hearing, light and optical
instruments, basic of electricity, and physics of nuclear and radiation
0209196

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1(0-3-0)
Physics for Life Science Laboratory
ปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายวิชา 0209106
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Laboratory experiments related and supported to the lecture topic in
0209106 Physics for Life Science.
0225211

จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ความรู้และหลักทางจุลชีววิทยา โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ สรีรวิทยา พันธุ
ศาสตร์ การจั ด หมวดหมู่ การเพาะเลี้ ย ง และการควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์ บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นอาหาร
อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและการแพทย์
Knowledge and principle of microbiology, structure and morphology of
microorganisms; physiology, genetics, classification, cultivation and control of
microorganisms; role of microorganisms in foods, industry, agriculture, environment, public
health and medicine
0225212

ชีววิทยาของเซลล์สาหรับจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Cell Biology for Microbiology
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ ชนิดของเซลล์ การขนส่งผ่านเมมเบรน การขนส่ง
โปรตีนภายในเซลล์ เทคนิคสาหรับการศึกษาทางชีววิทยาของเซลล์ การแสดงออกและการควบคุมการ
แสดงออกของยีน การควบคุมเหนือพันธุกรรม ไซโทสเกเลตันและเมทริกซ์นอกเซลล์ การสื่อสารของเซลล์
วัฏจักรของเซลล์และการควบคุม กลไกการชราภาพของเซลล์ การตายและการกลืนกินตัวเองของเซลล์ การ
เกิดมะเร็งพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และสิ่งแวดล้อมรอบเซลล์
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Structure and function of cellular organelle, cell type, membrane transport,
intracellular protein trafficking; technique for cell biological study; gene expression and
regulation, epigenetics, cytoskeleton and extracellular matrix, cell communication, cell
cycle and regulation; mechanism of cellular aging, cell death and autophagy, carcinogenesis,
dynamic reciprocity between cell and microenvironment
0225213

นิเวศวิทยาจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Ecology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ ความหลากหลายของจุลินทรีย์ บทบาท
ของจุ ลิ น ทรี ย์ ในระบบนิ เวศ ปฏิสั มพัน ธ์ระหว่า งจุลิ น ทรีย์ เทคนิคส าหรับ ศึ ก ษาความหลากหลายของ
จุลินทรีย์ในระบบนิเวศ และวัฏจักรชีวธรณีเคมีของธาตุ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์และปฏิบัติการ
Structure and function of microorganisms in ecological system; diversity of
microorganisms, microbial association, microbiological techniques, biochemical cycles,
microbial growth; useful of microorganisms and laboratory practice
0225214

มาตรฐานห้องปฏิ บัติ การทางจุล ชี ววิ ท ยาและความปลอดภั ย ทาง
2(2-0-4)
ชีวภาพ
Standard of Microbiological Laboratory and Biosafety
หลักการของมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ชีววัตถุอันตราย ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และความมั่นคงทางชีวภาพ
Principle of microbiology laboratory standard, biohazard, biosafety and
biosecurity
0225215

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ**
3(2-3-4)
Microbiology and Parasitology for Health Science
โครงสร้างหน้าที่ของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
การเพาะเลี้ยงและควบคุมจุลินทรีย์ พื้นฐานระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ปรสิตภายใน ปรสิตภายนอกและ
โพรโทซัวที่สาคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย วงชีวิต การติดต่อ อาการ การป้องกันและควบคุม และ
ปฏิบัติการ
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Structure and function of microorganisms, role of microorganisms in food,
environment and public health; cultivation and control of microorganisms; basis of the
immune system, medically important endo-parasite, ecto-parasite and protozoa in Thailand;
life cycle, transmission, symptom, prevention and control and laboratory practice
0225216

อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย
3(2-3-4)
Determinative Bacteriology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
หลักการจัดหมวดหมู่และการจัดอนุกรมวิธานแบคทีเรีย วิธีการแยกเชื้อและทาบริสุทธิ์เชื้อ
แบคทีเรีย การพิสูจน์เอกลักษณ์และคุณลักษณะของแบคทีเรียโดยวิธีการแบบดั้งเดิม วิธีการวิเคราะห์ผล
และจัดชนิดของแบคทีเรีย ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการจัดจาแนกแบคทีเรีย และปฏิบัติการ
Principle of bacterial classification and taxonomy; method for isolation and
purification of bacteria; identification and characterization of bacteria by classical method;
analysis method and classification; problem in bacterial classification and laboratory
practice
0225291

0225311

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
Microbiology Laboratory
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาจุลชีววิทยา
Laboratory practice corresponding to the content of Microbiology

อนุกรมวิธานของแบคทีเรียสมัยใหม่
2(2-0-4)
Modern Determinative Bacteriology
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1, 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ
0225216 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย
เทคนิ คสมัย ใหม่ที่ใช้จั ดจาแนกของแบคที เรีย การจัดอนุกรมวิธ านของแบคทีเรี ย โดย
หลักการแบบ โพลิฟาสิค ลักษณะฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของแบคทีเรีย ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ
แบคทีเรีย หลักการการจัดแบ่งสปีชีส์ และการจาแนกแบคทีเรียที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในระดับสปีชีส์
Modern technique for classification of bacteria, principle of polyphasic
taxonomy for bacteria, phenotypic and genotypic study in bacteria; the evolutionary
relationship of bacteria, concept of species, unculturable bacteria identification
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0225312

วิทยาเชื้อรา
3(2-3-4)
Mycology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงชีวิต การสืบพันธุ์ การเพาะเลี้ยง วิวัฒนาการและอนุกรมวิธานของ
เชื้อรา ความสัมพันธ์ของเห็ด รา และยีสต์กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บทบาทของเชื้อราด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
การแพทย์และปฏิบัติการ
Morphology, physiology, life cycle, reproduction, culture, evolution and
taxonomy of fungi; relationship among the member of fungi and other organisms; major
role in environment, economy and medical and laboratory practice
0225313

วิทยาไวรัส
3(2-3-4)
Virology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คุณสมบัติทั่วไปของไวรัส การจัดจาแนกไวรัส พันธุศาสตร์ของไวรัส การเพิ่มจานวนของ
ไวรัส ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับโฮสต์ พยาธิกาเนิดจากไวรัส ไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอ ไวรัสที่มี
สารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ แบคเทอริโอฟาจ ซับไวรัลเอเจนท์ วัคซีน ยาต้านไวรัส และปฏิบัติการ
General property of virus, viral classification, viral genetics, viral replication,
virus-host interaction, viral pathogenesis, DNA virus, RNA virus, bacteriophage, subviral agent,
vaccine, antiviral agent and laboratory practice
0225314

วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-4)
Immunology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ระบบภูมิคุ้มกัน ของร่ างกาย แอนติเจนและแอนติบอดี ภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาแต่ก าเนิ ด
และภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลัง ความหลากหลายของระบบภูมิคุ้มกัน การรับรู้และตอบสนองต่อแอนติเจน
การสื่อสารของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อและมะเร็ง
วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์ การวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการ
Immune system, antigen and antibody; innate and adaptive immune system;
diversity of the immune system, antigen recognition and response; communication of cell
in the immune system, immune system disorder, immunity to infection and tumor; vaccine
and adjuvant; modern research and innovation in immunology and laboratory practice
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0225315

สรีรวิทยาจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Physiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ในจุลินทรีย์ ระบบการขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์ การ
สั งเคราะห์ พลั งงานและการเจริ ญ เมแทบอลิ ซึ ม ของสารประกอบอิ น ทรี ย์ แ ละสารประกอบอนิ น ทรี ย์
แบคทีเรียสังเคราะห์แสง ภาวะเครียดในแบคทีเรียและการตอบสนอง ระบบควอรัมเซนซิง และปฏิบัติการ
Structure and function of organelle in microorganisms; transportation system
of substance across membrane, energy synthesis and growth; metabolism of organic and
inorganic substance; bacterial stress and response, quorum sensing system and laboratory
practice
0225316

พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Genetics
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โครงสร้างและหน้าที่ของจีโนมและอาร์เอ็นเอในจุลินทรีย์ การสังเคราะห์โปรตีน พันธุ
ศาสตร์ของแบคทีเรีย การกลายพันธุ์และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ พันธุศาสตร์ของเชื้อรา พันธุศาสตร์ของไวรัส
เทคนิคทางชีวโมเลกุล ชีวสารสนเทศ พันธุวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ และปฏิบัติการ
Structure and function of genome and RNA in microorganisms; protein
synthesis, bacterial genetics; DNA mutation and repair, fungal genetics, viral genetics,
molecular technique, bioinformatics; genetic engineering and its application and laboratory
practice
0225321

จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-4)
Food Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
จุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร การเสื่อมเสียของ
อาหาร วิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิดโรคเนื่องจากอาหาร จุลินทรีย์ดัชนี มาตรฐานอาหาร
ทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา การสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติการ
Microorganisms in food, factor affecting growth of microorganisms in food;
food spoilage, method to preserve food, food-poisoning and food-borne disease; index
microorganisms in food, microbiological standard of food, inspection of microbiological
quality of food, food hygiene and laboratory practice
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0225322

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์ของจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ถังหมัก
กระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ การสกัดและการทาบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ การ
บาบัดของเสีย และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น เอทานอล กรดอินทรีย์ โปรตีนเซลล์เดียว และปฏิบัติการ
Isolation, selection, strain improvement of microorganisms for industrial
process; fermenter, fermentation processes and microbial growth kinetic; extraction and
purification of product; waste treatment and industrial production such as ethanol, organic
acid; single cell protein and laboratory practice
0225323

จุลชีววิทยาอาหารหมัก
3(2-3-4)
Fermented Food Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถนอมอาหารโดยวิธีการหมัก ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์
ในกระบวนการผลิ ตอาหารหมักประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีผ ลต่อการหมักอาหาร การคัดเลื อกจุลิ นทรีย์
เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้ออาหารหมัก ประเภทของกล้าเชื้อ การเก็บรักษากล้าเชื้อ การหมักโดยใช้กล้าเชื้อ และ
ปฏิบัติการ
Basic knowledge of food preservation by fermentation; kind and role of
microorganisms in fermentation processes; factor influencing food fermentation, selection
of microorganisms use as the starter for producing of fermented food, kind of starter,
maintenance of starter, fermentation of food by starter and laboratory practice
0225324

ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
3(2-3-4)
Yeast and Yeast Technology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชีววิทยาของยีสต์ การแยก การจัดจาแนก การพิสูจน์เอกลักษณ์ การคัดเลือก การปรับปรุง
สายพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงยีสต์ที่มีประโยชน์ การใช้ยีสต์และเมแทบอไลต์จากยีสต์ในด้านอาหาร พลังงาน
สิ่งแวดล้อม การเกษตร และปฏิบัติการ
Biology of yeast, isolation, classification, identification; selection, strain
improvement and cultivation of beneficial yeast strain, the application of yeast and their
metabolite in food, energy, environment, agriculture and laboratory practice
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0225331

จุลสาหร่าย
3(2-3-4)
Microalgae
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย การใช้
ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และพลังงานทดแทน และปฏิบัติการ
Morphology, taxonomy, reproduction, ecology; culture and their benefit for
agriculture, environment, industry and renewable energy and laboratory practice
0225332

จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-4)
Agricultural Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร วัฏจักรของธาตุต่าง ๆ โดยเน้นคาร์บอนและไนโตรเจน
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในธรรมชาติ การย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างในดิน จุลินทรีย์
สาเหตุโรคพืชและปศุสัตว์ การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร และปฏิบัติการ
Microorganisms in agriculture, including of chemical cycle, mainly for carbon
and nitrogen in regard to the mineralization process; the biodegradation of chemical used
in agricultural land, plant and animal pathogen; the use of microbe for agricultural and
laboratory practice
0225333

ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-4)
Biology of Mushroom
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
เห็ดชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย สัณฐานวิทยา อนุกรมวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ของ
เห็ด ประโยชน์และโทษ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจที่สาคัญ และปฏิบัติการ
Morphology, taxonomy, ecology, genetic of muchroom in Thailand, benefit
and negative impact to human; laboratory technique of commercial mushroom production
and laboratory practice
0225351

วิทยาโพรโทซัว
3(2-3-4)
Protozoology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชีววิทยาของโพรโทซัว สันฐานวิทยาและการจัดจาแนก ความสาคัญของโพรโทซัวต่อระบบ
นิเวศ โพรโทซัวที่สาคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย และปฏิบัติการ
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Biology of protozoa, morphology and taxonomy; important of protozoa in
ecology system, medically important protozoa in Thailand and laboratory practice
0225352

การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่องานวิจัยทางจุลชีววิทยา
3(2-3-4)
Cell and Tissue Culture for Microbiological Research
หลั ก การการเพาะเลี้ ย งเซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพและจริ ย ธรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์ ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง เซลล์แมลงและเซลล์สัตว์น้า เซลล์ต้นกาเนิด
การสร้ างเซลล์ ไฮบริ โ ดมา การถ่ายฝากยีนและการทาเซลล์ โคลนนิ่ง เครื่องมือส าหรับแก้ไขจีโ นม การ
เพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้ทางจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจัยที่ทันสมัย
และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ และปฏิบัติการ
Principle of cell and tissue culture, biosafety and ethics, instrument and
equipmen; type of cell and tissue culture, insect and aquatic animal cell, stem cell;
establishment of hybridoma cell, gene transfer and cell cloning, tool for genome editing, 3
dimensional culture system; application in microbiological and biomedical science, modern
research and innovation in animal cell and tissue culture and laboratory practice
0225371

สัมมนาทางจุลชีววิทยา
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology
แนะนาวิธีค้นคว้าข้อมูลและเทคนิคการนาเสนอสัมมนา การฝึกผู้เรียนให้สามารถนาเสนอ
และมีส่วนร่วมอภิปรายในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่น่าสนใจและทันสมัย
Orientation of information searching method and seminar presentation
technique, training of student in oral presentation and critical discussion of the selected
current topic in the field of microbiology

0225411

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา
1(1-0-2)
Microbiological Professional Conduct and Ethics
ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสาหรับการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา กฏหมาย
และจรรยาบรรณสาหรับนักจุลชีววิทยา
Regulation and standard of practice related to microbilogical work, law and
ethics for microbiologist
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0225421

จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-4)
Sanitary Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
หลั กการสาธารณสุ ขและการสุ ขาภิ บ าลในโรงงานอุ ตสาหกรรม จุลิ นทรีย์ที่เกี่ ย วข้ อ ง
กับการสาธารณสุขและการสุขาภิบาล วิทยาการระบาด การป้องกัน การควบคุมและการทาลายจุลินทรีย์
การกาจัดขยะปนเปื้อนจุลินทรีย์ การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากจุลินทรีย์ และ
ปฏิบัติการ
Principle of public health and industrial sanitation, microorganisms related to
public health and sanitation; epidemiology, prevention, control and disinfection of
microorganisms, removal of contaminated waste, environmental risk assessment causing by
microorganisms and laboratory practice
0225423

จุลชีววิทยาของน้านมและผลิตภัณฑ์
3(2-3-4)
Microbiology of Dairy and Dairy Products
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ เคมี และจุ ล ชี ว วิ ท ยาของน้ านมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม การเสื่ อ ม
คุณภาพ การเก็บรักษา กรรมวิธีในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาและปฏิบัติการ
Physical, chemical, microbiological properties, spoilage, preservation,
processing, microbiological standard, quality control of dairy and dairy product and
laboratory practice
0225431

ชีววิทยาของแอคติโนมัยซีท
3(2-3-4)
Biology of Actinomycetes
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล
นิ เวศวิทยาของแอคติโนมัย ซีท การใช้ป ระโยชน์ในด้านด้านการเกษตร เภสั ช กรรม อุตสาหกรรม และ
สิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
Cell structure and function, physiology, biochemistry, genetics, molecular
biology and ecology of actinomycetes; application of actinomycetes in agricultural,
pharmaceutical, industrial and environmental field and laboratory practice
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0225432

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-4)
Environmental Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เทคนิคและวิธีการศึกษาจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่เกี่ย วข้องกับ วัฏ จักรของสารในระบบนิเวศ การเกิดมลพิษ การใช้จุลิ นทรีย์เพื่อ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
Microbial relationship in environment, technique and method for study of
microorganism in nature; role of microorganism related to cycle of substance in
environment, pollution process, using of microorganism to remediate the environmental
problem and laboratory practice
0225433

จุลชีววิทยาของน้าเสีย
3(2-3-4)
Wastewater Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชนิด แหล่งกาเนิด และสาเหตุการเกิดน้าเสียประเภทต่าง ๆ บทบาทของจุลินทรีย์ในการ
บาบัดน้าเสีย หลักการและการควบคุมการทางานของระบบบาบัดน้าเสียทางชีวภาพ เทคนิควิธีการวิเคราะห์
ทางเคมี และจุลชีววิทยาของน้าเสียเพื่อการจัดการ และฝึกปฏิบัติ
Type, source and cause of various wastewater, the role of microorganisms
for wastewater treatment, principle and control of the biological wastewater treatment
system, chemical and microbiological analysis of wastewater for management and
laboratory practice
0225434

การสลายและการบาบัดสารโดยชีววิธี
3(2-3-4)
Biodegradation and Bioremediation
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
กลไกในการกาจัดและบาบัดสารประเภทไฮโดรคาร์บอนหรือสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่
ย่อยสลายยากด้วยจุลินทรีย์ การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่มีศักยภาพกาจัดและบาบัด
สารพิษและฝึกปฏิบัติ
Removal and treatment mechanism for the hydrocarbon and other
recalcitrant pollutants in environment, isolation and screening of natural microorganisms
with potential for biodegradation process and laboratory practice
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0225441

วิทยาแบคทีเรียก่อโรค
3(2-3-4)
Pathogenic Bacteriology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
แบคทีเรียที่สาคัญทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับโฮสต์ กลไกที่แบคทีเรีย
ใช้ก่อการติดเชื้อและก่อโรค การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย การเก็บสิ่งส่งตรวจ วิธีการ
เพาะเลี้ยงเชื้อ การวินิจฉัยเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคทางห้องปฏิบัติการ สารต้านแบคทีเรีย การติดต่อ การ
ป้องกันและการควบคุมโรค และปฏิบัติการ
Medically important bacteria, bacteria-host interaction, mechanisms utilized
by bacteria to establish infection and cause disease; immunity to bacterial infection,
specimen collection, cultivation method, laboratory diagnosis, antibacterial agent, disease
transmission, prevention and control of disease and laboratory practice
0225442

บูรณาการจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน
3(3-0-6)
Integrated Medical Microbiology and Immunology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา, 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ 0225314 วิทยา

ภูมิคุ้มกัน
บูรณาการความรู้จุลชีววิทยาทางการแพทย์และระบบภูมิคุ้มกัน กลไกก่อโรคและรูปแบบ
ของโรคติดเชื้อ ปัจจัยการก่อความรุนแรงของเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค การหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกัน
และการทาลายเนื้ อเยื่ อ การตรวจวินิ จ ฉัยทางภูมิคุ้มกัน กรณีศึกษาโรคติดเชื้อและการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน การวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน
Integrated knowledge in medical microbiology and the immune system;
pathogenesis and pattern of infectious disease, virulence factor associated with
pathogenesis, immune escape and tissue damage, immunological diagnostic method; case
study in infectious disease and immune response; modern research and innovation in
medical microbiology and immunology
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0225443

จุลินทรีย์ก่อเกิดมะเร็ง
3 (3-0-6)
Microbial Carcinogenesis
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา, 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ
0225212 ชีววิทยาของเซลล์สาหรับจุลชีววิทยา
พื้นฐานชีววิทยาของเซลล์ วิถีการส่งสัญญาณในเซลล์ การควบคุมการแบ่งเซลล์ การตาย
ของเซลล์ ลักษณะของเซลล์มะเร็ง ยีนก่อมะเร็ง กลไกระดับอณูชีวโมเลกุลของจุลินทรีย์และสารพิษกับการ
ก่อมะเร็ง การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันบาบัดและวัคซีนป้องกันมะเร็ง บทบาทจุลินทรีย์กับการ
ป้องกันมะเร็ง การวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางด้านจุลินทรีย์กับการเกิดโรคมะเร็ง
Basic cell Biology, cellular signaling, cell cycle control, cell death,
characteristic of cancer cell, oncogene, molecular mechanisms of microorganisms and
toxins related to carcinogenesis; immune response, immunotherapy and cancer vaccine,
role of microorganism in cancer prevention; modern research report and innovation in
microorganism and carcinogenesis
0225444

ยาต้านจุลชีพและการดื้อยาต้านจุลชีพ
3(2-3-4)
Antimicrobial Agents and Antimicrobial Resistance
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชนิดและการจัดกลุ่มยาต้านแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา กลไกการออกฤทธ์ กลไกการ
ดื้อยา และการถ่ายทอดการดื้อยา การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ โปรแกรมวิเคราะห์รูปแบบการดื้อ
ยาต้านจุลชีพ สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ดื้อยาต้านจุลชีพหลายชนิด แนวทางใหม่สาหรับการต่อสู้กับแบคทีเรียดื้อ
ยา พรีไบโอติก โพรไบโอติกและซินไบโอติก การวิจัยที่ทันสมัยทางด้านยาต้านจุลชีพและจุลินทรีย์ดื้อยาต้าน
จุลชีพ และปฏิบัติการ
Type and classification of antibacterial, antiviral and antifungal; mechanism
of action, antimicrobial resistance and transfer, antimicrobial susceptibility testing,
antimicrobial resistance analysis software; multidrug resistant strain, novel approach to
combat drug resistant bacteria, prebiotic, probiotic and symbiotic; modern research and
innovation in antimicrobial agent and resistance and laboratory practice
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การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสาเร็จรูปโดยหลักการวิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-4)
Development of Immunodiagnostic Kit
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา, 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ 0225314 วิทยา

ภูมิคุ้มกัน
ชุดตรวจวินิจฉัยโดยหลักการอณูชีวโมเลกุลและวิทยาภูมิคุ้มกัน กระบวนการการพัฒนาชุด
ตรวจวินิจฉัย แอนติบอดีและแอนติเจน สารติดฉลาก ระบบการตรวจวัดปฏิกิริยาและวัสดุพื้นผิวสาหรับการ
ยึดตรึง การประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจวินิจฉัย ทรัพย์สินทางปัญญาและการวิเคราะห์สิทธิบัตร การ
วิจัยที่ทันสมัย และนวัตกรรม และปฏิบัติการ
Molecular biological and immunological diagnostic test kit, process in the
development of diagnostic kit, antibody and antigen, labeling reagent, reaction detection
system and surface material for fixation, evaluation of diagnostic kit; intellectual property
and patent analysis; modern research and innovation and laboratory practice
0225451

พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Genetic Engineering
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา, 0225291 และ 0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
ความรู้ พื้น ฐานทางพัน ธุวิศวกรรม เอนไซม์ที่ใช้งานทางพันธุวิศวกรรม พลาสมิดและ
ดี เ อ็ น เอชนิ ด ของโฮสต์ การสร้ า งรี ค อมบิ เ นนท์ ดี เ อ็ น เอ วิ ธี ก ารถ่ า ยฝากดี เ อ็ น เอเข้ า สู่ เ ซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
เทคโนโลยีการแสดงออกโปรตีนบนผิวฟาจ เทคโนโลยีการตัดแต่ง จีโนมและการสร้างแบคทีเรียกลายพันธุ์
การวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ และปฏิบัติการ
Basic knowledge in genetic engineering, enzyme in genetic engineering, DNA
vector, type of host, construction of recombinant DNA, gene transfer method in
microorganism; bacteriophage display technology, technology for genome editing and
construction of mutant bacteria; modern research report and innovation in microbial
genetic engineering and laboratory practice
0225452

ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(2-3-4)
Bioinformatics
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
หลักการของชีววิทยา ชีวโมเลกุล สารพันธุกรรม ฐานข้อมูลทางชีววิทยา การค้นหาข้อมูล
ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาสายสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วิ วั ฒ นาการ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล
GenBank
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Principle of biology, molecular biology, genomics, biological database,
searching database from internet, data analysis; molecular evolution, phylogenetic and
analysis and submit database to GenBank
0225453

เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Enzymes Technology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ประเภทของเอนไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ วิธีการคัดกรองจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ที่ต้องการ
การเพาะเลี้ยง การชักนาให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ การตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์ การทาเอนไซม์ให้
บริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้ และฝึกปฏิบัติการ
Type, screening method, detection of microbial enzyme, induction of
microbial cells for enzyme production, determination of enzymatic activity, enzyme
purification and their application and laboratory practice
0225454

เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Biotechnology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สาคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทฤษฎีและการใช้เทคนิคต่าง ๆ ทาง
จุลชีววิทยาในงานเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม
การเกษตร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และปฏิบัติการ
Development of biotechnological importance microorganism, theory and
practical use of various microbiological techniques in biotechnology; application of
microbial product for food, industry, agriculture, environment, medicine and laboratory
practice
0225471

จุลชีววิทยาเพื่อชุมชน
2(0-6-0)
Microbiology for community
สารวจโจทย์วิจัยจากชุมชน และใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาในการหาคาตอบของโจทย์วิจัย
ชุมชน อาจนาไปสู่หัวข้อโครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
Survey of community research question and use microbiological approach
to resolve community research question could be topic in microbiology research project
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0225472

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องทางจุลชีววิทยา
ตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
Practical work in the corporation or agency operate on microbiology
according to the cooperative education program for a period of one semester
0225473

การฝึกงานทางจุลชีววิทยา
3(0-9-0)
Practicum in Microbiology
ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางจุลชีววิทยา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

160 ชั่วโมง
Practical work in various departments related to microbiology for a period
of not less than 160 hours
0225474

โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
3(0-9-0)
Microbiological Research Project
ทาวิจัยทางจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการแนะนาและกากับดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา และนาเสนอผลงานวิจัย
Doing research on selected topic related to microbiology under instruction
and supervision by advisory committees and research presentation
0216451

การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Entrepreneurship in Science and Technology
ศึกษาความสาคัญของผู้ประกอบการในระบบธุรกิจ โอกาสการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสาหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิ จ การจัดทา
และวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุนสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลางการบริหารการผลิตและการตลาด ฝึกจัดทาแนะนาเสนอแผนธุรกิจสาหรับการประกอบการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาดูงาน
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An importance of entrepreneurship in business system, opportunities for
science and technology persons to be the new entrepreneurs; concepts to create the
innovative products based on science and technology knowledge; principle knowledges for
starting up a new business venture, managing and analyzing budget, finance and accounting
for the new entrepreneur, financial supports for entrepreneurship in small and medium
enterprises (SMEs); management of production system and marketing, training practices for
business plan making based on science and technology, presentation of those business
plan and also field trip
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายมณฑล เลิศวรปรีชา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายชัยสิทธิ์ นิยะสม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นางสาวพฤทฐิภร ศุภพล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นางบุษกร อุตรภิชาติ

ผู้ช่วย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
จุลชีววิทยาการแพทย์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

ปร.ด. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 2)
วท.ม. จุลชีววิทยา

สถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.บูรพา

2552
2541
2537
2552
2541
2537

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2556
2548

ม.เกษตรศาสตร์

2530

ศาสตราจารย์

วท.บ.

ชีววิทยา

ม.เกษตรศาสตร์

2523

5

นางศุภารัตน์ สุทธิมุสิก

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2544
2540

6

นายนุกูล อินทระสังขา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Microbiology

The University of
Queensland, Australia
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.ทักษิณ

2542

ม.เชียงใหม่

2555

ม.เชียงใหม่
ม.แม่โจ้

2550
2540

7

นายสมพงศ์ โอทอง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8

นายธนพล อยู่เย็น

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 2)
วท.ด.

วท.ม.
วท.บ.

จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพันธุ์
ชีววิทยา
การประมง

2529
2525
2550
2546
2544
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ทางวิชาการ

9

นายศุภชัย นิติพันธ์

อาจารย์

10

นางสาวชุติมา แก้วพิบูลย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

11

นางเตือนตา ร่าหมาน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

พันธุวิศวกรรม
พันธุวิศวกรรม
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Ph.D.

Biology

วท.ม. สัตววิทยา
วท.บ. การประมง
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 1)

สถาบัน

ปี

ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
University of Malaya,
Malaysia
ม.สงขลานครินทร์
ม.แม่โจ้

2556
2548
2544
2555
2551
2548
2558
2547
2541

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์

ศาสตราจารย์ Ph.D.

Microbiology

นางดวงพร คันธโชติ

วท.ม.
วท.บ.
ศาสตราจารย์ Ph.D.

จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
Soil Science
(Bioremediation)
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
เภสัชจุลชีววิทยา
ชีววิทยา

นายมณฑล เลิศคณาวนิชกุล

วท.ม.
วท.บ.
รอง
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ วท.ม.
วท.บ.

สถาบัน

ปี

Tokyo University
of Agriculture, Japan
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
University of Adelaide,
Australia
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.บูรพา

2536
2524
2521
2544
2525
2522
2543
2539
2536
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ
ก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้กาหนดรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม ดังนี้
รายวิช า 0225472 สหกิจศึกษา โดยนิสิ ตจะต้อ งปฏิบั ติ งานในสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับสาขาจุลชีววิทยาเป็นเวลา 1 ภาคการศีกษา
รายวิชา 0225473 การฝึกงานทางด้านจุลชีววิทยา โดยนิสิตต้องฝึกงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางสาขาจุลชีววิทยาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนมี
ความเข้าใจในหลักการและความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้แก้ปัญหาในการทางานได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา เข้ า ใจวั ฒ นธรรมและสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่ฝึกงานได้
4.1.5 กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชา 0225472 สหกิจศึกษา จัดตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการเต็มเวลา
ใน 1 ภาคการศึกษา
รายวิชา 0225473 การฝึกงานทางด้านจุลชีววิทยา จัดตามแผนการเรียนไม่น้อยกว่า
160 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เพื่อให้นิสิตมีทักษะกระบวนการที่สาคัญทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นแนวทางสาคัญที่จะ
พัฒ นาให้ นิ สิ ตเป็น ผู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ ได้ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นดังนั้นหลักสูตร จึงได้
กาหนดให้นิสิตเรียนวิชา 0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา นิสิตจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การทาโครงงานวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัด ทาเค้าโครงงานวิจัย การตั้งสมมุติฐาน กาหนด
วัตถุประสงค์ และการออกแบบการทดลองเพื่อตอบวัตถุประสงค์ โดยกระบวนการต่าง ๆ จะมีอาจารย์
ที่ปรึกษาในสาขาที่เชี่ยวชาญเป็นผู้คอยดูแล ให้คาแนะนา และนิสิตจะต้องมีการนาเสนอผลงานวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ วิ ธี ก ารเขี ย นเค้ า โครงงานวิ จั ย เพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพโครงงานวิจัย
5.2.2 นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทาวิจัยและสามารถใช้เ ทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้ มีองค์ความรู้ที่จะทาวิจัย
5.2.3 นิสิตสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทาวิจัยโดยอาศัย
ทักษะ และทฤษฎีที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนได้
5.2.4 สามารถปรั บ ตัว ในการทางานร่วมกับผู้ อื่นได้ มีระเบียบวินัย ซื่อสั ตย์และรู้จัก
เคารพต่อผู้อื่น
5.2.5 สามารถนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและหัวข้อหรือโครงงานที่นิสิตสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการ
ทางานของนิสิต
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงานวิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีและให้ความรู้พื้นฐานในการทางาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยคณาจารย์ประจาสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน โดยให้นิสิตนาเสนอเค้าโครงงานวิจัยในที่ประชุมของสาขาวิชา เพื่อให้เกิดข้อซักถามก่อน
การลงมือปฏิบัติจริง
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึก ษา
โครงงาน
5.6.3 ประเมินจากการนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการของสาขาวิชา
5.6.4 ประเมินผลการทางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่
เกิดในแต่ละขั้นตอนและรายงานผลการประเมินเป็นระดับขั้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
นิสิตมีความรอบรู้ใน
สาขาจุลชีววิทยา
ทั้งทางทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
เช่น อาหาร
อุตสาหกรรม
การเกษตร สิ่งแวดล้อม
และการแพทย์

มีคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์
รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

มีความใฝ่รู้และมี
ศักยภาพในศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
- หลักสูตรเพิ่มหน่วยกิตที่ต้องเรียนในวิชาเลือกสาขามากขึ้น
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาสเพิ่ ม ความรู้ ใ นสาขาจุ ล ช ีว ว ิท ยา
ในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น
- หลั ก สู ต รเปิ ด รายวิ ช าเล ือ กเพิ่ ม ซึ่ ง วิ ช าเหล ่า นี้ มี เ นื้ อ หา
ที่หลากหลายและครอบคลุมการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จุลชีววิทยาในด้านต่าง ๆ
- นิสิตมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านรายวิชาสัมมนา การ
เสนอ
โครงงาน ซึ่ ง มี ส ่ว นในการส ง่ เสริ ม กระบวนการเร ีย นรู้
ด้วยตนเองของนิสิต
- การจัดให้มีการปฐมนิเทศอบรมนิสิต โดยมีการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสติ
- มีกระบวนการเรียนรู้ทสี่ อดแทรกคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชา
- อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี
- การจัดกิจกรรมให้นิสิตต้องมีสว่ นร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม

รายวิชา
รายวิ ช าบั ง คั บ สาขาและรายวิ ช า
เลือกของสาขา ทั้งหมด รวมทั้งวิชา
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
ทีร่ หัสวิชาขึ้นต้นด้วย
0225xxx

หมดวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 0000XXX
หมดวิชาบังคับรหัส 0225XXX
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซื่อสัตย์ จะเน้นหนักวิชาต่อไปนี้
0225411 มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางจุลชีววิทยา
0225474 โครงงานวิจัยทาง
จุลชีววิทยา
0225471 จุลชีววิทยาเพื่อชุมชน
- ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Problem Based
0225313 วิทยาไวรัส
Learning เพื่อกระตุ้นให้นิสติ สนใจและค้นคว้าด้วยตนเอง 02253114 วิทยาภูมิคุ้มกัน
มากขึ้น
0225315 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
- ทาโครงงานวิจัยเพื่อให้นิสิตต้องมีการค้นคว้า และเรียนรู้
0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
ด้วยตนเอง
0225317 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
- การสอดแทรกความรู้ใหม่ ๆ และมอบหมายงานให้ตดิ ตาม 0225413 ชีววิทยาของแอคติโนมัยซิท
ความรู้ใหม่ เพื่อนามานาเสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้น 0225441 วิทยาแบคทีเรียก่อโรค
เรียน
0225442 บูรณาการจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์และวิทยา
ภูมิคุ้มกัน
0225443 จุลินทรีย์ก่อเกิดมะเร็ง
0225444 ยาต้านจุลชีพและการดือ้ ยา
0225451 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
0225452 ชีวสารสนเทศศาสตร์
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รายวิชา
0225453 เทคโนโลยีเอนไซม์จาก
จุลินทรีย์
0225474 โครงงานวิจัยทาง
จุลชีววิทยา

- 59 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน TQF
ผลการเรียนรู้ตาม ELO ของหลักสูตร
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.1 ตระหนักและปฏิบัติตนให้อยู่ใน
1.2 มีระเบียบวินัย
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติ 1.2 รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
1.3 มีทักษะการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
วิชาชีพ
ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
1.5 มีจิตสาธารณะ
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีใน
2.1 มีความรู้ในหลายสาขาวิชา และ
ศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยาและ
สามารถประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
ศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 . มีความรู้ในศาสตร์ทางจุลชีววิทยา
2.2 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน
2.3 มีความสามารถและทักษะในการ
จุลชีววิทยาในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา
เหมาะสม

วัตถุประสงค์
ที่
3, 6

1, 2, 4, 5
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กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการ
เรียนรู้
- การสอนสอดแทรก
จรรยาบรรณ ทั้งในวิชาเรียน
โดยตรง และสอดแทรกในทุก
รายวิชาทางจุลชีววิทยา
- การค้นคว้าในวิชาสัมมนา
- การทาปฏิบัติการ
- การทาโครงงานวิจัย
- สหกิจศึกษา
- การฝึกงาน
- การบรรยาย
- การอภิปราย
- การสอนแบบ PBL
- การทาปฏิบัติการ
- การดูงาน
- การฝึกงาน
- การทาโครงงานวิจัย
- สหกิจศึกษา
- การฝึกงาน

-

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ประเมินพฤติกรรม เช่น
การเข้าชั้นเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
การนาเสนอรายางาน
การทารายงาน
การทากิจกรรมกลุ่ม
ประเมินโดยหน่วยงาน
ฝึกงานและสหกิจศึกษา
- การสอบข้อเขียน
- การสอบปากเปล่า
- ประเมินการนาเสนอปาก
เปล่า
- ประเมินกระบวนการ การ
มีส่วนร่วมในการอภิปราย
- การประเมินรายงาน
โครงงานวิจยั
- การประเมินกระบวนการ
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2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ด้านจุล
ชีววิทยา
2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3. ด้านปัญญา
3.1 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล 3.1 มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่าง
ริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยเบื้องต้นจาก
สร้างสรรค์
พืน้ ฐานของความรู้ด้านจุลชีววิทยา
3.2 นาความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาไป
3.2 บูรณาการความรู้และประสบการณ์
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ในงานทางด้านจุลชีววิทยา
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.3 มี ค วามมุ่ ง มั่ น ใฝ่ รู้ และสามารถ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จาก
แหล่ งข้อมูล ต่าง ๆ ที่ห ลากหลายได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งและเพื่ อ น าไปสู่ ก าร
สร้างสรรค์นวัตกรรม

มคอ 2 ปริญญาตรี
วัตถุประสงค์
ที่

4

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการ
เรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ทางาน
- ประเมินโดยหน่วยงาน
ฝึกงานและสหกิจศึกษา

-

- ประเมินการนาเสนอปาก
เปล่า
- การประเมินรายงานโครงการวิจัย
- การประเมินกระบวนการ
ทางาน
- ประเมินโดยหน่วยงาน
ฝึกงานและสหกิจศึกษา

การสอนแบบ PBL
การค้นคว้าในวิชาสัมมนา
การทาปฏิบัติการ
การทาโครงงานวิจัย
สหกิจศึกษา
การฝึกงาน
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางาน
4.1 ตระหนักและปฏิบัติตนให้อยู่ใน
ร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิก
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ดี
4.2 รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 4.3 .มีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ได้ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กร

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผลการแก้ปัญหาและนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเทคโนโลยี
5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะ
5.3 สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ 2 ปริญญาตรี
วัตถุประสงค์
ที่
3, 6

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการ
เรียนรู้
- การทาปฏิบัติการแบบกลุ่ม
- การทาโครงงานวิจัย
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ ใน
รายวิชาจุลชีววิทยาเพื่อชุมชน
- การสอนแบบสัมมนา
- การฝึกงาน
- การนาเสนอผลของการสืบค้น
ที่ได้รับมอบหมาย

6

- การสอนแบบสัมมนา
- การทาโครงงานวิจัย
- การสรุปประเด็นสาคัญหรือ
การนาเสนอผลของการสืบค้น
ที่ได้รับมอบหมาย
- การฝึกงาน
- การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
- ประเมินบทบาทในการทา
กิจกรรม
- การประเมินกระบวนการ
ทางาน
- บทบาทในการทากิจกรรม
- การสังเกตพฤติกรรม
- การประเมินรายงาน/
โครงงาน
- การประเมินการเข้าร่วม
และพฤติกรรมในกิจกรรม
เสริมหลักสูตรฯ
- การทาโครงงานวิจัย
- ประเมินการนาเสนอปาก
เปล่า
- ประเมินกระบวนการ การ
มีส่วนร่วมในการอภิปราย
- การประเมินรายงานโครงการวิจัย
- การประเมินกระบวนการ
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5.2 มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี 5.4 มีทักษะและความรู้ในการใช้
ประสิ ท ธิ ภ าพรวมทั้ ง การเลื อ กใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีทักษะในการอ่านและทาความเข้าใจ
ในเนื้อหาภาษาอังกฤษ ในสาขาจุล
ชีววิทยาและใกล้เคียงและสามารถใช้
ในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสม
5.4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร และการศึกษาค้นคว้า
หาคว ามรู้ ไ ด้ ด้ ว ยต นเ อ ง อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

มคอ 2 ปริญญาตรี
วัตถุประสงค์
ที่

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการ
เรียนรู้
- สหกิจศึกษา

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ทางาน
- ประเมินโดยหน่วยงาน
ฝึกงาน และสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.3 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกของชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกใน
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น
นาเสนอและสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3.3

4.1

5.1

5.2









3. ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

2.1







0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน

















0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง












































0000262 ทักษิณศึกษา











0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มวิชาเลือก











กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา

2.2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

3.2






4.2

4.3

4.4


















































กลุ่มวิชาบังคับเลือก
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1

2. ความรู้

1.2

2.1

2.2

0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า





0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม



0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

มคอ 2 ปริญญาตรี

3. ทักษะทางปัญญา

4.1

4.4

5.1

3.2

3.3











































0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

















0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

























0000163 วิถอี าเซียน





0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต



0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู

0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง





0000166 ไฟฟ้ากับชีวติ

3.1

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ















































0000167 อาหารเพือ่ ชีวติ และความงาม







0000168 การอ่านเพื่อชีวิต







0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ


















4.2



4.3













5.2
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

มคอ 2 ปริญญาตรี

3. ทักษะทางปัญญา

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

0000262 ทักษิณศึกษา

























0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ



























































0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์













0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจกั ษ์



0000268 การเมืองการปกครองไทย
รวม  ความรับผิดชอบหลัก

13


25

รวม  ความรับผิดชอบรอง

3

2



3.3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ







26


23


20


25

12

10

15


15

1

0

3

0

2

3

1

6












20


20

11

3

6

1
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีระเบียบวินยั
มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
มีจิตสาธารณะ

2. ด้านความรู้
2.1
2.2
2.3
2.4

มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยาและศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถประยุกต์ความรู้ด้านจุลชีววิทยาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ด้านจุลชีววิทยา
มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.2 นาความรูท้ างด้านจุลชีววิทยาไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.3 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ และสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล
การแก้ปัญหาและนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5.2 มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีทักษะในการอ่านและทาความเข้าใจในเนื้อหาภาษาอังกฤษ ในสาขาจุลชีววิทยา
และใกล้เคียงและสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

- 68 -
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วิชาแกน
0202101
0204101
0204102
0204191
0204192
0207101
0207191
0209106
0209196

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน 1
เคมีพื้นฐาน 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
3. ด้านทักษะทาง
เชิง การสื่อสารและการ
2. ด้านความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
ใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4



















1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วิชาบังคับ
0204223 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2





1.3

2. ด้านความรู้

1.5

2.1

 
0204293 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน  



 



2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3



   
 



0204252 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

0204297 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
เบื้องต้น
0204343 ชีวเคมีเบื้องต้นสาหรับ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
0204396 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
0225211 จุลชีววิทยา
0225212 ชีววิทยาของเซลล์สาหรับ
จุลชีววิทยา
0225213 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์

1.4

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯ
5.1

5.2

5.3 5.4
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รายวิชา

0225214 มาตรฐานห้องปฏิบัตกิ ารทาง
จุลชีววิทยาและความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
0225216 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
0225311 อนุกรมวิธานของแบทีเรีย
สมัยใหม่
0225312 วิทยาเชื้อรา
0225313 วิทยาไวรัส
0225314 วิทยาภูมิคุ้มกัน
0225315 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
0225371 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
0225411 มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางจุลชีววิทยา
0225471 จุลชีววิทยาเพื่อชุมชน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3




























1.4

มคอ 2 ปริญญาตรี

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3



































 



































































3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้านความรู้

1.5

2.1

2.2
























































































2.3
























5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯ
5.1

5.2

5.3 5.4
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รายวิชา

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3









































































































 





























































































































 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

วิชาเลือก
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
0225321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 
0225322 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 
0225323 จุลชีววิทยาอาหารหมัก
 
0225324 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
 
0225421 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
 
0225423 จุลชีววิทยาของน้านมและ
 
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
0225331 จุลสาหร่าย
 
0225332 จุลชีววิทยาการเกษตร
 
0225333 ชีววิทยาของเห็ด
 
0225431 ชีววิทยาของแอคติโนมัยซีท
 
0225432 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 
0225433 จุลชีววิทยาของน้าเสีย
 
0225434 การสลายและการบาบัดสาร
 
โดยชีววิธี

มคอ 2 ปริญญาตรี

1.3

1.4







3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้านความรู้

1.5

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯ
5.1

5.2

5.3 5.4
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รายวิชา

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3









































 























 























 























 

























 









































































1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1 1.2
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข
0225441 วิทยาแบคทีเรียก่อโรค
 

0225442 บูรณาการจุลชีววิทยาทาง

การแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน
0225443 จุลินทรีย์ก่อเกิดมะเร็ง
 
0225444 ยาต้านจุลชีพและการดื้อยา
 
ต้านจุลชีพ
0225445 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย
สาเร็จรูปโดยหลักการ
 
วิทยาภูมิคุ้มกัน
กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ
0225351 วิทยาโพรโทซัว
 
0225352 การเพาะเลี้ยงเซลล์และ
เนื้อเยื่อเพื่องานวิจัยทางจุล
 
ชีววิทยา
0225451 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
 
0225452 ชีวสารสนเทศศาสตร์
 

มคอ 2 ปริญญาตรี

1.3

1.4



3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้านความรู้

1.5





5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯ
5.1

5.2

5.3 5.4
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รายวิชา

0225453 เทคโนโลยีเอนไซม์จาก
จุลินทรีย์
0225454 เทคโนโลยีชีวภาพทาง
จุลินทรีย์
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0225472 สหกิจศึกษา
0225473 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา
0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

มคอ 2 ปริญญาตรี

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3
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8




38
6




5
42




57
1




36
15




33
9




3
34




58




10
38




5
38




39
6




6
29




8
44




28
19

 
 
 
22 5
17 37

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4















42
14

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้านความรู้

1.5




2
3




5
1

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯ
5.1

5.2

5.3 5.4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะ
ได้ รั บ ผลการเรี ย นในรายวิ ช านั้ น ระบบการประเมิ น ผลการเรี ย นของแต่ ล ะรายวิ ช าเป็ น แบบระดั บ ขั้ น
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 19
ข้อ 20 และข้อ 21 (ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ประเมิน
ความสอดคล้ อ งของข้ อ สอบกั บ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดไว้ ใ นรายวิ ช า ความเหมาะสมของการให้ ค ะแนนใน
กระดาษคาตอบ และการให้ระดับคะแนน อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
2.1.2 มีการทวนสอบระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์กาหนดของมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามเกณฑ์กาหนดของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์ทุก
รายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ข้อ 35 และข้อ 36 (ภาคผนวก ง)
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มคอ 2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/หลักสูตรที่เปิดสอน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสาคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ สาหรับอาจารย์ใหม่
1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่ งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชาและกล
ยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ
1.4 มีการวางแผนการพัฒนากาลังคนระยะเวลา 5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์ในด้านการ
เรียนการสอน และพัฒนางานวิจัยในสาขาจุลชีววิทยา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งดาเนินการโดย
คณะวิทยาศาสาตร์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทางจุลชีววิทยาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อนาไปขอตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ข อทุ น อ ุด หนุ น การวิ จั ย ทั้ ง จากแหล่ ง ทุ น ในระด ับ
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทัง้ จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็น
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจัยมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
1.1. จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทาหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมี
หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ผู้สอน
1.2. จั ดให้ มีอาจารย์ ป ระจ าหลั กสูตร ซึ่ งมีคุณสมบัติและมีผ ลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทาหน้าที่รับผิดชอบตาม
พัน ธกิจ ของการอุด มศึ กษาและปฏิบัติห น้าที่ เต็ม เวลา มีห น้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ ปรึก ษาทาง
วิชาการและอาจารย์ผู้สอน
1.3. จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
1.4. มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ทั้ ง นี้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ผ่ า น คื อ มี ก าร
ดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
2. บัณฑิต
มี ก ารการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ วั ด ผลและควบคุ ม คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. นิสิต
3.1 มีการวางแผนกระบวนการรั บนิสิ ตอย่างมีระบบ มีกลไก นาไปสู่การปฏิบัติและจัดให้ มีการวั ดผล
ประเมิน ผลเพื่อติดตามและน ามาปรั บปรุงแก้ไขพัฒ นาคุณภาพกระบวนการรับนิสิ ต โดยกาหนด
คุณสมบั ติของนิ สิ ตให้ สอดคล้องกับลั กษณะธรรมชาติของหลักสู ตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความ
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โปรงใส ชัดเจน มีเครื่ องมื อ ในการคัด เลื อ กนิสิ ต ที่ มี ความพร้ อ มสามารถส าเร็จ การศึ กษาได้ ต าม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
3.2 สาหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในการประกาศรับ หลักสูตร (ภาพรวมของ
คณะวิทยาศาสตร์) มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษาอย่างมีระบบ มี
กลไก นาไปสู่การปฏิบัติและมี การประเมินผลติดตามเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
เตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา
3.3 มี ก ระบวนการในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานิ สิ ต มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบ
มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะ
3.4 มีกระบวนการในการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
3.5 มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความสาเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพื่อนามา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
4. คณาจารย์
4.1 มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาสันติศึกษาหรือสาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้ อง โดยมีระบบมี
กลไกที่น าไปสู่ การปฏิบั ติ และมี ก ารติ ดตามประเมิ นผลเพื่ อ การพัฒ นา ในการรับอาจารย์ ใ หม่ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสม
และโปร่งใส
4.2 มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกาหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้
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ความสามารถ และประสบการณ์ มีระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน
4.3 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการกาหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการดาเนินงาน เพื่อกากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ โดยการกากับควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร
โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบมีกลไกที่นาไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการ
เปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นสาคัญ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนิสิตและตลาดแรงงาน
1.2 มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบมีกลไกใน
การนาไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากาหนดผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกากับติดตาม
อาจารย์ในการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4
1.3 มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อ
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา ในการติ ด ตามการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การกากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการวางระบบการ
เมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
1.4 มีการวั ดผลและรายงานผลการดาเนิ นงานหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึ ก ษา
แห่งชาติ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดการบริการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คอมพิว เตอร์ Wifi และอื่น ๆ ที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้นิสิ ตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่5

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

X

X

X

X

X

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา

X

X

X

X

X

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

4. จัดทา รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 & 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- 80 -

มคอ 2 ปริญญาตรี
ปีการศึกษา

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับ ความพึงพอใจของนิ สิ ตปี สุ ดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลั กสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ไม่น้อยกว่า
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

ปีที่ 1 ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ
ในปีที่ดาเนินการลาดับข้อที่ 1-5 (ตัวบ่งชี้)

5

5

5

5

5

รวมตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้)

10

10

10

11

12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คาแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
ใช้แบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูลจากนิสิ ต และข้อมูลจากแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจาสาขาวิชา เสนอประเด็นที่จาเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรและจัดประชุมสัมมนาเพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตร จัดทารายงานการประเมินผลเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายมณฑล เลิศวรปรีชา
วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
นู ร อั ย นี ดาโอ๊ ะ มณฑล เลิ ศ วรปรี ช า และ ชั ย สิ ท ธิ์ นิ ย ะสม. (2558). การสร้ า งไบโอฟิ ล์ ม และ
Adhesin Genes ใน Staphylococcus aureus ที่ แ ยกได้ จ ากชุ ม ชนและโรงพยาบาลใน
จังหวัดพัทลุง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(3), 25-33.
มณฑล เลิ ศวรปรี ช า และ ญฏารั ตน สุ ว รรณมณี. (2557). ระบบควอรัมเซนซิ งการสื่ อสารของ
แบคทีเรี ย : กลไกการควบคุ ม การกอโรคในเชื้อ Pseudomanas aeruginosa Quorum
Sensing, A Communication of Bacteria: Control Mechanism of Pathogenesis in
Pseudomanas aeruginosa. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 41(1), 1-12.
มณฑล เลิศวรปรีชา และ ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก. (2557). Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats (CRISPR): ระบบภู มิ คุ้ ม กั น แบบจ าเพาะของแบคที เ รี ย . วารสาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 19 (2),154 -167.
มณฑล เลิศวรปรีชา (2557). การโคลนและวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ complementary
DNA ที่ ค วบคุ ม การสร้ า ง antimicrobial peptide จากตั ว อ่ อ นด้ ว งมู ล สั ต ว์ . วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17 (3) ฉบับพิเศษ. 134-142.
Lertworapreecha M., Utarapichat B., Sutthimusik S., and Tontikapong K.,
(2015).Antimicrobial Resistance Profiles and Resistant Genes among Salmonella
entericaIsolates Form Swine Faeces at Phatthalung Province. Proceedings Burapha
University International Conference 2015. July 10–12, 2015, Bangsaen
HeritageHotel, Chonburi, Thailand.403-409

- 87 -

มคอ 2 ปริญญาตรี

Lertworapreecha M., Noomee S., Sutthimusik S., Utarapichat B., and Tontikapong K.
(2016). Multidrug resistant and extended spectrum β-lactamase producing
Salmonella enterica isolated from food animals in Phatthalung, Thailand.
Southeast Asian J Trop Med Public Health, 47 (6), 1257-1269.
Pholnak, C., Lertworapreecha, M., Sirisathitkul, C., Suwanboon, S. (2016). Antibacterial
and physical properties of ZnO with pH-sensitive morphology. Journal of
Experimental Nanoscience, (11), 1320-1330.
Nipaponr Chitchaowana N., Klawech W., Sutthimusik S., Lertworapreecha M. (2016).
Characterization and optimization of xylanase producing strain of Bacillus
subtilis isolated from the cabbage looper (Trichoplusia ni (Hübner)) intestine.
Malaysian Journal of Microbiology, 12(3), 239-244.
Binlee K., Lertworapreecha M., Noipha K., and Phetmung H. (2015). Spectroscopy,
Structure and Antimicrobial Activity of Copper Complex with Benzoic Acid
Derivative Ligands. Thaksin. J., 18(2), 60-69.
Lertworapreecha M., S. Sutthimusik, K. Tontikapong. (2013). Antimicrobial Resistance
in Salmonella enterica Isolated from Pork, Chicken and Vegetables in Southern
Thailand. Jundishapur J Microbiol. 6(1), 36-41.
2. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายชัยสิทธิ์ นิยะสม
ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
นูรอัยนี ดาโอ๊ะมณฑล เลิศวรปรีชา และ ชัยสิทธิ์ นิยะสม. (2558). การสร้างไบโอฟิล์มและ Adhesin
Genes ใน Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากชุมชนและโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง. วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(3), 25-33.
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ชัยสิทธิ์ นิยะสมจันทร์ฉายกฤษณะทรัพย์ปาริชาติคงศรีทองและนูรอัยนีดาโอ๊ะ. (2557). ความชุกและ
ความไวต่อยาต้านจุลชีพของสแตฟฟิโลคอคคัสออเรียสที่แยกได้จากโพรงจมูกเด็กก่อนวัยเรียนใน
จังหวัดพัทลุง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 19(3), 13-18.
ตฤณกร เกตุกุลพันธ์เยี่ยมศิริ มณีพิศมัย ปรานี ปิ่นเงิน อุษณีย์ ใบบัว ประภาพร ภูริปัญญาคุณ เพลินพิศ
ยะสินธิ์วีรนุช สระแก้ว ชัยสิทธิ์ นิยะสมและรัตนา เฉลิมกลิ่น. (2555). องค์ประกอบทางเคมีและ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของแคฝรั่ง. วารสารจันทรเกษมสาร. 18(35), 11-17.
อังคณา ล่าแหละหมันชัยสิทธิ์ นิยะสมและสมพงศ์ โอทอง. (2555). ผลของอุณหภูมิและการรับภาระ
สารอินทรีย์ต่อการผลิตมีเทนจากน้าทิ้งหลังการผลิตไฮโดรเจนของน้าเสียโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ.
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(3), 107-115.
ยีสมานี เจ๊ะหะ และชัยสิทธิ์ นิยะสม. (2555). ความชุกและความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อสแตฟฟิโล
คอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินซึ่งแยกได้จากโพรงจมูกของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(3), 24-32.
Daoda N., Utarapichata B. and Niyasom C. (2015). Adhesin Genes and Biofilm Formation in
Staphylococcus aureus Isolated from Community, Livestock and Hospital Settings in
Phatthalung Province, Thailand. Proceedings of the Burapha University International
Conference 2015, BUU2015, Chonburi, Thailand. pp 831-838.
Niyasom C., Boonmak S and Meesri N. (2015). Antimicrobial Activity of Acidophilic
Actinomycetes Isolated from Acidic Soil. KMITL Science and Technology Journal, 15
(2), 62-69.
Kumneadklang S., Larpkiattaworn S., Niyasom C. and O-Thong S. (2015). Bioethanol
Production from Oil Palm Frond by Simultaneous Saccharification and Fermentation.
Energy Procedia, 79, 784–790.
Mamimin C., Chaikitkaew S., Niyasom C., Kongjan P., O-Thong S. (2015). Effect of Operating
Parameters on Process Stability of Continuous Biohydrogen Production from Palm Oil
Mill Effluent under Thermophilic Condition. Energy Procedia, 79, 815–821.
Katekunlaphan, T. Chalermglin R., Niyasom C., Rukachaisirikul T. and Chalermglin P. (2014).
Chemical Constituents from the Leaves of Mitrephora sirikitiae. Proceedings of the
40th Congress on Science and Technologyof Thailand (STT40), Khon Kaen, Thailand.
pp. 229-332.
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นางสาวพฤทฐิภร ศุภพล
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
Arunpanichlert, J. Rukachaisirikul, V. Phongpaichit, S. Supaphon, O. | Sakayaroj,
J.(2015).Xylariphilone: a new azaphilone derivative from the seagrass-derived fungus
Xylariales sp. PSU-ES163. Natural Product Research. 30(1), 46-51.
Arunpanichlert, J. Rukachaisirikul, V. Phongpaichit, S. Supaphon, O. Sakayaroj, J.
(2015).Meroterpenoid, isocoumarin, and phenol derivatives from the seagrass-derived
fungus Pestalotiopsis sp. PSU-ES 194, TETRAHEDRON, 71, 882-888.
Supaphon, P., Phongpaichit, S., Rukachaisirikul, V. and Sakayaroj, J. (2013). Antimicrobial
potential of endophytic fungi derived from three seagrasses (Cymodocea serrulata,
Halophila ovalis and Thalassia hemprichii) from Thailand. PLOS ONE. .8(8) : e72520.

4. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒ/ิ สาขา

นางบุษกร อุตรภิชาติ
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
บุษกร อุตรภิชาติ. (2559). ปฏิบัติการจุลชีววิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 7). สงขลา, เทมการพิมพ์. 260 น.
บุษกร อุตรภิชาติ. (2558). จุลชีววิทยาทางอาหาร. (พิมพ์ครั้งที่ 6). สงขลา, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ.
437 น.

- 90 -

มคอ 2 ปริญญาตรี

บุษกร อุตรภิชาติ, พีระ ทองมี,ปนัดดา พรหมจรรย์,มูฮัมหมัด สะโดน,พัชนีย์ สอนสุภา และ ปรณิน มีแก้ว. (2558).
“คุณภาพทางจุลชีววิทยาของข้าวยาที่จาหน่ายในอาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง”. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจาปี 2558 (หน้า 186 ) วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
บุษกร อุตรภิชาติ, ประมวล ทรายทอง และ ชนกนาถ เผือกผ่อง. (2557). “การคัดเลือกยีสต์ทนกรดแล
คติกเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล”. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 24 ประจาปี 2557 , (หน้า 156) วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. สงขลา.
สรพงค์ เบญจศรี, บุษกร อุตรภิชาติ และสกุลกานต์ สิมลา. (2557). “เปรียบเทียบการเกิดโรคโคนเน่าที่เกิด
จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของพริกภายใต้ 2 ระบบปลูก”. วารสารแก่นเกษตร, 42 ฉบับ
พิเศษ 3, 605 – 611.
บุษกร อุตรภิชาติ, ชัยสิทธิ์ นิยะสม และ กาญจนา เส็นบัตร. (2556). “คุณภาพทางจุลชีววิทยาของสัมผัส
อาหารและฟองน้าล้างจานจากร้านอาหารในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง”. ในรายงานการ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์, สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 51 ประจาปี 2556, (หน้า 106 - 112 ) วันที่ 5 – 7
กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ. กรุงเทพฯ : บริษัทเปเปอร์เมท
(ประเทศไทย) จากัด.
บุษกร อุตรภิชาติ, พีระ ทองมี, อรอนงค์ วงษ์เอียด, นิตยา บุญเรือง และ จันทร์ธิมา อุเลา. (2555).
“คุณภาพทางจุลชีววิทยาของส้มตาที่ผลิตและจาหน่ายในอาเภอป่าพะยอมจังหวัดพัทลุง”. ใน
รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 6 ประจาปี 2555.
(หน้า 131 ) วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคร
เหนือ กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
บุษกร อุตรภิชาติ, นุกูล อินทระสังขา, ปนัดดา พรหมจรรย์ และ สมชาญ รัตนรังษี. (2555). “เชื้อราใน
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง”. ในรายงานการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เล่มที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์ ,สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 50 ประจาปี 2555 , (หน้า 93 - 100 )วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ. กรุงเทพฯ : บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด.
บุษกร อุตรภิชาติ, พีระ ทองมี, อรอนงค์ วงษ์เอียด, นิตยา บุญเรือง และ จันทร์ธิมา อุเลา. (2555).
“คุณภาพทางจุลชีววิทยาของส้มตาที่ผลิตและจาหน่ายในอาเภอป่าพะยอมจังหวัดพัทลุง”วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 43(2) (พิเศษ), 489 – 492.

- 91 -

มคอ 2 ปริญญาตรี

Lertworapreecha M., Noomee S., Sutthimusik S., Utarapichat B., and Tontikapong K. (2016).
Multidrug resistant and extended spectrumβ-lactamase producing Salmonella
enterica isolatedfrom food animals in Phatthalung, Thailand. Southeast Asian J Trop
Med Public Health, 47 (6), 1257-1269.
Lertworapreecha M., Utarapichat B., Sutthimusik S., and Tontikapong K.,
(2015).Antimicrobial Resistance Profiles and Resistant Genes among Salmonella
entericaIsolates Form Swine Faeces at Phatthalung Province. Proceedings Burapha
University International Conference 2015. July 10–12, 2015, Bangsaen
HeritageHotel, Chonburi, Thailand.403-409
5. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒ/ิ สาขา

นางศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
มณฑล เลิศวรปรีชา และ ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก. (2557). Clustered Regularly Interspaced
ShortPalindromic Repeats (CRISPR): ระบบภูมิคุ้มกันแบบจาเพาะของแบคทีเรีย. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 19 (2). 154 -167.
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี โรซาณี ดามู และ ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก. (2556). ประสิทธิภาพของน้ามันหอมระเหย
จากกะเพราและโหระพา ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม. ใน การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 1. หน้า 112-118.
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี รังสิมา สายศรทิพย์ และ ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก. (2555). ประสิ ทธิภาพของน้ามันหอม
ระเหยจากตะไคร้และตะไคร้หอม ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม: Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae และ Escherichia coli. วารสารแก่นเกษตร. 40(2) : 230235.
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ธี ร ยุ ท ธ เกษมสั น ต์ ศุ ภ ารั ต น์ สุ ท ธิ มุ สิ ก และ มณฑล เลิ ศ วรปรี ช า. (2558). การตรวจคั ด กรองเชื้ อ
Salmonella enterica จากตัว อย่างอุจจาระสุ กร ในจังหวัดพัทลุ ง ที่ส ร้างเอนไซม์ xtended
Spectrum -Lactamase (ESBL).เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ประจาปี
ครั้งที่ 53 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558.มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน,กรุงเทพ. :10001007
Nipaponr Chitchaowana N., Klawech W., Sutthimusik S., Lertworapreecha M. (2016).
Characterization and optimization of xylanase producing strain of Bacillus subtilis
isolated from the cabbage looper (Trichoplusia ni (Hübner)) intestine. Malaysian
Journal of Microbiology, 12(3), 239-244.
Lertworapreecha, M., Utarapichat, B., Sutthimusik, S., and Tontikapong, K.,
(2015).Antimicrobial Resistance Profiles and Resistant Genes among Salmonella
entericaIsolates from Swine Faeces at Phatthalung Province. Proceedings Burapha
University International Conference 2015. July 10–12, 2015, Bangsaen HeritageHotel,
Chonburi, Thailand. 403-409.
Lertworapreecha, M., Sutthimusik, S., Tontikapong, K. (2013). Antimicrobial Resistance in
Salmonella enterica Isolated from Pork, Chicken and Vegetables in Southern Thailand.
Jundishapur J Microbiol, 6(1), 36-41.
6. ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายนุกูล อินทระสังขา
Ph.D. (Microbiology)
The University of Queensland, Australia, 2542
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2525
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
อาภาวรรณ พ่อค้า สมพงศ์ โอทอง สุภฏา คีรีรัฐนิคม และ นุกูล อินทระสังขา.. (2555) “การคั ด เลื อ ก
ตั ว กลางที่ เ หมาะสมต่ อ การยึ ด เกาะของเมื อ กชี ว ภาพเพื่ อ บาบั ด ไนเตรทจากน้าทิ้ ง การ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้าชายฝั่ ง ” วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ.15 (3): 13-25.
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สิรินันท์ ศรีดา สมพงศ์ โอทองและ สุภฏา คีรีรัฐนิคมและนุกูล อินทระสังขา. (2555). สภาวะที่เหมาะสม
ในการบาบัดไนเตรทของแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงด้วยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 15(3): 13-25.
Nitipan, S., Mamimin, C., Intrasungkha, N., Birkeland, N. K. and O-Thong, S. (2014).
“Microbial ]community analysis of thermophilic mixed culture sludge for
biohydrogen production from palm oil mill effluent”. International Journal of
Hydrogen Energy. 39(33): 19285–19293.
Thongdumyu, P., Intrasungkha, N. and O-Thong, S. (2014). “Optimization of ethanol
production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymomonas mobilis and
Candida shehatae under non-sterile condition”. African Journal of Biotechnology.
13(7): 866-873.
7. ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายสมพงศ์ โอทอง
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
Mamimin C., Jehlee A., Saelor S., Prasertsan P., O-Thong S. (2016) Thermophilic hydrogen
production from co-fermentation of palm oil mill effluent and decanter cake by
Thermoanaerobacterium thermosaccharolitycum PSU-2. Int J of Hydrogen Energy
41(46): 21692-21701.
O-Thong S., Suksong W., Promnuan K., Thipmunee M., Mamimin C., Prasertsan P. (2016)
Two-stage thermophilic fermentation and mesophilic methanogenic process for
biohythane production from palm oil mill effluent with methanogenic effluent
recirculation for pH control. Int J of Hydrogen Energy 41(46): 21702-21712.
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O-Thong, S. (2016) Microbial population optimization for control and improvement of dark
hydrogen fermentation. in: Angela Faustino Jozala (Eds.),Fermentation Process,
INTECH. pp. 119-144. (ISBN 978-953-51-2927-1).
Suksong W., Kongjan P., Prasertsan P., Imai T. and O-Thong S. (2016) Optimization and
microbial community analysis for production of biogas from solid waste residues of
palm oil mill industry by solid state anaerobic digestion. Bioresource Technology
(214), 166-174.
Jariyaboon R., O-Thong S., Kongjan P. (2015) Bio-hydrogen and bio-methane potentials of
skim latex serum in batch thermophilic two-stage anaerobic digestion. Bioresource
Technology (198) 198-206.
Chaikitkaew S., Kongjan P., O-Thong S. (2015) Biogas production from biomass residues of
palm oil mill by solid state anaerobic digestion. Energy Procedia (79) 838-844.
Jijai S., Srisuwan G., O-Thong S., Ismail N., Siripatana C. (2015) Effect of granule sizes on
the performance of up flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors for cassava
wastewater treatment. Energy Procedia (79) 90-97.
Khongkliang P., Kongjan P., O-Thong S. (2015) Hydrogen and methane production from
starch processing wastewater by thermophilic two-stage anaerobic digestion. Energy
Procedia (79) 827-832.
Srimachai T., Nuithitikul K., O-Thong S., Kongjan P., Panpong P. (2015) Optimization and
kinetic modeling of ethanol production from oil palm frond juice in batch
fermentation. Energy Procedia (79) 111-118.
Noparat P., Prasertsan P., O-Thong S., Pan X. (2015) Dilute acid pretreatment of oil palm
trunk biomass at high temperature for enzymatic hydrolysis. Energy Procedia (79)
924-929.
Kumneadklang S., Larpkiattaworn S., Niyasom C., O-Thong S. (2015) Bioethanol production
from oil palm frond by simultaneous saccharification and fermentation. Energy
Procedia (79) 784-790.
Wongfaed N., Kongjan P., O-Thong S. (2015) Effect of substrate and intermediate
composition on foaming in palm oil mill effluent anaerobic digestion system. Energy
Procedia (79) 930-936.
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Panpong K., Nuithitikul K., O-Thong S., Kongjan P. (2015) Anaerobic co-digestion
biomethanation of cannery seafood wastewater with microcystis SP; blue green algae
with/without glycerol waste. Energy Procedia (79) 103-110.
Mamimin C., Chaikitkaew S., Niyasom C., Kongjan P., O-Thong S. (2015) Effect of operating
parameters on process stability of continuous biohydrogen production from palm oil
mill effluent under thermophilic condition. Energy Procedia (79) 815-821.
Suksong W., Kongjan P., O-Thong S. (2015) Biohythane production from co-digestion of
palm oil mill effluent with solid residues by two-stage solid state anaerobic digestion
process. Energy Procedia (79) 943-949.
Mamimin C., Singkhala A., Kongjan P., Suraraksa B., Prasertsan P., Imai T. and O-Thong S.
(2015) Two-stage thermophilic fermentation and mesophilic methanogen process for
biohythane production from palm oil mill effluent.Int J of Hydrogen Energy 40(19):
6319-6328.
T. Cjookaew, S. O-Thong and P. Prasertsan. (2014) Statistical optimization of medium
components affecting simultaneous fermentative hydrogen and ethanol production
from crude glycerol by thermotolerant Klebsiella sp. TR17.International Journal of
Hydrogen Energy 39(2) 751-760.
S. Sittijunda, A.F. Tomas, A. Reungsang, S. O-Thong and I. Angelidaki. (2013) Ethanol
production from glucose and xylose by immobilized Thermoanaerobacter
pentosaceus at 70 _C in an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor.
Bioresour Technol. 143: 598-607.
A. Reungsang, S. Sittijunda and S. O-Thong. (2013) Bio-hydrogen production from glycerol
by immobilized Enterobacter aerogenes ATCC 13048 on heat-treated UASB granules
as affected by organic loading rate.International Journal of Hydrogen Energy 38(17):
6970-6979.
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คุณวุฒ/ิ สาขา
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นายธนพล อยู่เย็น
วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วท.บ. (การประมง)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2540
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
ฝาตีม๊ะ มุ่นโย, ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ และธนพล อยู่เย็น. (2559). “การสารวจหนอนพยาธิจากปลาดุกทะเล
(Plotosus canius) ในเขตอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ในรายงานประชุมวิชาการประมงและ
ทรัพยากรทางน้าระดับชาติ ครั้งที่ 10 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้า”.
วันที่ 29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2559. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. หน้า 89.
อุษา กันดูวงศ์ และธนพล อยู่เย็น. (2559). การสารวจหนอนพยาธิในปลาโอดา จากอาเภอท่าแพ จังหวัด
สตูล (Survey of Helminths in the Longtail Tuna (Thunnus tonggol) from Tha Phae
District, Satun Province). ในรายงานการประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 88.
Hyemi Lim, Bong-Kwang Jung, Jaeeun Cho, Thanapon Yooyen, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai.
(2015). Molecular Diagnosis of Cause of Anisakiasis in Humans, South Korea.
Emerging Infectious Diseases. 21(2), 342-344.
Jaeeun Cho, Bong-Kwang Jung, Hyemi Lim, Min-Jae Kim, Thanapon Yooyen, Dongmin Lee,
Keeseon S. Eom, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai. (2014). Four Cases of Taenia saginata
Infection with an Analysis of COX1 Gene. Korean J. Parasitol. 52(1): 1-5.

- 97 9. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒ/ิ สาขา

นายศุภชัย นิติพันธ์
วท.ด. (พันธุวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
วท.ม (พันธุวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
วท.บ (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540
อาจารย์

มคอ 2 ปริญญาตรี

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
กานต์ธิดา บุญลอยจารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ และศุภชัย นิติพันธ์. (2559). อิทธิพลของสารละลายโคลชิซีน
ต่อการเพิ่มจานวนโครโมโซม ของมะพร้าวนกคุ่ม. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 19(2): 96-105
ชลธิชา มามิมิน สมพงศ์ โอทอง และ ศุภชัย นิติพันธ์. (2559). การประยุกต์ใช้เทคนิคเมตาจีโนมิกส์เพื่อ
ค้นหายีนของเอสไซม์ทนร้อนจากบ่อน้าพุร้อน. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 19(1): 81-88
อามีนีเจ๊ะลีสมพงศ์โอทองและ ศุภชัย นิติพันธ์. (2558). การวิเคราะห์ เปรียบเทียบแบคทีเรียที่สาเหตุของ
โรคเต้านมอักเสบด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเชื้อ การดื้อยา และเทคนิคทางชีวโมเลกุล. วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(3): 17-24
Nitipan S., C. Mamimin, N. Intrasungkha, N.K. Birkeland, S. O-thong. (2014). Microbial
community analysis of thermophilic mixed culture sludge for biohydrogen
productionfrom palm oil mill effluent, International Journal of Hydrogen Energy. 39:
19285-19293
Nitipan S., T. Sritrakul, A. Kunjantarachot, S. Prapong. (2013). Identification of epitopes in
Leptospira borgpetersenii leucine-rich repeat protein. Infec, Genet, Evol. 14: 46-57.

- 98 10. ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

มคอ 2 ปริญญาตรี

นางสาวชุติมา แก้วพิบูลย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
Moon, J.; Kaowinn, S.; Cho, I. R.; Min do, S.; Myung, H.; Oh, S.; Kaewpiboon, C.; Kraemer, O.
H.; Chung, Y. H. (2016). “Hepatitis C virus core protein enhances hepatocellular
carcinoma cells to be susceptible to oncolytic vesicular stomatitis virus through
down-regulation of HDAC4”. Biochemical and Biophysical Research
Communications, 474, (3), 428-434.
Thanakorn Damsud and Chutima Kaewpiboon (2016).“In vitro -glucosidanse inhibitory
activities of the watercress (Nasturtium officinale R. Br.) extracts” Pranakhon Rajabhat
Research Journal (Science and Technology). Vol 11, No 2, July-December: 65-74.
Damsud, T., Chanwun, T. Kaewpiboon, C. (2017). “Antidiabetic Agents with -glucosidase
Inhibition and Antioxidant Capacity from the Shoots of Clausena cambodiana Guill.
” International Journal of Agricultural Technology.13(4):449-456.
Kaewpiboon, C., Winayanuwattikun, P., Yongvanich, T., Puwaprisirisan and Assavalapsakul,
W. (2014). “Effect of three fatty acids from the leaf extract of Tiliacora triandra on
P-glycoprotein function in multidrug-resistant cancer cells”. Pharmacognosy
magazine 10 (Suppl 3):549–556.
Moon, J., Koh, S.S., Malilas, W., Cho, I.R., Kaewpiboon, C., Kaowinn, S., Lee, K., Jhun, B.H.,
Choi, Y.W. and Chung, Y.H. (2014). “Acetylshikonin induces apoptosis of hepatitis B
virus X protein-expressing human hepatocellular carcinoma cells via endoplasmic
reticulum stress”. European Journal of Pharmacology 735:132-140.

- 99 11. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒ/ิ สาขา

นางสาวเตือนตา ร่าหมาน
Ph.D. (Biology)
University of Malaya, Malaysia, 2558
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
วท.บ.(การประมง) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มคอ 2 ปริญญาตรี

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
วาสนา มณีเศวต เตือนตา ร่าหมาน และวิชุดา กล้าเวช (2559). การใช้สัตว์เล็กน้าจืดเป็นดัชนีชีวภาพเพื่อ
การประเมินคุณภาพน้าในคลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. ในรายงานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้าทะเลสาบ ครั้งที่ 2, 30-31
สิงหาคม 2559. หน้า 116-125.
วิจิตรา เพชรพรม ธัญญา พันฤทธิ์ดา และเตือนตา ร่าหมาน (2559). ความหลากหลายและความชุกชุมของ
แพลงก์ตอนสัตว์ในคลองท่าแนะจังหวัดพัทลุง. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจาปี 2559, 26 – 29 พฤษภาคม 2559. หน้า 773-781
Ramarn, T., Choksawatdikorn, P., Klawech, W., Pradittham, J., Chaijarean, C.,
Thongbuakaew, T. and Klummai, T. (2016). Relationships between zooplankton
community and water quality in Pha-Payom canal, Phattalung Province, Southern
Thailand. Middle-East Journal of Scientific Research. 24(2): 379-385.
Ramarn, T., Chong V. C. and Hanamura, Y. 2015. Versatile mysids exploit multiple basal
resources-implication of bentho-pelagic habit in the estuarine food webs.
Hydrobiologia, 734, 37-51. (Impact factor 2.28)
Ramarn, T., Pet-Arwut, H. and Chuaypanang, S. (2015). Diversity and abundance of
zooplankton at Palian Estuary, Trang province, Southern Thailand. Proceeding of the
International conference on Waste Management, Ecological and Biological Science
(WMEBS’15), 13-14 May 2015, Kuala Lumpur, Malaysia. pp.59-64
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Ramarn, T., Chong, V.C. and Hanamura, Y. (2014). Lunar tidal rhythms of the mysid shrimp
(Acanthomysis thailandica) population structure and reproduction in a tropical
mangrove, Malaysia. Proceeding of the International conference on Agriculture,
Environmental and Biological Science (AEBS-2014), 24-25 April 2014, Phuket,
Thailand. pp. 71-76.
Waharak, A., Ramarn, T., and Panritdam, T. (2013). Diversity and feeding of jellyfish (Cnidaria)
at Koh Mak Noi and Koh Yao Noi, Phang-Nga Province, southern Thailand.
Proceeding of the 3rdInternational conference on Ecological, Environmental and
Biological Science (ICEEBS’2013), 29-30 April 2013, The City Hotel, Singapore. pp.255258
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
พ.ศ. 2560
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มคอ 2 ปริญญาตรี

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม
1. ชื่อหลักสูตร

2. ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง
1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาจุลชีววิทยา

Bachelor of Science Program in
Microbiology

Bachelor of Science Program in
Microbiology

คงเดิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คงเดิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2. ชื่อปริญญา

(จุลชีววิทยา)

(จุลชีววิทยา)

วท.บ. (จุลชีววิทยา)

วท.บ. (จุลชีววิทยา)

Bachelor of Science
(Microbiology)

Bachelor of Science
(Microbiology)

B.Sc. (Microbiology)
3. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

B.Sc. (Microbiology)
3. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นาจุลชีววิทยาช่วย ปรัชญา
พัฒนาสังคม

ความสาคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ความสาคัญ
จุลชีววิทยา มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลให้เป็น
ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและรอบรู้ ใ น
ศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยา รู้จักเรียนรู้
คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลและสร้ า งสรรค์

พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
ด้วยปัญญา จริยธรรม และศาสตร์ทาง มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ใจความคงเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จุลชีววิทยา มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลให้เป็น
ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและรอบรู้ ใ น
ศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยา รู้จักเรียนรู้
คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลและสร้ า งสรรค์

- 103 หลักสูตรเดิม
สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในวิชาชีพ
เ พื่ อ พั ฒ น า ต น เ อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง
สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

เหตุผลการปรับปรุง

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบ และมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 1. มีความรู้ในศาสตร์ทางจุลชีววิทยาและทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมในการปฏิ บั ติ งานและ ทางด้านจุลชีววิทยา
สามารถศึกษาต่อระดับสูงได้
2. มี ค วามสามารถวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ บู ร ณาการความรู้และ
2. มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีวิจารณญาณและ
ประสบการณ์ในงานทางด้านจุลชีววิทยา
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติงาน และในสถานการณ์
3. ตระหนักและปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณที่ดีและรับผิดชอบ
ทั่วไป
3. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ภ าวะผู้ น าและมี ค วามเอื้ อ อาทรต่ อ สั งคม ต่อตนเองและส่วนรวม
สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อ
พั ฒ นาความรู้ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา รวมทั้ ง
ถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะ
5. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล
รวมทั้งทักษะและความรู้ในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
งานทางจุลชีววิทยา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ปรับเปลีย่ นตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และคณะวิทยาศาสตร์

- 104 หลักสูตรเดิม

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
6. มีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม

เหตุผลการปรับปรุง

รวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร โดย
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
4. จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กลุ่มบูรณาการ
กลุ่มวิชาเลือก
- เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา
- เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
หมวดวิชาเลือกเสรี

30
9
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
6
3
3
98
26
66
48
18
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4. จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1. วิชาบังคับ
18
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา
9
1.2 กลุ่มบูรณาการ
9
2. วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
3
2.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
98
วิชาแกน
20
วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
72
วิชาบังคับ
51
วิชาเลือก
21
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า
6
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6

คงเดิม

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คงเดิม/ปรับชื่อกลุ่ม

- 105 หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

6. คาอธิบายรายวิชา
0202111 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ศึกษาลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์
สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์

- ยกเลิกรายวิชา โดยมีการเปลี่ยนให้เรียนวิชา 0202101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
บุรพวิชา : 0202111
ศึกศึกษาลาดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
เคมีพื้นฐาน 1

3(3-0-6)

Fundamental Chemistry 1
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะ
เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย อุณ
หพลศาสตร์เบื้องต้นและจลนพลศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry 2
บุรพวิชา : 0204101
ศึกษาเกี่ยวกับสมดุลเคมี กรด – เบส เคมีไฟฟ้า เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม

เหตุผลการปรับปรุง

ยกเลิก

0202112

0204101

มคอ 2 ปริญญาตรี

ยกเลิก

204101

เคมีพื้นฐาน 1

- ยกเลิกการใช้รายวิชา

3(3-0-6)

Fundamental Chemistry 1
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย และอุณหพล
ศาสตร์เบื้องต้น
0204102 เคมีพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry 2
บุรพวิชา : 0204101
จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด – เบส เคมีไฟฟ้า
เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และสารชีว
โมเลกุล

- เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

- เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

- 106 หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1(0-3-0)
0204191
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory 1
Fundamental Chemistry Laboratory 1
ฝึ ก เทคนิ ค การใช้ อุ ป กรณ์ ความปลอดภั ย ใน
ฝึ ก เทคนิ ค การใช้ อุ ป กรณ์ ความปลอดภั ย ใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ชาเคมี ห้องปฏิบัตกิ าร และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตาราง
พื้นฐาน 1
ธาตุ พั น ธะเคมี ปริ ม าณสารสัมพั นธ์ ของแข็ ง ของเหลว แก๊ส
สารละลาย และอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1(0-3-0)
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory 2
Fundamental Chemistry Laboratory 2
บุรพวิชา : 0204191
บุรพวิชา : 0204191
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 2
ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับจลนพลศาสตร์ สมดุล
เคมี กรด – เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น และสารชีวโมเลกุล
0204221 เคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-6)
0204223
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Organic Chemistry 1
Fundamental Organic Chemistry
บุรพวิชา : 0204102
โครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การ
ศึ ก ษาทฤษฎี อ อร์ บิ ทั ล เชิ งโมเลกุ ล การเตรี ย มและ เตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ตามหมู่
ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ทั้งสารประกอบแอลิฟา ฟังก์ชัน
ติกและแอโรแมติก และสเตอริโอเคมี

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

- เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

- เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

- 107 0204294

หลักสูตรเดิม
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

1(0-3-0)

0204293

Organic Chemistry Laboratory 1

หลักสูตรปรับปรุง
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน

มคอ 2 ปริญญาตรี
1(0-3-0)

Fundamental Organic Chemistry
Laboratory
บุรพวิชา : 0204192 หรือเรียนพร้อม 0204221
ฝึกเทคนิคการแยกและการทาบริสุทธิ์สารอินทรีย์
ฝึกเทคนิคการแยกและทาสารอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ ทดสอบปฏิกิริยา การทดสอบการละลาย การทดสอบหมู่ ฟั ง ก์ ชั น และการ
ของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันที่สาคัญ
สังเคราะห์สารอินทรีย์บางชนิด
0204348

ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
บุรพวิชา : 0204102
ศึกษาชนิด โครงสร้าง และหน้าที่สาคัญของสารชีว
โมเลกุ ล ประเภทต่ า ง ๆ การถ่ า ยทอดพลั ง งานในสิ่ ง มี ชี วิ ต
กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ การควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุมทางพันธุกรรม หลักการ
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

0204343

เหตุผลการปรับปรุง
- เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ชีวเคมีเบื้องต้นสาหรับ
3(3-0-6) เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Basic Biochemistry for Biological
Sciences
ชนิ ด โครงสร้ า ง และหน้ า ที่ ส าคั ญ ของสารชี ว
โมเลกุ ล ประเภทต่ า งๆ การถ่ า ยทอดพลั ง งานในสิ่ ง มี ชี วิ ต
กระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ของสารชี ว โมเลกุ ล การควบคุ ม
กระบวนการเมแทบอลิซึม การควบคุมทางพันธุกรรม หลักการ
พั น ธุ วิ ศ วกรรม และเทคโนโลยี ชีว ภาพ และหั ว ข้ อ ทางชี ว เคมี
สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
0204352 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
บุรพวิชา : 0204102
ศึ ก ษาการค านวณข้ อ มูล ทางสถิ ติส าหรับ วิเคราะห์
กระบวนการวิเคราะห์สาร ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวกับการแยก
สาร การวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยน้าหนักและปริมาตร

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0204252
เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
3(3-0-6)
เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Fundamental Analytical chemistry
หลั ก การทางเคมี วิ เ คราะห์ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ปริมาณ โดยการชั่งน้าหนักและการวัดปริมาตร การแยกสารด้วย
วิธีการต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคส
เปกโทรสโกปีและโครมาโท กราฟี

0204392

0204297

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

1(0-3-0)

Analytical Chemistry Laboratory

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

1(0-3-0)

Introduction to Analytical Chemistry
Laboratory
บุรพวิชา : 0204102
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาปริมาณสารโดยการชั่ง
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานส าหรั บ การวิ เ คราะห์ น้าหนักและการวัดปริมาตร การวิเคราะห์โดยวิธีทางการทางส
ปฏิบัติการการแยกทางเคมี ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การ เปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟี
หาปริมาณสารโดยน้าหนักและปริมาตร

เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
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มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
ปฏิบัติการชีวเคมี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0204399
1(0-3-0)
0204396
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นสาหรับ 1(0-3-0) เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Biochemistry Laboratory
Basic Biochemistry Laboratory for
Biological Sciences
บุรพวิชา : 0204192
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีวเคมี เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีวเคมี ที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณของสารชี ว โมเลกุ ล ใน วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ และเชิ ง ปริ ม าณของสารชี ว โมเลกุ ล ใน
สิ่งมีชีวิตและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล
สิ่ ง มี ชี วิ ต และศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของสารชี ว โมเลกุ ล ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
0207101

หลักชีววิทยา 1
Principles of Biology 1

3(3-0-6)

ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกาเนิดสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และ
การแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต

0207101

หลักชีววิทยา 1
Principles of Biology 1

3(3-0-6)

ศึ ก ษาเคมี พื้ น ฐาน และกระบวนการการก าเนิด
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กระบวนการ เมเทบอลิ
ซึม การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฏจักรของ
เซลล์และการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิ วั ฒ นาการของสิ่ งมี ชีวิ ต พฤติ ก รรม และนิ เ วศวิ ท ยา การจั ด
หมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

- 110 0207102

หลักสูตรเดิม
หลักชีววิทยา 2

3(3-0-6)

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชา โดยมีการเปลี่ยนให้เรียนวิชา 0225212
ชีววิทยาของเซลล์สาหรับจุลชีววิทยา

Principles of Biology 2
บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
ศึกษาโครงสร้างของพืช สารอาหาร การดูดซึม การ
ลาเลียง การหายใจ และการคายน้า สารควบคุมการเจริญเติบโต
และตอบสนองและการสืบพันธุ์ของพืช ศึกษาโครงสร้างและการ
ทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่าง
การ ระบบโครงร่ า งและการเคลื่ อ นที่ ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต
ระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการและระบบย่อยอาหาร การหายใจ
การรั ก ษาสมดุล แลการขั บ ถ่ าย ระบบประสาทและอวั ยวะรับ
สัมผัส ฮอร์โมนและระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และการเจิญ
เติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0) เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Biology Laboratory 1
Biology Laboratory 1
ปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งและสอดคล้ อ งกั บ
ปฏิบัติการในเรื่องกล้องจุลทรรศน์ การตัดเนื้อเยื่อพืช
เนื้อหารายวิชาหลักชีววิทยา 1
ด้วยมือและการทาผนึกเปียก โครงสร้างเซลล์ การแยกรงควัตถุ
สังเคราะห์ด้วยแสง การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและกลไกวิวัฒนาการ แบคทีเรีย โปรโต
ซัว สาหร่ายและรา พืชกลุ่มไบรโอไฟต์และเทรคีโอไฟต์ สัตว์ไม่มี
กระดูก สันหลัง สัตว์กลุ่มโปรโตสโตมและดิวเทอโรสโตม
การศึกษาระบบนิเวศสระน้า

- 111 หลักสูตรเดิม
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-0)
Biology Laboratory 2
ปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งและสอดคล้ อ งกั บ
เนื้อหารายวิชาหลักชีววิทยา 2
0207211 นธุศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Genetics
บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
ศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติทงกายภาพและเคมี
ของสารพั น ธุ ก รรม หลั ก การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
หน้าที่ของสารพันธุกรรม รวมทั้งการควบคุมการแสดงออกของยีน
การเปลี่ยนแปลงของยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ
พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการและการประยุกต์
0207221 พฤกษศาสตร์
3(2-3-4)
Botany
บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
ศึ ก ษ า เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ห น้ า ที่
องค์ประกอบ วิวัฒนาการและความหลากหลายของพืช รวมถึง
ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติ

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิก

เปลี่ยนแปลงรายวิชา ในกลุ่มวิชาบังคับ

ยกเลิก

เปลี่ยนแปลงรายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือก

- 112 หลักสูตรเดิม
0207231

สัตววิทยา
3(2-3-4)
Zoology
บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
ศึกษารูปร่าง โครงสร้าง ลักษณะการดารงชีวิต
วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ มี
การศึกษานอกสถานที่ และ ฝึกปฏิบัติ
0207291 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
(0-3-0)
Genetics Laboratory
บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
ปฏิ บั ติ ก ารทางพั น ธุ ศ าสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา
รายวิชาพันธุศาสตร์
0207312 ชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
Cell Biology
บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
ศึ ก ษาโมเลกุ ลชี ว ภาพ (biomolecules) โครงสร้าง
และหน้าที่ของออร์แกเนลล์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต ส่วน
ที่ห่อหุ้มเซลล์ วัฎจักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของ
เซลล์ การชราภาพและการตายของเซลล์ เทคโนโลยี แ ละวิ ธี
การศึกษาด้านชีววิทยาของเซลล์

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือก

ยกเลิก

เปลี่ยนแปลงรายวิชา ในกลุ่มวิชาบังคับ

ยกเลิก

เปลี่ยนแปลงรายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือก

- 113 0207313

หลักสูตรเดิม
ระเบียบวิธีวิจัย

3(3-0-6)

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรายวิชา ในกลุ่มวิชาบังคับ

ยกเลิก

เปลี่ยนแปลงรายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือก

Research Methodology
ศึกษาสถิติแบบนอน-พาราเมตริก การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย การถดถอยเชิงเส้น สหสัมพันธ์และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
0207452

เทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnology

3(2-3-4)

บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
เทคโนโลยีชีวภาพ ทฤษฎีและเทคนิคใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทางแพทย์ อาหาร เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติการและการนาเสนอ
หัวข้อด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

- 114 หลักสูตรเดิม
0207454 หลักการและเทคนิคการ
3(2-3-4)
เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
Principle and Techniques in Animal Cell
Culture
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานการเพาะเลี้ ย งเซลล์ สั ต ว์ การ
เพาะเลี้ ย งในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเชิ ง อุ ต สาหกรรม พั น ธุ
วิศวกรรมของเซลล์สัตว์ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ให้ปลอด
เชื้อ การพัฒนาและความเหมาะสมของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เซลล์สัตว์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
3(3-0-6)
0209106

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือก

ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
ชีวภาพ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Fundamental Physics 1
Physics for Life Science
ศึกษาเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การเคลื่อน
หน่วยและการวัด แรงและการเคลือ่ นที่ งานและ
แบบสั่น กลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่ น เสียง พลังงาน กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น
แสง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เสียงและการได้ยิน แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ของ
ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ นิวเคลียร์และรังสี

0209191

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1

1(0-3-0)

0209196

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
1(0-3-0)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Fundamental Physics Laboratory 1
Physics for Life Science Laboratory
ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและ
กับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
สนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายวิชา 0209106 ฟิสิกส์สาหรับ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

- 115 หลักสูตรเดิม
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทาง
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Entrepreneurship in Science and
Technology
ศึกษาความสาคัญของผู้ประกอบการในระบบธุรกิจ
โอกาสของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ของบุ ค คลในสาย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แนวคิ ด การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความรู้ทั่วไปสาหรับผู้
เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การจัดทาและวิเคราะห์งบประมาณและ
การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุนสาหรับธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการผลิตและการตลาด ฝึก
จัดทาและนาเสนอแผนธุรกิจสาหรับการประกอบทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
0225211 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ศึกษาความรู้และหลักทางจุลชีววิทยา โครงสร้างและ
สั ณ ฐานวิ ท ยาของจุ ลิ น ทรี ย์ สรี ร วิ ท ยา พั น ธุ ศ าสตร์ การจั ด
หมวดหมู่ การเพาะเลี้ยง และการควบคุมจุลินทรีย์ บทบาทของ
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นอาหาร อุ ต สาหกรรมการเกษตร สิ่ ง แวดล้ อ ม
สาธารณสุข และการแพทย์

หลักสูตรปรับปรุง
0216451
การเป็นผู้ประกอบการทาง
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Entrepreneurship in Science and
Technology
ความสาคัญของผู้ประกอบการในระบบธุรกิจ
โอกาสการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสาหรับผู้เริม่ ต้นประกอบการธุรกิจ
การจัดทาและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการ
ธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุนสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลางการบริหารการผลิตและการตลาด ฝึกจัดทาแนะนาเสนอ
แผนธุรกิจสาหรับการประกอบการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และศึกษาดูงาน

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มคี วามทันสมัย

0225211 จุลชีววิทยา
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย
Microbiology
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ความรู้และหลักทางจุลชีววิทยา โครงสร้างและ
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การจัด
หมวดหมู่ การเพาะเลี้ยง และการควบคุมจุลินทรีย์ บทบาทของ
จุลินทรีย์ในอาหาร อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขและการแพทย์

- 116 หลักสูตรเดิม
0225212 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Ecology
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ 0207191
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบ
นิ เ วศต่ า ง ๆ ความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การถ่ า ยเทสารและพลั ง งาน เทคนิ ค การศึ ก ษา
จุลินทรีย์ในระบบนิเวศ การเจริญ วิธีวัดการเจริญของจุลินทรีย์
และฝึกปฏิบัติ
0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทาง
1(1-0-3)
จุลชีววิทยา
Instrumentation and Microbiological
Techniques
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เครื่องมื อที่สาคัญในงาน
ด้านจุลชีววิทยา การบารุงรักษาอย่างถูกวิธี ลักษณะ และเทคนิค
ต่าง ๆ ของงานจุลชีววิทยา

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0225213 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์
3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย
Microbial Ecology
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ0207191
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
โครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ บทบาท
ของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ ความหลากหลายของจุลินทรีย์และ
เทคนิคสาหรับศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ระบบนิเวศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในระบบนิเวศและวัฏจักรชีวธรณีเคมี
ของแร่ธาตุ และปฏิบัติการ
ยกเลิก
ตัดออก ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชามาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
ทางจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ

- 117 หลักสูตรเดิม
0225214 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-3)
ทางจุลชีววิทยา
Microbiological Professional Conduct and
Ethics
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือที่สาคัญในงาน
ด้านจุลชีววิทยา การบารุงรักษาอย่างถูกวิธี ลักษณะ และเทคนิค
ต่าง ๆ ของงานจุลชีววิทยา
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
Microbiology Laboratory
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ 0207191
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา
รายวิชาจุลชีววิทยา

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0225411 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2) เปลี่ยนรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย
ทางจุลชีววิทยา
Microbiological Professional Conduct
and Ethics
ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องสาหรับ
การปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ
นักจุลชีววิทยา
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0) คงเดิม
Microbiology Laboratory
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาจุลชีววิทยา
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มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0225311 วิทยาแบคทีเรียดีเทอมิเนทีฟ
3(2-3-4) 0225216 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย
3(2-3-4) เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่และปรับคาอธิบายรายวิชาโดยเน้น
เนื้อหา ทางด้าน classical determinative
Determinative Bacteriology
Determinative Bacteriology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
บุ ร พวิ ช า : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ศึกษาการจาแนกและจัดหมวดหมูแ่ บคทีเรียกลุ่มต่าง ๆ
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
การพิสูจน์เอกลักษณ์ โดยใช้ วิธีก ารทดสอบทางชี วเคมี ชีววิทยา
หลั ก การจั ด หมวดหมู่ แ ละการจั ด อนุ ก รมวิ ธ าน
โมเลกุล และฝึกปฏิบัติ
แบคทีเรีย วิธีการแยกเชื้อและทาบริสุทธิ์เชื้อแบคทีเรีย การพิสูจน์
เอกลักษณ์และคุณลักษณะของแบคทีเรียโดยวิธีการแบบดั้งเดิม
วิธีการวิเคราะห์ผลและจัดชนิดของแบคทีเรีย ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดจาแนกแบคทีเรีย และปฏิบัติการ

0225312 วิทยาเชื้อรา
3(2-3-4) 0225312 วิทยาเชื้อรา
3(2-3-4) คงเดิม
Mycology
Mycology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
บุ ร พวิ ชา : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงชีวิต การสืบพันธุ์ การ
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
เพาะเลี้ ย ง วิ วั ฒ นาการและอนุ ก รมวิ ธ าน ของราและยี ส ต์
สั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา วงชี วิ ต การสื บ พั น ธุ์
ความสัมพันธ์ ของราและยีสต์ กับสิ่ งมีชีวิตอื่ น ๆ ความสาคั ญทาง การเพาะเลี้ยง วิวัฒนาการและอนุกรมวิธานของเชื้อรา ความสัมพันธ์
เศรษฐกิจและทางการแพทย์ และฝึกปฏิบัติ
ของเห็ ด รา และยี สต์ กั บสิ่ งมี ชีวิ ตอื่ น ๆ บทบาทของเชื้ อราด้ าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการแพทย์ และปฏิบัติการ

- 119 หลักสูตรเดิม
0225313 วิทยาไวรัส
3(2-3-4)
Virology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและคุณสมบัติของไวรัส
ไวรอยด์ และพรีออน วงชีวิต การเพิ่มจานวน พันธุศาสตร์ของไวรัส
การจาแนกไวรัส ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและเจ้าบ้าน เชื้อไวรัสก่อ
โรคในมนุษย์และสัตว์ กลไกการก่อโรค การตอบสนองของร่างกาย
ต่อการติดเชื้อไวรัส และฝึกปฏิบัติ

0225314 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-4)
Immunology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาเซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน พัฒนาการ
ของระบบภู มิ คุ้ ม กั น กลไกการตอบสนองทางด้ า นภู มิ คุ้ ม กั น
ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ภาวะภูมิไวเกินและ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หลักการในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่
ตอบสนองต่อการติดเชื้อชนิดต่าง ๆ ภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง และ
ฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรปรับปรุง
0225313 วิทยาไวรัส
3(2-3-4) คงเดิม
Virology
บุ ร พวิ ช า : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คุณสมบัติทั่วไปของไวรัส การจัดจาแนกไวรัส พันธุ
ศาสตร์ของไวรัส การเพิ่มจานวนของไวรัส ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ไวรัสกับโฮสต์ พยาธิกาเนิดจากไวรัส ไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็นดี
เอ็นเอ ไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ แบคเทอริโอฟาจ ซับ
ไวรัลเอเจนท์ วัคซีน ยาต้านไวรัส และปฏิบัติการจุลชีววิทยา

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

0225314 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้มคี วามทันสมัย
Immunology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ของร่ า งกาย แอนติ เ จนและ
แอนติบอดี ภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาแต่กาเนิด และภูมิคุ้มกันที่ได้รับมา
ภายหลั ง ความหลากหลายของระบบภู มิ คุ้ ม กั น การรั บ รู้ แ ละ
ตอบสนองต่อแอนติเจน การสื่อสารของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อและ
มะเร็ง วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์ การวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรม
ทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการ
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มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
0225315 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Physiology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาโครงสร้ า ง และหน้าที่ ขององค์ ประกอบต่าง ๆ
ของเซลล์จุลินทรีย์ ความต้องการสารอาหาร การสังเคราะห์พลังงาน
และสารในจุลินทรีย์ ปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพและเคมีที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ กลไกการควบคุม
การแสดงออก การถ่ ายทอดทางพั นธุ กรรมของจุ ลิ นทรี ย์ แ ละฝึก
ปฏิบัติ

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0225315 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้มคี วามทันสมัย
Microbial Physiology
บุ ร พวิ ช า : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โครงสร้ างและหน้ าที่ ของออร์ แกเนลล์ ในจุ ลิ นทรี ย์
ระบบการขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์ การสังเคราะห์พลังงานและ
การเจริ ญ เมแทบอลิ ซึ ม ของสารประกอบอิ น ทรี ย์ แ ละ
สารประกอบอนินทรีย์ แบคทีเรียสังเคราะห์แสง ภาวะเครียดใน
แบคทีเรียและการตอบสนอง ระบบควอรัมเซนซิง และปฏิบัติการ

0225316

0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้มคี วามทันสมัย
Microbial Genetics
บุ ร พวิ ช า : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องจี โ นมและอาร์ เ อ็ น เอใน
จุ ลิ น ทรี ย์ การสั ง เคราะห์ โ ปรตี น พั น ธุ ศ าสตร์ ข องแบคที เ รี ย
การกลายพันธุ์และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ พันธุศาสตร์ของเชื้อรา
พั น ธุ ศ าสตร์ ข องไวรั ส เทคนิ ค ทางชี ว โมเลกุ ล ชี ว สารสนเทศ
พันธุวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ และปฏิบัติการ

พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Genetics
รพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของยีน การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออก
ของยีนในจุลินทรีย์ การถ่ายทอดยีนระหว่างเซลล์จุลินทรีย์ การ
กลายพั น ธุ์ แ ละการชั ก น าให้ เ กิ ด การกลายพั น ธุ์ บทบาทของ
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานทางพั น ธุ วิ ศ วกรรม การน ามาใช้
ประโยชน์ และฝึกปฏิบัติ

- 121 หลักสูตรเดิม
0225321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-4)
Food Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาชนิดจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร วิธีการ
ถนอมอาหาร การเป็ น พิ ษ และการเกิ ด โรคเนื่ อ งจากอาหาร
จุลินทรีย์ดัชนี มาตรฐานอาหารทางจุลชี ววิ ทยา การตรวจสอบ
คุณภาพอาหารทางจุ ลชี ววิ ทยา การสุขาภิบาลอาหาร และฝึ ก
ปฏิบัติ

หลักสูตรปรับปรุง
0225321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-4) คงเดิม
Food Microbiology
บุ ร พวิ ช า : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นอาหาร ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริญ ของ
จุลินทรีย์ในอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร วิธีการถนอมอาหาร
การเป็ น พิ ษ และการเกิ ด โรคเนื่ อ งจากอาหาร จุ ลิ น ทรี ย์ ดั ช นี
มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ทางจุลชีววิทยา การสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติการ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

0225322 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-4) 0225322 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้มคี วามทันสมัย
Industrial Microbiology
Industrial Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291
ศึกษาชนิด การแยก คัดเลือก ปรับปรุง และการเก็บ
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
รัก ษาสายพัน ธุ ์จ ุล ิน ทรีย ์เ พื ่อ ใช้ใ นกระบวนการผลิต ทาง
การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์ของ
อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตโดยอาศัยจุลินทรีย์ การแยก การทา จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ถังหมัก กระบวนการหมักและ
ให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ การกาจัดของเสีย และฝึกปฏิบัติ
จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ การสกัดและการทาบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ การบาบัดของเสีย และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น
เอทานอล กรดอินทรีย์ โปรตีนเซลล์เดียว และปฏิบัติการ

- 122 หลักสูตรเดิม
0225323 จุลชีววิทยาอาหารหมัก
3(2-3-4)
Fermented Food Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถนอมอาหารโดย
วิธีการหมัก ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิ ต
อาหารหมักประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการหมักอาหาร การ
คัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้ออาหารหมัก ประเภทของกล้า
เชื้อ การเก็บรักษากล้าเชื้อ การหมักโดยใช้กล้าเชื้อ และฝึกปฏิบตั ิ

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
0225323 จุลชีววิทยาอาหารหมัก
3(2-3-4) คงเดิม
Fermented Food Microbiology
บุ ร พวิ ชา : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถนอมอาหารโดยวิธีการ
หมัก ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตอาหาร
หมักประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการหมักอาหาร การคัดเลือก
จุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้ออาหารหมัก ประเภทของกล้าเชื้อ การ
เก็บรักษากล้าเชื้อ การหมักโดยใช้กล้าเชื้อ และปฏิบัติการ

0225331 จุลสาหร่าย
3(2-3-4) 0225331 จุลสาหร่าย
3(2-3-4) คงเดิม
Microalgae
Microalgae
ศึกษาจุลสาหร่ายด้านสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน
บุ ร พวิ ชา : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยง ประโยชน์และโทษ การ
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นเกษตรกรรม สิ่ งแวดล้ อ ม อุ ต สาหกรรม และ
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา
พลังงานทดแทน และฝึกปฏิบัติ
การเพาะเลี้ ย งจุ ล สาหร่ า ย การใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นเกษตรกรรม
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และพลังงานทดแทน และปฏิบัติการ

0225332 จุลชีววิทยาการเกษตร

3(2-3-4) 0225332 จุลชีววิทยาการเกษตร

3(2-3-4) คงเดิม

เหตุผลการปรับปรุง
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มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
Agricultural Microbiology
Agricultural Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291
ศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร วัฏจักรของ
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ธาตุต่าง ๆ โดยเน้นคาร์บอนและไนโตรเจน กระบวนการย่อยสลาย
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร วัฏจักรของธาตุ
สารอิ นทรี ย์ ในธรรมชาติ การย่ อยสลายสารเคมี ทางการเกษตรที่ ต่ าง ๆ โดยเน้ นคาร์ บอนและไนโตรเจน กระบวนการย่ อยสลาย
ตกค้างในดิน จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและปศุสัตว์ การใช้จุลินทรีย์ สารอินทรีย์ในธรรมชาติ การย่อยสลายสารเคมี ทางการเกษตรที่
เพื่อการเกษตร และฝึกปฏิบัติ
ตกค้างในดิน จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและปศุสัตว์ การใช้จุลินทรีย์
เพื่อการเกษตร และปฏิบัติการ
0225333 ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-4) 0225333 ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-4) คงเดิม
Biology of Mushroom
Biology of Mushroom
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291
ศึกษาความรู้เกีย่ วกับเห็ดชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ของเห็ด
เห็ ด ชนิ ด ต่ า ง ๆ ในประเทศไทย สั ณ ฐานวิ ท ยา
ประโยชน์และโทษ เทคนิคการเพาะเลีย้ งเห็ดเศรษฐกิจที่สาคัญ
อนุกรมวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ของเห็ด ประโยชน์และโทษ
และฝึกปฏิบัติ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจที่สาคัญ และปฏิบัติการ

0225334 วิทยาสัตว์เซลล์เดียว

3(2-3-4) 0225351 วิทยาโพรโทซัว

3(2-3-4)

เหตุผลการปรับปรุง

- 124 หลักสูตรเดิม
Protozoology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึ ก ษาความรู้ ท างชี ว วิ ท ยาของสั ต ว์ เ ซลล์ เ ดี ย ว
วิธีการจาแนกประเภท สันฐานวิทยาของสัตว์เซลล์เดียว บทบาท
ความสาคัญของสัตว์เซลล์เดียวที่มีต่อระบบนิเวศ สัตว์เซลล์เดียวที่
ก่อโรคที่สาคัญในประเทศไทย และฝึกปฏิบัติ
0225335 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-4)
Environmental Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ในน้า ดิน อากาศ และสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เทคนิคและวิธี
การศึกษาจุลินทรีย์ในธรรมชาติ บทบาทของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง
กั บ สมดุ ล ทางเคมี และการเกิ ด ภาวะมลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบและแนวทางการใช้จุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และฝึกปฏิบัติ

0225341 จุลชีววิทยาทางการแพทย์

3(2-3-4)

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
Protozoology
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
บุ ร พวิ ชา : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291 ทันสมัย
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชี ว วิ ท ยาของโพรโทซั ว สั น ฐานวิ ท ยาและการจั ด
จ าแนก ความส าคั ญ ของโพรโทซั ว ต่ อ ระบบนิ เ วศ โพรโทซั ว ที่
สาคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย และปฏิบัติการ
0225432 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย
Environmental Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เทคนิค
และวิธีการศึกษาจุลินทรีย์ในธรรมชาติ บทบาทของจุลินทรีย์ที่
เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของสารในระบบนิเวศ การเกิดมลพิษ การใช้
จุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการ

ยกเลิก

ตัดออก เนื่องจากมีเนื้อหามีความซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่นๆ

- 125 หลักสูตรเดิม
Medical Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาแบคทีเรีย รา และไวรัสที่เป็นสาเหตุสาคัญใน
การก่อโรคในมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและจุลินทรีย์
ก่อโรค ปัจจัยในการก่อโรคของจุลินทรีย์ พยาธิกาเนิดของโรค
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันโรค
ยาต้านจุลชีพและการดื้อยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษา และฝึก
ปฏิบัติ
0225342 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
3(3-0-6)
Emerging and Re-Emerging Disease
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาความหมายและความแตกต่างของโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้า การเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรค สาเหตุที่ทาให้
เชื้อโรคก่อโรครุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้าเพิ่มมากขึ้น สาเหตุของการแเพร่ระบาดมาสู่คน
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าชนิด ต่าง ๆ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ไวรัส เชื้อราและสัตว์เซลล์เดียว การควบคุมและการป้องกัน

0225424 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ยกเลิก

3(2-3-4) 0225324 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์

ตัดออก เนื่องจากมีเนื้อหามีความซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่นๆ

3(2-3-4)
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มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
Yeast and Yeast Technology
Yeast and Yeast Technology
เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ทันสมัย
ศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของยีสต์ การแยก การ
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
จัดจาแนก และการคัดเลือกยีสต์ที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรม การ
ชี ว วิ ท ยาของยี ส ต์ การแยก การจั ด จ าแนก การ
พิสูจน์เอกลักษณ์ยีสต์ การใช้ยีสต์และเมแทบอไลต์จากยีสต์ในด้าน พิสูจน์เอกลักษณ์ การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์ และการ
อาหาร การแพทย์ การพลังงาน สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสาย เพาะเลี้ยงยีสต์ที่มีประโยชน์ การใช้ยีสต์และเมแทบอไลต์จากยีสต์
พันธุ์ยีสต์เพื่อใช้ประโยชน์ และฝึกปฏิบัติ
ในด้านอาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตร และปฏิบัติการ
0225425 เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-4)
ยกเลิก
ตัดออก เนื่องจากมีเนื้อหามีความซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่นๆ
Fermentation Technology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาความสาคัญของเทคโนโลยีการหมัก การแยก
และคั ด เลื อ กจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นงานอุ ต สาหกรรม การ
ปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก
จลนพลศาสตร์ของการหมัก การให้อากาศ การกวน การฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์และการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมการ
หมัก และฝึกปฏิบัติ

0225426 เอนไซม์เทคโนโลยีทางจุลินทรีย์

3(2-3-4) 0225453 เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลนิ ทรีย์

3(2-3-4)
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มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
Microbial Enzymes Technology
Microbial Enzymes Technology
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291 ให้มคี วามทันสมัย
ศึกษาสมบัติของเอนไซม์จากจุลินทรีย์ เทคโนโลยี
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ของการผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ การแยก การสกัด และการทา
ประเภทของเอนไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ วิธีการคัด
ให้บริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม์ โคเอนไซม์ การใช้ประโยชน์เอนไซม์ กรองจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ที่ต้องการ การเพาะเลี้ยง การชักนา
จากจุลินทรีย์ และฝึกปฏิบัติ
ให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ การตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์ การทา
เอนไซม์ให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ และฝึกปฏิบัติการ

0225436 จุลชีววิทยาของน้าเสีย
3(2-3-4)
Wastewater Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาชนิด แหล่งกาเนิด และสาเหตุการเกิดน้าเสีย
ประเภทต่าง ๆ บทบาทของจุลินทรีย์ในการบาบัดน้าเสีย หลักการ
และการควบคุ มการท างานของระบบบาบั ดน้ าเสี ยทางชีวภาพ
เทคนิ ค วิ ธี ก ารวิเ คราะห์ ท างเคมี จุ ล ชี ว วิ ท ยาที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
จัดการน้าเสีย และฝึกปฏิบัติ

0225433 จุลชีววิทยาของน้าเสีย
3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา
Wastewater Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชนิ ด แหล่ ง ก าเนิ ด และสาเหตุ ก ารเกิ ด น้ าเสี ย
ประเภทต่ า ง ๆ บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นการบ าบั ด น้ าเสี ย
หลักการและการควบคุมการทางานของระบบบาบัดน้าเสียทาง
ชีวภาพ เทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางเคมี และจุลชีววิทยาของน้า
เสียเพื่อการจัดการ และฝึกปฏิบัติ
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มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
0225437 การสลายและการบาบัดสารโดยชีววิธี 3(2-3-4) 0225434 การสลายและการบาบัดสารโดยชีววิธี 3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา
Biodegradation and Bioremediation
Biodegradation and Bioremediation
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291
ศึ ก ษากลไกในการก าจั ด และบ าบั ดสารประเภท
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ไฮโดรคาร์บอนหรือสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่ย่อยสลายยาก
กลไกในการก าจั ด และบ าบั ด สารประ เ ภ ท
ด้วยจุลินทรีย์ การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่ ไฮโดรคาร์บอนหรือสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่ย่อยสลายยาก
สามารถกาจัดและบาบัด และฝึกปฏิบัติ
ด้วยจุลินทรีย์ การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่มี
ศักยภาพกาจัดและบาบัดสารพิษ และฝึกปฏิบัติ
0225443 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงวินิจฉัย 3(2-3-4)
Diagnostic Microbiology and Immunology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาเทคนิค หลักการ และปฏิบัติการการตรวจ
วินิจฉัยทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาที่สาคัญทางการแพทย์
การวิเคราะห์ผล แปลผล และการประยุกต์ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง

ตัดออก เนื่องจากมีเนื้อหามีความซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่นๆ

- 129 หลักสูตรเดิม
0225444 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-4)
Sanitary Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาหลักการสาธารณสุขและการสุขาภิบาลใน
โรงงานอุตสาหกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและ
การสุขาภิบาล วิทยาการระบาด การป้องกันและการควบคุม การ
ทาลายจุลินทรีย์ การกาจัดขยะปนเปื้อนจุลินทรีย์ การประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากจุลินทรีย์ และฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรปรับปรุง
0225421 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-4) คงเดิม
Sanitary Microbiology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
หลักการสาธารณสุขและการสุขาภิบาลในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสาธารณสุ ข และ
การสุขาภิบาล วิทยาการระบาด การป้องกัน การควบคุมและ
การท าลายจุ ลิ น ทรี ย์ การก าจั ด ขยะปนเปื้ อ นจุ ลิ น ทรี ย์ การ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากจุลินทรีย์ และ
ปฏิบัติการ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

0225445 วิทยาแบคทีเรียก่อโรค
3(2-3-4) 0225441 วิทยาแบคทีเรียก่อโรค
3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย
Pathogenic Bacteriology
Pathogenic Bacteriology
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
บุ ร พวิ ชา : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับแบคทีเรีย
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ก่อโรค การระบาดของเชื้อโรค ความสามารถในการทาให้เกิดโรค
แบคที เ รี ย ที่ ส าคั ญ ทางการแพทย์ ปฏิ สั ม พั น ธ์
อาการของโรคที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ และฝึกปฏิบตั ิ
ระหว่างแบคทีเรียกับโฮสต์ กลไกทีแ่ บคทีเรียใช้ก่อการติดเชื้อและ
ก่อโรค การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย การ
เก็บสิ่งส่งตรวจ วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ การวินิจฉัยเชื้อที่เป็นสาเหตุ
ของโรคทางห้องปฏิบัติการ สารต้านแบคทีเรีย การติดต่อ การ
ป้องกันและการควบคุมโรค และปฏิบัติการ

- 130 หลักสูตรเดิม
0225446 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับ
3(2-3-4)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Microbiology and Parasitology for Health
Science
ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ของจุลินทรีย์ บทบาทของ
จุลินทรีย์ในอาหาร สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข การเพาะเลี้ยง
และควบคุมจุลินทรีย์ ศึกษาปรสิตทั้งชนิดสัตว์เซลล์เดียว พยาธิ
ภายนอกและพยาธิภายใน วงจรชีวิตของพยาธิที่สาคัญในประเทศ
ไทย การติดต่อ อาการของโรค การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติการ
ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตบางชนิดเบื้องต้น
0225451 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
Microbial Genetic Engineering
บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับ 3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ครอบคลุมเนื้อหาในการเรียนการสอน
Microbiology and Parasitology for Health
Science
โครงสร้างหน้าที่ของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์
ในอาหาร สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข การเพาะเลี้ยงและควบคุม
จุลินทรีย์ พื้นฐานระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ปรสิตภายใน ปรสิต
ภายนอกและโพรโทซัวที่สาคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย วง
ชีวิต การติดต่อ อาการ การป้องกันและควบคุม และปฏิบัติการ

3(2-3-4) 0225451 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้มคี วามทันสมัย
Microbial Genetic Engineering
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา, 0225291 และ
0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
ศึกษาพันธุกรรมของจุลินทรีย์ กลไกการเกิดการ
ความรู้พื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม เอนไซม์ที่ใช้งาน
กลายพันธุ์ กลไกการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมในแบคทีเรีย ดีเอ็น ทางพันธุวิศวกรรม พลาสมิดและดีเอ็นเอ ชนิดของโฮสต์ การสร้าง
เอพาหะ หลักการโคลนและการตัดต่อยีน และวีธีการนายีนเข้าสู่ รีคอมบิเนนท์ดีเอ็นเอ วิธีการถ่ายฝากดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์จุลินทรีย์
เซลล์เจ้าบ้าน การสร้างรีคอมบิแนนท์โปรตีนโดยจุลินทรีย์ การ เทคโนโลยีการแสดงออกโปรตีนบนผิวฟาจ เทคโนโลยีการตัดแต่ง
ประยุ ก ต์ ท างการแพทย์ อุ ต สาหกรรม และการเกษตร และฝึก จีโนมและการสร้างแบคทีเรียกลายพันธุ์ การวิจัยที่ทันสมัยและ
ปฏิบัติ
นวัตกรรมทางพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ และปฏิบัติการ

- 131 หลักสูตรเดิม
0225452 ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental to Bioinformatics
ศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุกรรม
ทางอินเทอร์เน็ต การนาข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทาง
อินเทอร์เน็ต การใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา
และชี ว วิ ท ยา ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพันธุกรรมจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต และ
ฝึกการสร้างต้นไม้ของการวิวัฒนาการ
0225471 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology
สัมมนาหัวข้องานวิจัยทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัย

หลักสูตรปรับปรุง
0225452 ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(2-3-4)
Bioinformatics
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
หลักการของชีววิทยา ชีวโมเลกุล สารพันธุกรรม
ฐานข้ อ มู ล ทางชี ว วิ ท ยา การค้ น หาข้ อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาสายสัมพันธ์เชิงวิวั ฒนาการ จัดเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูล GenBank
0225371 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology
แนะน าวิ ธี ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และเทคนิ ค การน าเสนอ
สัมมนา การฝึกผู้เรียนให้สามารถนาเสนอ และมีส่วนร่วมอภิปราย
ในหัวข้อทางจุลชีววิทยาที่น่าสนใจและทันสมัย
0225472 สหกิจศึกษา
6(0-18-0) 0225472 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
Cooperative Education
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องทางจุลชีววิทยาตามโครงการสหกิจศึกษา มี ที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องทางจุลชีววิทยาตามโครงการสหกิจศึกษา มี
ระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้มคี วามทันสมัย

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการดาเนินการเรียนการสอน

คงเดิม แต่มีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนการสอน
สหกิจศึกษาที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น

- 132 หลักสูตรเดิม
0225473 จุลชีววิทยาปริทัศน์
1(0-2-1)
Literature Review in Microbiology
ฝึกทักษะการสืบค้น การอ่านและการตรวจสอบ
งานวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาหรื อ ศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สังเคราะห์และเรียบ
เรียงเขียนเป็นเค้าโครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา และนาเสนอในชั้น
เรียน
0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
3(0-9-0)
Microbiological Research Project
บุรพวิชา : 0225473
ทาวิจัยทางจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
การแนะน าและก ากั บ ดู แ ลของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา และ
นาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการของสาขาวิชา
0225475 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา
3(0-9-0)
Practicum in Microbiology
ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทาง
จุลชีววิทยา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
ตัดออกเนื่องจากมีความซ้าซ้อนกับรายวิชาโครงงานวิจัย
ทางจุลชีววิทยา

0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
3(0-9-0) ตัดบุรพวิชาออก และปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการดาเนินการเรียนการสอน
Microbiological Research Project
ทาวิจัยทางจุลชีววิท ยาหรื อสาขาที่เกี่ ยวข้ อ ง โดย
การแนะน าและก ากั บ ดู แ ลของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา และ
นาเสนอผลงานวิจัย
0225473 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา
3(0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชาและเพิ่มเวลาในการฝึกงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ระยะเวลาการฝึกงาน
Practicum in Microbiology
ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางจุลชีววิทยา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง

- 133 หลักสูตรเดิม

มคอ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาใหม่
ไม่มี

0225212 ชีววิทยาของเซลล์สาหรับจุล
3(3-0-6) วิชาใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานสาคัญทางด้านชีววิทยาของเซลล์
ชีววิทยา
และใช้เรียนแทนวิชา หลักชีววิทยา 2
Cell Biology for Microbiology
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1 และ 0207191
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องออร์ แ กเนลล์ ชนิ ด ของ
เซลล์ การขนส่ งผ่ า นเมมเบรน การขนส่ งโปรตี น ภายในเซลล์
เทคนิคสาหรับการศึกษาทางชีววิทยาของเซลล์ การแสดงออก
และการควบคุมการแสดงออกของยีน การควบคุมเหนือพันธุกรรม
ไซโทสเกเลตันและเมทริกซ์นอกเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ วัฏ
จักรของเซลล์และการควบคุม กลไกการชราภาพของเซลล์ การ
ตายและการกลื น กิ น ตั ว เองของเซลล์ การเกิ ด มะเร็ ง พลวั ต
ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และสิ่งแวดล้อมรอบเซลล์

ไม่มี

0225214 ม าตรฐ านห้ อ งป ฏิ บั ติ การทาง 2(2-0-4) วิชาใหม่ เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรมีความรู้ความสามารถ
จุลชีววิทยาและความปลอดภัยทาง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ชีวภาพ
Standard of Microbiological Laboratory
and Biosafety
หลั ก การของมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล
ชีววิทยา ชีววัตถุอันตราย ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความ
มั่นคงทางชีวภาพ

- 134 หลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
0225311 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย
2(2-0-4)
สมัยใหม่
Modern Determinative Bacteriology
บุ ร พวิ ช า : 0207101 หลั ก ชี ว วิ ท ยา 1, 0207191
ปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 0225216 อนุกรมวิธาน
ของแบคทีเรีย
เทคนิคสมัยใหม่ที่ใช้จัดจาแนกของแบคทีเรีย การจัด
อนุ ก รมวิ ธ านของแบคที เ รี ย โดยหลั ก การแบบ โพลิ ฟ าสิ ค
ลักษณะฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของแบคทีเรีย ความสัมพันธ์เชิ ง
วิวัฒนาการของแบคทีเรีย หลักการการจัดแบ่งสปีชีส์ และการ
จาแนกแบคทีเรียที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในระดับสปีชีส์
0225352 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อ 3(2-3-4)
งานวิจัยทางจุลชีววิทยา
Cell and Tissue Culture for
Microbiological Research
ห ลั กกา ร กา ร เพา ะ เลี้ ยงเ ซ ลล์ แ ละ เนื้ อ เยื่ อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพและจริยธรรม เครื่องมือและอุปกรณ์
ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง เซลล์แมลงและเซลล์สัตว์น้า
เซลล์ต้นกาเนิด การสร้างเซลล์ไฮบริโดมา การถ่ายฝากยีนและ
การทาเซลล์โคลนนิ่ง เครื่องมือสาหรับแก้ไขจีโนม การเพาะเลี้ยง
เซลล์แบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้ทางจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยง
เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ และปฏิบัติการ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
วิชาใหม่ เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรมีความรูส้ มัยใหม่ด้าน
การจัดจาแนกแบคทีเรีย

วิชาใหม่ เพื่อรองรับการเรียนการสอนในวิชาไวรัส วิทยา
ภูมิคุ้มกัน และจุลการแพทย์อื่น ๆ และเน้นเนื้อหาที่ทันสมัย
เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนในระดับทีส่ ูงขึ้น

- 135 หลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
0225423 จุลชีววิทยาของน้านมและ
3(2-3-4)
ผลิตภัณฑ์
Microbiology of Dairy and Dairy Products
บุ ร พวิ ชา : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของ
น้านมและผลิตภัณฑ์นม การเสื่อมคุณภาพ การเก็บรักษา กรรมวิธี
ในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ มาตรฐานและการควบคุม
คุณภาพทางจุลชีววิทยา และปฏิบัติการ
0225431 ชีววิทยาของแอคติโนมัยซีท
3(2-3-4)
Biology of Actinomycetes
บุ ร พวิ ชา : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยา ชีวเคมี
พันธุศาสตร์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล นิเวศวิทยาของแอคติโนมัย
ซี ท การใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นด้ า นการเกษตร เภสั ช กรรม
อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
วิชาใหม่ เพื่อให้นิสิตมีวิชาเลือกที่มีความหลากหลายทางจุล
ชีววิทยาให้มากขึ้น โดยเป็นรายวิชาที่เน้นทางด้านอาหาร
และอุตสาหกรรม

วิชาใหม่ เพื่อให้นิสิตมีวิชาเลือกที่มีความหลากหลายทางจุล
ชีววิทยาให้มากขึ้น โดยเป็นวิชาที่เน้นทางด้านการเกษตร

- 136 หลักสูตรเดิม
ไม่มี

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0225442 บูรณาการจุลชีววิทยาทาง
3(3-0-6) วิชาใหม่ ปรับเปลีย่ นจากจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ปรับ
การแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน
เนือ้ หาให้มีการบูรณาการกับวิทยาภูมิคุ้มกัน
Integrated Medical Microbiology and
Immunology
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา, 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ 0225314 วิทยา
ภูมิคุ้มกัน
บู ร ณาการความรู้ จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางการแพทย์ แ ละ
ระบบภูมิคุ้มกัน กลไกก่อโรคและรูปแบบของโรค ติดเชื้อ ปัจจัย
การก่อความรุนแรงของเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค การหลบ
หลีกระบบภูมิคุ้มกันและการทาลายเนื้อเยื่อ การตรวจวินิจฉัยทาง
ภูมิคุ้มกัน กรณีศึกษาโรคติดเชื้อและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
การวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
และวิทยาภูมิคุ้มกัน

- 137 หลักสูตรเดิม
ไม่มี

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0225443 จุลินทรีย์ก่อเกิดมะเร็ง
3 (3-0-6) วิชาใหม่ เพื่อให้นิสิตมีวิชาเลือกทีม่ ีความหลากหลายทาง
จุลชีววิทยาให้มากขึ้น โดยเป็นวิชาที่เน้นทาง
Microbial Carcinogenesis
บุ ร พ วิ ช า : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ย า , 0225291 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ 0225212 ชีววิทยาของ
เซลล์สาหรับจุลชีววิทยา
พื้ น ฐานชี ว วิ ท ยาของเซลล์ วิ ถี ก ารส่ ง สั ญ ญาณใน
เซลล์ การควบคุมการแบ่งเซลล์ การตายของเซลล์ ลักษณะของ
เซลล์มะเร็ง ยีนก่อมะเร็ง กลไกระดับอณูชีวโมเลกุลของจุลินทรีย์
และสารพิ ษ กั บ การก่ อ มะเร็ ง การตอบสนองทางภู มิ คุ้ ม กั น
ภูมิคุ้มกันบาบัดและวัคซีนป้องกันมะเร็ง บทบาทจุลินทรีย์กับการ
ป้องกันมะเร็ง การวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางด้านจุลินทรีย์กับ
การเกิดโรคมะเร็ง

- 138 หลักสูตรเดิม
ไม่มี

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0225444 ยาต้านจุลชีพและการดื้อยาต้านจุลชีพ 3(2-3-4) วิชาใหม่ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัยและเป็นประเด็นที่
Antimicrobial Agents and Antimicrobial สาคัญในปัจจุบัน
Resistance
บุ ร พวิ ชา : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ชนิดและการจัดกลุ่มยาต้านแบคทีเรีย ไวรัส และ
เชื้อรา กลไกการออกฤทธิ์ กลไกการดื้อยา และการถ่ายทอดการ
ดื้อยาการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ โปรแกรมวิเคราะห์
รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพ สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ดื้อยาต้านจุลชีพ
หลายชนิด แนวทางใหม่สาหรับการต่อสู้กับแบคทีเรียดื้อยา พรี
ไบโอติก โพรไบโอติกและซินไบโอติก การวิจัยที่ทันสมัยทางด้าน
ยาต้านจุลชีพและจุลินทรีย์ดื้อยาต้านจุลชีพ และปฏิบัติการ

- 139 หลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
0225445 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย
3(2-3-4)
สาเร็จรูปโดยหลักการวิทยา
ภูมิคุ้มกัน
Development of Immunodiagnostic Kit
บุรพวิชา : 0225211 จุลชีววิทยา, 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ 0225314 วิทยา
ภูมิคุ้มกัน
ชุ ด ตรวจวิ นิ จ ฉั ย โดยหลั ก การอณู ชี ว โมเลกุ ล และ
วิ ท ยาภู มิ คุ้ ม กั น กระบวนการการพั ฒ นาชุ ด ตรวจวิ นิ จ ฉั ย
แอนติ บ อดี แ ละแอนติ เ จน สารติ ด ฉลาก ระบบการตรวจวั ด
ปฏิ กิ ริ ย าและวั ส ดุ พื้ น ผิ ว ส าหรั บ การยึ ด ตรึ ง การประเมิ น
ประสิทธิภาพของชุดตรวจวินิจฉัย ทรัพย์สินทางปัญญาและการ
วิ เ คราะห์ สิ ท ธิ บั ต ร การวิ จั ย ที่ ทั น สมั ย และนวั ต กรรม และ
ปฏิบัติการ
0225454 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Biotechnology
บุ ร พวิ ช า : 0225211 จุ ล ชี ว วิ ท ยา และ 0225291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สาคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทฤษฎีและการ
ใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาในงานเทคโนโลยีชีวภาพ การ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม
การเกษตร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และปฏิบัติการ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
วิชาใหม่ เป็นวิชาที่เน้นการนาความรู้ทางจุลชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกันมาพัฒนาทางนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

- วิชาใหม่ปรับเปลี่ยนจากรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพให้มี
ความเหมาะสมกับหลักสูตรจุลชีววิทยา

- 140 หลักสูตรเดิม
ไม่มี

มคอ 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0225471 จุลชีววิทยาเพื่อชุมชน
2(0-6-0) วิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
Microbiology for Community
สารวจโจทย์วิจัยจากชุมชน และใช้ความรู้ทางจุล
ชีววิทยาในการหาคาตอบของโจทย์วิจัยชุมชน อาจนาไปสู่หัวข้อ
โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
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มคอ 2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
................................................................................
เพื่ อใหการจัด การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีเปนระบบ มี ป ระสิทธิภ าพ เกิดประโยชน$ ต %อนิ สิต และ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
จึงออกขอบังคับไวดังต%อไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บ นี้ เรี ย กว%า “ขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ว%าดวย การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต%วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ 3 ใหขอบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในขอที่ว%าดวยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพ
การเปนนิสิต
ขอ 4 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2559 และขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว% า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอ 5 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม%ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และไม%ไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี และแจงผล
การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหนาส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ
หลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช า” หมายความว%า หั ว หนาภาควิช าหรือประธาน
สาขาวิชาที่หัวหนาส%วนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา

-๒“คณะกรรมการผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตร” หมายความว%า คณะกรรมการที่ ส %วนงานวิชาการ
แต%งตั้งจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$มาตรฐาน
“อาจารย$ป ระจํ า ” หมายความว%า ผู ปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห นาที่ ห ลั ก ทางดาน
การสอนและการวิจัย
“ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งที่ส%วนงานวิชาการแต%งตั้ง
“อาจารย$ที่ปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
“นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและใหหมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบี ย น” หมายความว%า ผู ที่ มหาวิทยาลัย แต%งตั้ งใหควบคุมดู แลทะเบี ย นนิ สิ ตของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน
นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา
ขอ 7 ประเภทของนิสิต แบ%งออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๒ นิ สิ ต ภาคสมทบ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นเต็ ม เวลาและไม% เต็ มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
7.๔ นิ สิ ต อาคั น ตุ ก ะ หมายถึ ง นิ สิ ต จากสถาบั น อื่ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยเปTดสอน
ขอ 8 ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
8.๑ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคปกติ แบ%ง ออกเปน ๒ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาดวยก็ได
8.๒ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคสมทบแบ%งออกเปน ๓ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูรอน
8.๓ ภาครีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒ ใหมี ระยะเวลาเรีย นและเวลาสอบไม%น อยกว%า ๑๘
สัปดาห$ โดยใหมีระยะเวลาเรียน ไม%นอยกว%า ๑๕ สัปดาห$
8.๔ ภาคเรี ยนฤดู รอน ใหมี จํ านวนชั่ วโมงการเรีย นในแต%ล ะรายวิ ชาเท%า กับ จํ านวนชั่ วโมง
การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒

-๓8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาใหนับช%วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนต%อเนื่องกัน
ขอ 9 “หน%ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน%ว ยที่ แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ กํา หนดไวในหลั กสู ต รในระบบ
ทวิภาค
9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%นอยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝXกหรือทดลอง ไม%นอยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๓ การฝXกงาน ฝX ก ภาคสนาม หรื อสหกิ จ ศึ กษา ที่ ใชเวลาฝX กไม% น อยกว% า ๔๕ ชั่ ว โมงต% อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%นอยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหมีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๗๒ หนวยกิต
ขอ 11 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้
11.๑ หลักสูตรปริญ ญาตรี (๔ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิ น ๘ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหใชระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาภาคปกติ และอย% า งมากไม% เกิ น ๑๘ ปB ก ารศึ ก ษา สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ภาคสมทบ
11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ใหใชระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ

-๔หมวดที่ ๓
การรับเขาเป-นนิสิต
ขอ 12 ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัย
รับ รองเพื่ อเขาศึ กษาในหลั กสู ต รปริญ ญาตรีของมหาวิ ทยาลั ย ในส%ว นงานวิช าการใดส%วนงานวิช าการหนึ่ ง
ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
เขาศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรีตามหลั กสู ต รปริญ ญาตรี (ต%อเนื่ อง) ของมหาวิทยาลั ยในส%วนงานวิช าการใด
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหผู มี ป ระสบการณ$สู ง แต%ไม%สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เขาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
12.๔ เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
12.๕ ไม%เปนโรคติดต%อรายแรง ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคต%อ
การศึกษา
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด
ขอ 13 การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต ทําไดดังนี้
13.๑ สอบคัดเลือก
13.๒ คัดเลือก
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.๔ รับเขาตามขอตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิตเพิ่มเติมจาก
ขางตนได
ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
14.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ 13
14.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน
งานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น
14.๓ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเมื่อไดรายงานตัว
เปนนิ สิต พรอมชําระเงินค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนีย มอื่น ตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให
ไม%ว%ากรณีใด ๆ

-๕14.๔ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต จะตองแสดงหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหส%งเอกสารล%าชาภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ที่นิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อย%างชาไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว
14.๕ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต ไม%ส ามารถรายงานตั ว เปนนิ สิ ต ตามวั น เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้นิสิตตองชําระ
เงินค%ารายงานตัวชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๔
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน
ขอ ๑5 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้
15.๑ การศึ กษาแบบเต็ มเวลา ใหลงทะเบี ย นเรีย นในภาคเรีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒
ไม%นอยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๓ การศึ ก ษาแบบเฉพาะบางช% ว งเวลา เปนการจั ด การศึ ก ษาในบางช% ว งเวลาของ
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๖ การศึ กษาแบบนานาชาติ เปนการจั ด การศึ กษาโดยใชภาษาต% างประเทศทั้ งหมด
ซึ่งอาจจะเปนความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ
และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๘ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๙ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียน
16.๑ กํ า หนดวั น เวลา และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในแต%ล ะภาคเรี ย นใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
16.๒ รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได
ระดับขั้น

-๖16.๓ รายวิ ช าใดที่ กํ า หนดใหเรีย นควบคู% นิ สิ ต ตองลงทะเบี ย นรายวิ ช าควบคู% พ รอมกั น
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันดวย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เวนแต%ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาส%วนงาน
วิชาการที่รายวิชาสังกัด
16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเมื่อไดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว นิ สิ ต ผู ใดชํ า ระเงิ น ค%า บํ า รุ งการศึ กษาและค% า เล% าเรี ย น ภายหลั งจากวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตที่ไม%ไดลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแต%จะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายเปนราย ๆ ไป
16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ
16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$ที่ปรึกษา
และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ตองไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน
๙ หน%วยกิต
16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๒.๒ นิ สิ ต สภาพรอพิ นิ จ ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$
ที่ป รึกษา และหั วหนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิชา ทั้ งนี้ ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรีย นฤดูรอน
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
16.๕.๓ ในภาคเรียนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตที่
เหลือ ซึ่งต่ํากว%าเกณฑ$ที่กําหนดได
16.๕.๔ นิ สิ ต ภาคปกติ แ ละนิ สิ ต ภาคสมทบสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มกั น ได
ต%อเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั งกั ด และจํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น จะตองเปนไปตามเกณฑ$
ขอ 16.๕ ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ภาคปกติ ต องชํ า ระเงิ น ค% า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน
และสามารถนํ า รายวิช าดั งกล% าวมาเปนส%ว นหนึ่ งของหลั กสู ต รทั้ งนี้ โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช าที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด และ
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด

-๗ขอ 17 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู โดยไม% นั บ หน% ว ยกิ ต รวมเขาในจํ านวนหน% ว ยกิ ตในภาคเรีย นและจํ านวนหน% ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
17.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย$ผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ
17.๒ ใหงานทะเบี ย นบั น ทึ ก ลงในใบแสดงผลการเรี ย นใน ช%อ งผลการเรี ย นว% า “AUD”
เฉพาะผูที่ผ%านการประเมินจากอาจารย$ผูสอน และมีเวลาเรียนไม%นอยกว%า รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น
17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
18.๑ การขอเพิ่ มรายวิ ช าหลั งสิ้ น สุ ด ตามขอ 16.๑ นิ สิ ต ตองไดรั บ อนุ มัติ จ ากอาจารย$
ผูสอน อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตอง
ชําระเงินค%าขอเพิ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน
18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ 16.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ ที่ ป รึ ก ษาและไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย$ ผู สอน อย%า งนอย ๗ วั น ทํ า การก%อ นวั น แรกของการสอบ
ปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๕
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 19 การมีสิทธิ์เขาสอบ
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดและไม%ไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารย$ผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น F ในรายวิชานั้นเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน
ขอ 20 ใหผูสอนจั ดประเมิ นผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมี การวัด ผลเมื่ อสิ้น สุด ภาคเรีย น
อย%างนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา และใหดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค%าระดับขั้น ดังนี้

-๘ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
อ%อน (Poor)
๑.๕
D
อ%อนมาก (Very Poor) ๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
21.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ$แทน
ดังนี้
สัญลักษณ3
AUD
W
VG
G
S

ความหมาย
การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดีมาก (Very Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดี (Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับเปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับไม%เปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ$ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมิ น ผลเปนระดั บ ขั้ น ตามขอ 21.๑ หรื อ โดยใช
สัญลักษณ$ตามขอ 21.๒ ใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้
เครื่องหมาย ความหมาย
#
รายวิชาที่ไม%คํานวณค%าระดับขั้น
##
รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่นหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
###
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ$
*
รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน
**
รายวิชาที่ยกเวนหน%วยกิต
21.๔ การใหระดับขั้น F หรือ U
อาจารย$ผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้
21.๔.๑ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นแลวไม%เ ขาชั้ น เรี ย นในรายวิ ช านั้ น หรื อ มี เ วลาเรี ย น
นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
21.๔.๒ นิ สิ ต ทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยมี ห ลั ก ฐานการทุ จ ริ ต ใหอาจารย$ ผู สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับขั้น F ทั้งนี้ไม%ตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต

-๙21.๔.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ$ I ตามขอ 21.๕ แต%ไม%ไดขอประเมินผลเพื่อ
แกสั ญ ลั ก ษณ$ I ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปT ด ภาคเรี ย นถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั ง กล% า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เปนระดับขั้น F หรือ U
21.๔.๔ นิสิตที่ไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรื อกํ าหนดการจั ด การเรีย นการสอนและการสอบของรายวิ ช านั้ น ซึ่ งเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
21.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในขอ 19 แต%ไม%ไดสอบเพราะปƒวยหรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
21.๕.๒ อาจารย$ผูสอนและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร
ใหรอผลการประเมินระดับขั้น
21.๖ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ$ I ตามความในขอ 21.๕ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ$ I ใหสมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา
หากพนกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เปนระดับขั้น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เวนแต%
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ทั้ งนี้ ใหนํ า ผลการประเมิ น ที่ แ กสั ญ ลั ก ษณ$ I แลวมาคํ า นวณในภาคเรี ย นเดิ ม ที่ นิ สิ ต ได
สัญลักษณ$ I
21.๗ การใหสัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
21.๗.๓ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ใหเปลี่ ย นจาก
สัญลักษณ$ I ที่นิสิตไดรับตามขอ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แลวแต%การปƒวยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด
21.๗.๔ นิ สิ ต ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต ก% อ นวั น สุ ด ทายของการประเมิ น ผลประจํ า
ภาคเรียนนั้น
21.๘ การนับ จํานวนหน%วยกิต เพื่ อใชในการคํานวณหาค%าระดับ ขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาที่เทียบ
หรือเรียนแทน
21.๙ การนับ จํานวนหน%วยกิตสะสมเพื่ อใหครบตามจํานวนที่ กําหนดในหลักสูตร ใหนั บ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป และนับรวมกับหน%วยกิตที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต
21.๑๐ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิต
ตามขอ 21.๘
21.๑๑ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแต%เริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิตรวมทั้งหมด
21.๑๒ รายวิ ช าที่ ไดสั ญ ลั ก ษณ$ I ไม%นํ าไปแสดงในใบแสดงผลการเรีย นแต%จั ด เก็ บ ไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต

- ๑๐ 21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ$ S หรือ U อาจใหมี
ผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U
ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.๑ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้นไม%ต่ํากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน
ซ้ําอีกไดต%อเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา
โดยไม%ไดขออนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส%ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต นั้ น สั งกั ด ใหงานทะเบี ย นนิ สิ ต ถอนรายวิ ช าที่ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนซ้ําออก
22.๒ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้น F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้
22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นที่ไดรับระดับขั้น F
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน
ซ้ําโดยไม% มีการเรียนการสอนและประเมิน ผลการเรียนจากการสอบเพี ยงครั้งเดียวเมื่อสิ้น สุดภาคเรียน) ใน
ภาคเรียนฤดูรอน
รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษและไดระดับขั้น F จะลงทะเบียน
เรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษอีกไม%ได
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า เปนกรณี พิ เศษเพี ย งอย% า งเดี ย วตองชํ า ระเงิ น ค% า บํ า รุ ง
การศึ กษาและค% าเล% าเรีย นในอั ต ราหนึ่ งในสี่ ของอั ต ราค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล% าเรีย นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
22.๒.๓ นิ สิ ต จะเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ในหมวดวิ ช าเดี ย วกั น แทนได โดยตองมี
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาที่ไดรับระดับขั้น F
ทั้งนี้ใหอยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ที่ปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน
ขอ 23 การจําแนกสภาพนิสิต
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ไดแก% นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่
สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก% นิสิตที่สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ
ภาคเรียน ยกเวน นิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแต%เริ่มเขาศึกษา และยกเวนภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไม%ตองจําแนกสภาพนิสิต
23.๔ นิสิตจะตองตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
ขอ 24 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ
ขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย
วินัยนิสิตไดดวย

- ๑๑ หมวดที่ ๖
การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต
และการเปลี่ยนประเภทนิสิต
ขอ 25 การลาพักการเรียน
25.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดได
ในกรณีต%อไปนี้
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับมอบหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
25.๑.๒ ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.๑.๓ เจ็บปƒวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ งหมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ า สั่ งแพทย$โดยมี ใบรั บ รองแพทย$จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
25.๑.๔ มีความจําเปนส%วนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอย%างนอย ๑
ภาคเรียน
25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะตองไดรับ ความเห็ นชอบจากอาจารย$ที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๓ การขอลาพั ก การเรี ย น ใหขออนุ มั ติ ค รั้ งละไม%เกิ น ๑ ภาคเรี ย น กรณี ที่ นิ สิ ต ยั งมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนต%ออีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม%
25.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
25.๕ ในระหว%างที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๖ ในกรณี ที่ นิ สิ ต เจ็ บ ปƒ วย ตามขอ 25.๑.๓ และไดชํ า ระเงิน ค% า บํ ารุ งการศึ กษาและ
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W
ได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
ทั้งนี้จะไม%ไดรับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน
ขอ 26 การรักษาสภาพนิสิต กระทําไดในกรณีต%อไปนี้ดวย
26.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ไดลงทะเบียนเรียนแต%
ตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต
26.๒ นิสิ ตที่ เรียนครบตามโครงสรางหลักสู ตรแลวแต%ไม%ประสงค$จะขอสํ าเร็จ การศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา

- ๑๒ 26.๓ ในกรณี ที่ นิ สิ ตไดรับ อนุ มัติใหรั กษาสภาพนิ สิตใหนั บ ระยะเวลาที่ รักษาสภาพนิ สิ ต
รวมอยูใ% นระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 27 การเปลี่ยนประเภทนิสิต
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน
ประเภทเปนนิสิตภาคปกติได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหนาส%วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมทั้งชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว
27.๒ นิ สิ ต ที่ เปลี่ ย นประเภท จะตองมี เวลาเรี ย นในประเภทเดิ ม มาแลวอย% า งนอย ๑
ภาคเรียน
27.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมทั้งหมดที่ ไดเรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไม%ได และใหนั บระยะเวลาการศึกษาตั้งแต% เขาเรียนใน
ประเภทเดิม
หมวดที่ ๗
การยายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต
และการเทียบประสบการณ3
ขอ 28 การยายสังกัดส%วนงานวิชาการ
28.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองเปนนิ สิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญ ญาตรี
(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
28.๑.๑ ไดลงทะเบี ย นเรี ย นในสั งกั ด เดิ ม มาแลวไม% น อยกว% า ๒ ภาคเรี ย น และมี
จํานวนหน%วยกิตรวมไม%นอยกว%า ๓๐ หน%วยกิต
28.๑.๒ ไม%เคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมาก%อน
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$ที่ส%วนงานวิชาการที่นิสิตจะยายสังกัดกําหนด
28.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการยายสังกัด มีดังนี้
28.๒.๑ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบการขอยายส%วนงานวิชาการ โดยใหอยูใ% น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจงผลการยายสังกัดใหนายทะเบียนทราบ
28.๒.๒ นิ สิ ต ที่ ไดรับ อนุ มัติ ใหยายสั งกั ด ตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
28.๓ นิสิตที่ยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตทั้งหมดที่เคย
ไดเรี ย นมา จะโอนเพี ย งบางรายวิ ช าไม%ได และใหนํ า หน%ว ยกิ ต ดั งกล%า วมาคํ า นวณค%า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสม
ทุกรายวิชาดวย
28.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแต%วันที่เขาเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม

- ๑๓ ขอ 29 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๒ นิสิตภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการใหยกเวนหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกไดเพียงหนึ่งครั้ง โดยตองลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเอกเดิมมาแลวไม%นอยกว%า ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหงานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๔ นิสิต ภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิช าโทไดเพีย งหนึ่งครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็น ชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงให
งานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๕ นิ สิ ตที่ ไดรับ อนุ มัติใหเปลี่ ย นวิช าเอกหรือวิ ชาโทตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ยมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 30 การเทียบรายวิชา
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ
การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบตองเปนรายวิชาในหลักสูตร
ที่ใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตอง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไม%นอยกว%ารอยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานที่รายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 31 การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว ยึดหลักเกณฑ$
ดังนี้
31.๑.๑ กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน
นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
31.๑.๒ กรณี นิ สิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ใหดําเนิ นการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ขอ 30 ก%อนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายให
โอนรายวิชา
31.๑.๓ รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแลวไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันที่
ขอโอนรายวิชา และไดรับระดับขั้นไม%ต่ํากว%า C หรือไดรับค%าระดับขั้นไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
31.๑.๔ จํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ข อโอนรายวิ ช า ตองไม% เกิ น รอยละ ๔๐ ของจํ า นวน
หน%วยกิตตามโครงสรางหลักสูตรที่เขาศึกษา
31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม
ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น

- ๑๔ 31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนิน การใหเสร็จสิ้น ภายใน
ปBการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้
31.๒.๑ รายวิช าที่ รับโอนตองเปนรายวิช าที่ นิ สิตไดลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช าของ
สถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไม%เกิน ๕ ปB
31.๒.๒ รายวิช าที่ รับโอนตองมี เนื้ อหาเที ย บเคีย งไดและครอบคลุ มกับ การศึ กษา
ระดับปริญญาตรี
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น
ทั้ งนี้ ก ารโอนรายวิ ช าของนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ใหเปนตามหลั ก เกณฑ$
ขอ 30
ขอ 32 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบ
เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้
32.๑.๑ เปนผูมีความประพฤติดี
32.๑.๒ ไม% เปนผู ถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อถู กไล% ออกจากสถาบั น อุ ด มศึ กษาใดมาก% อ น
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
32.๑.๓ ไม%เปนผูพนสภาพการเปนนั กศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาเดิมเนื่ องจาก
ผลการศึกษาต่ํากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน
วิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และตองผ%านการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ที่ไดรับ มอบหมายโดยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิ สิ ตนั กศึ กษาจาก
สถาบันอื่น ทั้งนี้ใหยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้
32.๒.๑ จะตองลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม มาแลวไม%น อยกว%า
๑ ภาคเรียน
32.๒.๒ มี รายวิช าที่ ส ามารถเที ย บโอนกั บ รายวิช าของมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ไดไม%
นอยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ตองไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
32.๒.๓ การสมั ค รขอโอนยายใหยื่ น คํ า รองถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ อย%า งนอย
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา
32.๒.๔ ระยะเวลาการศึ ก ษาใหนั บ ตั้ งแต%เริ่ ม เขาศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม
และตองศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างนอย ๒ ภาคเรียน

- ๑๕ ขอ 33 การยกเวนหน%วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหน%วยกิตใหแก%นิสิตไดดังกรณีต%อไปนี้
33.๑ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณใหยกเวนหน%วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด
33.๒ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นใหยกเวนหน%วยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด
33.๓ นิสิ ตที่ สําเร็จ การศึ กษาระดับ อนุ ปริญ ญาหรือประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ใหเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%นอยกว%า ๑๒
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
33.๔ รายวิช าในหมวดวิ ชาเฉพาะไดรับ การยกเวนเพิ่ มจากหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
การดําเนินการตามขอ 33.๑ - 33.๔ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
การยกเวนหน%วยกิตตามขอ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ตองบันทึกรายวิชาที่ยกเวน
หน% ว ยกิ ต ในระเบี ย นนิ สิ ต แต%ใหระบุ ว% า ไดมี ก ารยกเวนหน%ว ยกิ ต จํ า นวนกี่ ห น%ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ใหนํ า จํ า นวน
หน% ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ย กเวนไปรวมในการพิ จ ารณาการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แต%ไม%นํ าไปคํ า นวณ
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 34 การเทียบประสบการณ$
มหาวิ ทยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหนํ าประสบการณ$จ ากการปฏิ บั ติ งานของนิ สิ ต มาเที ย บโอน
ประสบการณ$ได ดังนี้
34.๑ ประสบการณ$ที่นํามาเทียบตองเปนประสบการณ$ที่ไดจากการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ไม%นอยกว%า ๕ ปB
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก
ที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรหัวหนา
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ$ตองไม%เกิน รอยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิ สิต ตองเสนอหลักฐานที่ ไดจากการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งมี รายละเอี ยดที่ ระบุ ถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเที ยบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผูบังคั บ
บัญชาของหน%วยงานที่นิสิตนําประสบการณ$มาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณ$ใหดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เขาเปนนิสิต เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือว%ามหาวิทยาลัยไดยกเวนหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น

- ๑๖ หมวดที่ ๘
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา
ขอ 35 การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้
35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 37
35.๒ หัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้
35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเปนนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
35.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา
และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปƒวยจนตองพั กรักษาตัวเปนเวลานานเกิ น รอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
35.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามขอ 12
35.๓.๕ เมื่อค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากว%า ๑.๕๐
35.๓.๖ เปนนิสิตที่มีค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว%า ๑.๘๐ เปนเวลา ๔ ภาคเรียนที่มี
การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจําแนกในครั้งที่ ๔
35.๓.๗ มี ระยะเวลาศึ กษาครบตามกําหนดในขอ ๙ แต%ไม%สํ าเร็จ การศึ กษาตาม
หลักสูตร หรือไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐
35.๔ ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไล%ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 36 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้
36.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม%เกิน ๓๐ วัน
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
36.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สภาพนิสิต

- ๑๗ ขอ 37 การขอสําเร็จการศึกษา
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินค%าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองต%อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้
ตองชําระเงินค%าปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
37.๒ นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองคุณสมบัติดังนี้
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา
37.๒.๓ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๖ ปB ขึ้ น ไป) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๕
ปBการศึกษา
37.๒.๔ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต%อ เนื่ อ ง) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๑
ปBการศึกษา
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต ตองมีเวลาลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%นอยกว%า ๑ ปBการศึกษา
37.๒.๖ นิ สิ ต ตองสอบผ%า นและมี ผ ลการประเมิ น โดยสมบู ร ณ$ทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
37.๒.๗ นิสิตไดเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
37.๒.๘ นิสิตตองสอบไดวุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะดานคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ
จากหน%วยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
37.๒.๙ นิสิตตองไดรับวุฒิบัตรการเขาร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%นอยกว%าจํานวนชั่วโมงที่สภาวิชาการกําหนด
37.๒.๑๐ นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 38 การอนุมัติใหปริญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณานิ สิ ต ที่ เปนไปตามขอ 37 ซึ่ ง ไดแสดงความจํ า นงขอสํ า เร็ จ
การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$
ดังต%อไปนี้
38.๑ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองเปนนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBขึ้นไป
38.๒ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
38.๓ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหน%วยกิต
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ได
ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่น ใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต

- ๑๘ 38.๔ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหน%วย
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป)
โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต%
๓.๖๐ ขึ้นไปไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่นใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต
ขอ 39 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีขอขัดของหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ใหอธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559
(ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

